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Tato pøíruèka je urèena vem, kteøí se chtìjí nìco dozvìdìt o zástupcích jedné
z nejohroenìjích skupin ivoèichù v Èeské republice, nauèit se poznávat
jednotlivé druhy obojivelníkù a pomoci v mapování jejich rozíøení v okrese
Jihlava.
Publikace vychází v rámci programu ÈSOP Ochrana biodiverzity  Sledování
a ochrana obojivelníkù, podpoøeného Ministerstvem ivotního prostøedí Èeské
republiky. Za finanèní podporu dìkujeme Magistrátu mìsta Jihlavy, Okresnímu
úøadu v Jihlavì a firmì RNDr. Milan Macháèek - EKOEX Jihlava.
Pozn.: V kapitole Druhy na Jihlavsku jsou pouity úryvky textù z knih Obojivelníci a plazi (Diesener & Reichholf, 1997)  odstavce Znaky, Zpùsob ivota,
Rozmnoování a Potrava, Czech recent and fossil Amphibians and Reptiles
(Neèas a kol., 1997)  Rozíøení ve svìtì, Prostøedí a Ochrana obojivelníkù
(Mikátová & Vlaín, 1998)  Ohroení, Monosti ochrany. V pøíruèce jsou také
pouity klíèe k urèování z knihy Neèase a kol. s kresbami Jana lapety. Toto ve
je doplnìno rùznými poznatky zjitìnými bìhem dosavadního mapování.
Jihlava, listopad 2002
Èeský svaz ochráncù pøírody Jihlava

2

OBSAH :
Úvod

.

..

Ohroení obojivelníkù
Tahové cesty obojivelníkù

...

Druhy na Jihlavsku

.

.

5

.

..

5

.

..

5

.

.

6

.

..

6

..

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

..

Èolek horský (Triturus alpestris)

.

Èolek obecný (Triturus vulgaris)
Èolek velký (Triturus cristatus)

..
.
..

.. 12

.

15

.

17

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

..

Rosnièka zelená (Hyla arborea)

.. 19

...

Ropucha obecná (Bufo bufo)

.

Ropucha zelená (Bufo viridis)

. 21

..

.

..

. 26

...

Skokan ostronosý (Rana arvalis)

..

.

...

Skokan krátkonohý (Rana lessonae)

.

.. 28

..

. 30

...

.. 32

.

.. 36

.

Skokan skøehotavý (Rana ridibunda)

. 34

Skokan zelený (Rana kl. esculenta)

. 37

Klíè k urèování naich obojivelníkù

..

Klíè k urèování vajíèek a snùek naich obojivelníkù
...
...

..
...

Výzva ke spolupráci
Pouitá a doporuèená literatura

23

..

Skokan hnìdý (Rana temporaria)
Skokan tíhlý (Rana dalmatina)

8
10

..

Kuòka obecná (Bombina bombina)
Kuòka lutobøichá (Bombina variegata)

..
...

..

..
.

..

40
43

. 46
.

47

3

4

ÚVOD
Ohroení obojivelníkù
Mezi veøejností nepatøí obojivelníci k pøíli oblíbeným ivoèichùm. V minulosti byli
díky mnoha pøedsudkùm a povìrám èasto pronásledováni. Na území ÈR se vyskytuje
21 druhù a kromì tøí patøí vichni mezi zvlátì chránìné ivoèichy. S nìkterými druhy, jako
je ropucha obecná, skokan zelený a skokan hnìdý, se setkáváme èastìji, k oblíbeným, ale
ménì známým patøí rosnièka zelená. Vìtina ostatních druhù, jako jsou napøíklad blatnice
skvrnitá, ropucha zelená, èolek obecný, èolek horský, nebo mlok skvrnitý, naí pozornosti
spíe uniká. V dnení dobì patøí obojivelníci k jedné z nejvíce ohroených skupin ivoèichù.
Z celého svìta pøicházejí poplané zprávy o alarmujícím úbytku jednotlivých druhù.
Mezi hlavní pøíèiny patøí zmìny ivotního prostøedí, zejména zhorování kvality vody a vysouení mokøadù. Znièení mnoha drobných vodních ploch a vyuívání vìtiny rybníkù
k intenzivnímu chovu ryb zapøíèinilo nedostatek vhodných lokalit pro rozmnoování. Mezi
dalí faktory, které ohroují pøeití obojivelníkù patøí úrazy na jarních tahových cestách na
místa rozmnoování. Obojivelníci jsou vìrni místu rozmnoování po léta a v pøípadì, e
jim jejich tahovou cestu pøekøíí komunikace, dochází na tìchto místech k úhynu desítek a
stovek jedincù pod koly projídìjících automobilù.

Tahové cesty obojivelníkù
U v období èasného jara, kdy krajinu jetì pokrývají zbytky snìhu, vyráejí na místa
rozmnoování skokani hnìdí a o nìco pozdìji ropuchy obecné. U tìchto druhù dochází
k nejvìtím ztrátám, protoe na tahových cestách se v krátkém období pøesouvá velké
mnoství ivoèichù. U dalích druhù není tah tolik patrný, i pøesto je vak rizikovou dobou.
Tah probíhá vìtinou v noci, kdy putující obojivelníci pøekonávají vzdálenosti i nìkolika
kilometrù k vodní ploe, která jim slouí k rozmnoování.
Ztrátám na silnici lze zabránit vhodnými opatøeními, mezi které patøí napøíklad budování
zábran a pøenáení jedincù pøes rizikový úsek, nebo navádìní pomocí zábran na vhodné podchody.
V zahranièí se osvìdèilo umísování dopravní znaèky se symbolem áby a omezení rychlosti,
které umoòují øidièùm vyhnout se putujícím ivoèichùm. V naich podmínkách vak èasto
bezohlední øidièi najídìjí do putujících ivoèichù schválnì a netýká se to pouze obojivelníkù.
Základním pøedpokladem pro zajitìní ochrany na kritických místech tahových cest je
jejich mapování. Proto se obracíme na vechny milovníky pøírody, kterým není jejich osud
lhostejný, s ádostí o spolupráci na øeení tohoto problému. V pøípadì, e na svých cestách
naleznete místo s pøejetými obojivelníky, budeme vám vdìèni za informace, na jejich
základì budeme moci zajistit ochranu putujících obojivelníkù.
Pøekonáním rizikového úseku vak ohroení pro obojivelníky nekonèí. I v dnení dobì
se èasto setkáváme se snahami o likvidaci mokøadù a drobných vodních ploch, které slouí
jako místa rozmnoování a u druhù vyskytujících se po vìtinu roku ve vodì i jako místo
k ivotu. I proto je velice dùleitá evidence lokalit s výskytem obojivelníkù, která slouí
jako podklad k zajitìní ochrany. Kadá lokalita má význam pro zachování celé populace,
proto jsou velice dùleité informace o moném ohroení. Na základì upozornìní obèanù se
napøíklad záchranným pøenosem podaøilo zachránit stovky pulcù ropuchy obecné ze zatopeného výkopu pro elektrický kabel, který se mìl zasypat.
Agentura ochrany pøírody a krajiny Havlíèkùv Brod
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DRUHY NA JIHLAVSKU
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Znaky :
Má irokou hlavu, zakulacený èenich a nápadné podlouhlé pøíuní lázy. Ocas je krátký,
válcovitý, kruhovitého prùøezu. Uprostøed høbetu jsou 2 øady láznatých jamek a na bocích
po jedné øadì nápadných bradavek, které jsou na tìle spojeny pøíènými rýhami. Základní
barva je temnì èernì lesklá, kresbu tvoøí lutý nebo lutooranový vzorek skvrn nebo pruhù. Bøicho je jednobarevnì èerné, nìkdy jemnì skvrnité. Na rozdíl od samic mají sameèkové silnìji vyvinutou, èasto ponìkud vystouplou kloaku a jsou obvykle mení. Larvy jsou
tmavì edohnìdé s mramorováním. Ihned po narození jsou velké asi 3 cm, mají 2 páry konèetin a páry vnìjích keøíèkovitých aber. Ocasní ploutevní lem pøechází na tìlo a zasahuje
a do jeho poloviny. Dospìlí mloci dosahují maximální velikosti kolem 20-ti cm.

Rozíøení ve svìtì :

Západní, støední, jiní i východní Evropa s výjimkou Sardinie, Sicílie, V. Británie a Irska.
Zasahuje a za karpatský masiv na východì a do Severní Afriky a na Blízký Východ.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Bìhem mapování zatím nebyl zjitìn, z rùzných míst okresu jsou ale známá pozorování
z døívìjích let.

Prostøedí :

Mlok skvrnitý je typický obyvatel pùvodních listnatých a smíených lesù støedních a vyích poloh v kopcovité nebo horské krajinì v nadmoøské výce 120  1030 mnm (obvykle
200  600 mnm). Základním poadavkem je pøítomnost drobných èistých potokù a lesních
rybníèkù vhodných k rozmnoování. Mimo období kladení larev vak èasto ije daleko
od vody.

Zpùsob ivota :

Mloci skvrnití zimují v zemních dìrách, jeskyních, sklepech, nìkdy ve vìtích skupinách.
Jsou aktivní zpravidla za soumraku a v noci. Za vlhkého a detivého poèasí vak opoutìjí
své úkryty i bìhem dne. V dobì odpoèinku se zdrují v pøirozených dutinách, v dìrách
drobných savcù, ve tìrbinách, i pod padlými vìtvemi a kmeny. Mloci jsou samotáøi, mùeme je vak nalézt v pøíhodných úkrytech i ve spoleènosti s jinými jedinci svého druhu nebo
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s èolky horskými. V období aktivity slídí pomalu po okolí. Pøitom je jejich tìlo mírnì zdvieno nad zemí. Po krátkých úsecích následuje obvykle delí pøestávka, bìhem ní ivoèichové odpoèívají na bøie, hlavu vak pøitom znatelnì zdvíhají. Kdy je mlok vyplaen,
pokouí se prchnout. Protoe se vak snadno vysílí, brzy opìt pochoduje mloèím tempem.

Rozmnoování :

Zvlá aktivní a pohybliví jsou mloci skvrnití v období páøení. Na jaøe se objevují bìhem
bøezna a dubna. Sameèkové pobíhají pøi vyhledáván samic neklidnì po kraji, nebo pozorují
nejblií okolí s vysoko zdvienou hlavou. Reagují na kadý nápadný pohyb, bìí rychle
smìrem k nìmu a povaují kadého pøísluníka druhu zpoèátku za samièku. Teprve potom
poznávají pomocí èichu a podle reakce druhého ivoèicha, jde-li o sameèka nebo o samièku.
Sameèek plhá pod samièku a posunuje se rychle dopøedu, a dosáhne èenichem k jejímu
hrdlu. Poté se pevnì k samièce pøitiskne a pevnì obejme její pøední konèetiny. Vypustí na zem
spermatofor (semenný váèek) a vzápìtí se trochu zdvihne, aby zadní èást tìla ohnul do strany.
Tak dosáhne samièka kloakou pøímo ke spermatoforu, který mùe zachytit. Tato fáze trvá
obvykle 15-30 minut. Mloci skvrnití jsou v naich podmínkách vejcoivorodí, tj. kladou zcela
pohyblivé larvy. Vývoj larev v tìle matky probíhá vìtinou bìhem letních a odzimních mìsícù. Aèkoli jsou pak larvy témìø vyvinuté, pøeèkávají zimu v tìle samièky a ta je rodí a bìhem
následujícího jara (od dubna do èervna). K porodu vyhledávají pomalu tekoucí potùèky
a studánky, èasto vak i tùòky v kaskádovité, místy rychle proudící vodì. Protoe vhodných
míst je èasto málo, cestují mnohdy velmi daleko, ne takovou vodu najdou. Pro kladení larev
vyadují zcela mìlké vody a místa s klidnou, neproudící vodou. Kladení se odbývá vìtinou
v noci. Velké samièky mohou rodit a 70 mláïat. Larvy protrhávají vajeèné obaly krátce pøed
porodem nebo v kloace bìhem porodu. Protoe samice se v okamiku porodu drí na bøehu
jen pøedníma nohama, je v místech s dravìjím proudem nebezpeèí, e se neudrí, proud ji
odnese a samièka se utopí (mloci jsou zpravidla patní plavci). Dravé larvy jsou zpoèátku
dlouhé 25-35 mm, na horní stranì základny konèetin je po jedné svìtlé skvrnì. K metamorfóze larev dochází od srpna do záøí, nìkdy a na jaøe dalího roku; pohlavnì dospívají ve 3. a 4.
roce ivota. Délka ivota mlokù se pohybuje kolem 20 let, v zajetí i pøes 50 let.

Potrava : Nejrùznìjí hmyz, pli, pavouci, bleivci, beruky vodní a èervi.
Ohroení :

V celých oblastech vymizel mlok po pøemìnì pøirozených lesních porostù na monokultury
jehliènanù. Negativní význam má i velkoploná tìba s pouitím tìké mechanizace. Velmi
nebezpeèné jsou v lesích pouívané biocidy. Limitujícím faktorem je také vymizení míst
vhodných k rozmnoování  zneèiování prameni, pokozování nebo kontaminace lesních potùèkù a studánek, rekultivace starých lomù nebo samovolný zánik studánek. Izolované populace jsou ohroeny i vysbíráváním teraristy. Místnì dochází ke znaèných ztrátám
na silnicích. Zazdìní vchodù jeskyò a tol vede k úbytku vhodných zimovi.

Monosti ochrany :

Zachování pùvodní skladby døevin na místech dosavadního výskytu, údrba prameni
a vodoteèí v pùvodním stavu, ponechání jezírek na dnì oputìných lomù a zamezení vjezdu
automobilù. Studánky, v nich se vyvíjejí larvy mlokù, je vhodné pøed napadaným listím
ochránit døevìnou støíkou. Pro pøeívání mlokù mají zásadní význam i zimovitì, èasto se
na nì mloci stahují ve velkém poètu z irokého okolí. Zimovitì by mìla být evidována
a chránìna. Pøi uzavírání tol a jeskyní, slouících jako zimovitì, je vhodné vybudovat
pøi zemi vstupní otvory.

Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
7

Èolek horský (Triturus alpestris)

Znaky :
Støednì velký tmavý èolek s plochou a irokou hlavou, silným tìlem, krátkými konèetinami,
ze stran zplotìlým ocasem a v dobì suchozemského ivota (terestrická fáze - mimo období
rozmnoování) se suchou, sametu podobnou, èasto jemnì zrnitou kùí. Exempláøe ijící
ve vodì (vodní fáze ivota), zvlátì k rozmnoování pøipravení sameèkové, mají kùi hladkou. Mimo dobu rozmnoování je høbetní strana tìla edá a èernavá, èasto matnì skvrnitá,
bøiní strana tìla je lutooranová a ohnivì èervená. Svatební at sameèkù : Høbetní strana
tìla edá a svìtle edá, èasto i modroedá a jasnì svìtle modrá s kresbou nebo bez ní.
Støedem høbetu se táhne asi 2 mm vysoký lutoèerný lem, zaèínající mezi oèima a pokraèující na ocase jako tmavá øada skvrn. Pod ním je zóna blankytnì modrá, hranièící se lutooranovou a ohnivì èervenou bøiní stranou. Ocas má znaènì iroký koní lem a více èi
ménì výrazný modrobílý pruh. V terestrické (pozemní) fázi lze samce rozliit i podle delího ocasu, irí hlavy a zduøelé kloaky. Samièky : Høbet má zelenavou, svìtle nebo tmavì
edou a èernou barvu, èasto výraznì mramorovou. Bøicho je zbarvené jako u samcù. Larvy : Zbarvení je edé a èernohnìdé, jejich ploutevní lem je svìtle mramorován. Dospìlé
samice èolkù horských dosahují velikosti a 12 cm, samci jsou výraznì mení.

Rozíøení ve svìtì :

Èolek horský je rozíøen od støední Francie do Rumunska a Bulharska. Na severu zasahuje
do jiního Dánska, na jihu do Øecka. Izolované populace ijí v jiní Itálii a na severozápadì
pyrenejského poloostrova.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Pøi mapování bylo zatím zjitìno nìkolik lokalit rozmnoování i pozemního ivota. Tento
druh je na Jihlavsku (a zøejmì i na celé Vysoèinì) pravdìpodobnì dost rozíøený, vzhledem
k dostateènému pokrytí území lesy.
Pozn.: Mapování vech ocasatých obojivelníkù je velmi obtíné, co je zpùsobeno pøedevím jejich skrytým zpùsobem ivota (napø. ádné hlasové projevy). Díky tomu nelze zcela
pøesnì stanovit jejich skuteèné rozíøení a poèetnost.

Prostøedí :

V ÈR obývá pøedevím støední a vyí polohy v nadmoøské výce 400  1400 mnm, vzácnì
sestupuje i pod 200 m. Typický obyvatel lesních biotopù, rozmnouje se ve stinných a mìlkých vodních nádrích. Èasto je nalézán i v doèasných vodních plochách, kaluích, vyje8

tých kolejích na lesních cestách apod. Bìhem terestrické fáze ivota ije skrytì v okolních
lesních porostech spoleènì s ostatními druhy èolkù.

Zpùsob ivota :

Bìhem ivota na soui je v rùzných úkrytech, napø. pod kameny nebo pod mechem, zvlátì
pak pod trouchnivìjícími kmeny a v dutinách mezi koøeny stromù. V období rozmnoování
osídluje hlavnì chladné vody jako jsou tùnì a rybníky v oblasti listnatých lesù, úseky pomalu tekoucích horských potokù s klidnou vodou a velmi chladná horská jezera. Vyskytuje se
vak i v proslunìných místech ve vodì, najdeme jej v meandrujících pøíkopech na horských
lukách (napø. v Bosnì a Hercegovinì) a ije i v kalných, èasto témìø 20 m hlubokých skotem neustále navtìvovaných vodních prohlubních (Èerná Hora), které se v nekrytých polohách pøes den silnì zahøívají a v noci drasticky ochlazují. Èolci v takových místech ijí ve
spoleènosti èolka obecného, è. velkého, skokana skøehotavého a kuòky lutobøiché, èasto
i s nepøáteli jako jsou oba evropské druhy sladkovodních elv a uovka obojková. Ve vysokých polohách umavy osídluje èasto tyté vody jako skokan hnìdý.
Po skonèení rozmnoování, vìtinou v èervnu a èervenci, zùstávají èolci jetì delí dobu
ve vodì. Pomalu ztrácejí svatební at a po nìkolika dnech èi týdnech opoutìjí vodu. Z vody
vylézají za detivého a chladného poèasí i bìhem dne, obvykle vak v noci. Podle poèasí,
vìtinou v øíjnu, vyhledávají èolci své bezmrazé zimní úkryty v zemi, pod koøeny nebo pod
velkými kameny. Zde se èasto shromaïují ve velkém mnoství, nìkdy spolu s jinými druhy obojivelníkù. Zimu pøeèkávají ve strnulém stavu. Pøekvapí-li èolky pøi vyhledávání zimních úkrytù silné mrazy nebo kdy mráz pronikne a do úkrytù, dochází mnohdy k jejich
úhynu. Evroptí èolci, kteøí z nìjakého dùvodu nemohou pøeèkat zimu v úkrytu, nejsou na
jaøe schopni rozmnoování.

Rozmnoování :

V klimaticky pøíznivých podmínkách se èolci hortí vydávají do vody k páøení ihned
po procitnutí ze zimního spánku, co je v naich podmínkách v bøeznu a dubnu. Bìhem 1014ti dní se u rozmnoují. Protoe se èasto vyskytují ve vodách nezarostlých rostlinami se
svìtlým dnem, mùeme je lépe pozorovat ne jiné druhy. Stejnì jako je tomu u èolka obecného, shromaduje se okolo jedné sameèky èasto vìtí poèet samcù. Vábící sameèek se
pøitom postaví proti samièce, take se oba jedinci mohou dotýkat èenichem. Mává ocáskem,
ohnutým kolem bokù a vysílá vonné látky, vymìované kloakou, smìrem k samièce. Tato
svatební hra mùe trvat delí dobu. Vzdálí-li se samièka, sameèek ji sleduje a znovu a znovu
ji vábí s velkou vytrvalostí, dokud se mu samièka nezaène vìnovat. Toto chování pøimìje
sameèka, aby se od samièky trochu vzdálil. Dotkne-li se k páøení ochotná samièka lehce
jeho ocásku, vypustí samec spermatofor (semenný váèek), který zùstane viset na kloace
sledující jej samièky. Spermatofor vnikne pak samièce do kloaky. Jeli ve vodì vodní vegetace, klade pak samièka velké mnoství vajíèek jednotlivì a velmi peèlivì mezi listy vodních
rostlin. Ve vodách bez vegetace klade vajíèka jednotlivì nebo ve shlucích na rùzné pøedmìty ve vodì (napø. opadané listy stromù). Za teplého poèasí se líhnou u po 14-ti dnech asi 8
mm dlouhé larvy. Jejich metamorfóza probíhá od srpna do øíjna, nebo následující jaro po
pøezimování. Pohlavní dospìlost je dosahována ve tøetím roce ivota, délka ivota se pohybuje kolem 10-ti let.

Potrava :
Bìhem ivota na soui se èolek horský iví nejrùznìjím hmyzem a jeho larvami, èervy,
berukami zedními a pavouky. Ve vodì poírá kromì vodního hmyzu, drobných korýù
a èervù i malé èolèí a mloèí larvy a abí pulce.
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Ohroení :

Donedávna patøil tento druh k nejménì ohroeným, nebo jím obývané oblasti byly ménì
postieny odvodòováním a chemizací. V horských oblastech je znatelnì ohroen a místnì
i vyhuben vlivem výrazného okyselování vod v dùsledku imisí a odlesòování. Negativnì
pùsobí i pøirozené zazemòování tùní slouících k reprodukci nebo úpravy lesních cest,
na nich èasto osidluje výmolovité kalue. Z nìkterých lokalit vymizel, i kdy nedolo ke
zmìnì charakteru a chemismu nádre. V takových pøípadech jde obvykle o zmìny postihující èolky v suchozemské fázi ivota (napø. pouití biocidù, zmìny vodního reimu, úbytek potravy èi úkrytù). Výrazným negativním faktorem je velkoploné kácení. Na takto
postiených lokalitách dochází ke zmìnì teplotního i vodního reimu pùdy i drobných tùnìk, omezená je i monost úkrytu. Ve východních Èechách dolo za posledních 15 let
k pøiblinì 50-ti % úbytku.

Monosti ochrany :

Stejné jako u ostatních druhù èolkù, pøedevím evidence a ochrana stávajících lokalit. Velmi prospìné je také zakládání drobných vodních ploch napø. v oblastech prameni a drobných lesních tùnìk za rozmnoovací stanovitì likvidovaná pøi opravách lesních cest. Èást
lokalit mizí také díky pøirozenému zazemòování, je tedy dùleité tyto nádre zbavovat nánosu listí, vìtví a dalího organického materiálu.

Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.

Èolek obecný (Triturus vulgaris)

Znaky :
tíhlý èolek s drobnými konèetinami a dlouhou hlavou se tøemi podélnými rýhami. V období ivota ve vodì má hladkou kùi, na soui má kùi suchou a jemnozrnnou. Zbarvení sameèkù : Hlava je svìtle a tmavì podélnì pruhovaná, høbet a boky jsou kovovì zelené, hnìdavé
a èernavé s tmavými, obvykle kruhovými a rozmytými skvrnami. Bøiní strana tìla je bìlavá, uprostøed oranová a èervená a èernì skvrnitá. Ve svatebním atì je tìlo zbarvené stejnì jako na soui, vechny barvy jsou vak intenzivnìjí. Nejnápadnìjím znakem je vysoký,
mezi oèima nebo za nimi zaèínající zubatý nebo zvlnìný høeben na høbetì, který pøechází do
podobného høebene na ocase. Na prstech zadních konèetin dochází k formování výrazných,
èernavých koních lemù. Spodní hrana ocasu je nápadnì oranovì èervená a pøechází do
modré. Samièka má horní stranu tìla obvykle jednobarevnì okrovou nebo hnìdou, èasto
s malými tmavými skvrnkami, øidèeji se svìtlou oblastí uprostøed høbetu. Bøicho se èasto po
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stranách zlatavì leskne, uprostøed je lutavé a èervenavé, pravidelnì s drobnými tmavými
skvrnkami. Høeben vyvinut není, ocasní lem je vak znaènì iroký. Larvy jsou pøevánì
svìtle hnìdavé, ploutevní lem na ocase je zakonèen do pièky, mají keøíèkovité vnìjí ábry
a slabé pøední noky. Mohou dorùst délky a 4 cm. Samci èolkù obecných dosahují maximální velikosti 10 cm, samice jsou obvykle o nìco mení.

Rozíøení ve svìtì :

Èolek obecný se vyskytuje od Britských ostrovù a Francie na východ a na západní Sibiø.
Na severu zasahuje do Skandinávie, na jihu na Balkán a do Turecka. Chybí na pyrenejském
poloostrovì, v jiní Francii, jiní Itálii a na vìtinì støedomoøských ostrovù.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Zatím byl zjitìn na nìkolika lokalitách, pravdìpodobnì je jetì o nìco hojnìjí ne èolek
horský.

Prostøedí :

ije v listnatých lesích, v parcích a na loukách stejnì jako ve výe poloených skalnatých,
v létì skuteènì suchých oblastech. Rozmnoování probíhá v oslunìných meních vodních
nádrích, lesních rybníècích i v kaluích na nezpevnìných lesních cestách. Proniká i do ménì
pøitalivých, èasto zneèitìných vod, nìkdy i do hlubokých studní a dokonce do slabì brakické vody. Nevyhýbá se ani bezprostøední blízkosti lidských obydlí, zahradním jezírkùm,
bazénùm apod. Dává pøednost nádrím s bohatou vodní vegetací. Aèkoliv je pøevánì níinným druhem, vystupuje i vysoko do hor (v ÈR do 1190 mnm).

Zpùsob ivota :

Bìhem ivota na soui je mono èolky obecné vidìt jen velmi zøídka, a to nejen proto, e ijí
velmi skrytì, ale i proto, e jsou velmi drobní a aktivní jsou pøevánì v noci. Za dne se
schovávají pod kameny, pod padlé kmeny a v mechu, v lidských sídlech èasto ve tìrbinách
zdí, pod prkny a plechy na zemi apod. Za dne je mùeme pozorovat mimo tyto úkryty jen
za chladného a detivého poèasí. Èolci obecní zimují na soui, èasto ve velkých skupinách,
vzácnì i ve vodì. Do vody se stìhují hned, jak procitnou ze zimního spánku, obvykle v bøeznu
a dubnu, kdy je voda velmi chladná. Pøi teplotì vody pod 6 °C se skrývají na dnì a v husté
vegetaci, nepøijímají potravu a jen velmi málo se pohybují. Kdy stoupne nad 8 °C, zaèínají
být aktivní. Bìhem 10 a 14-ti dnù pak u získávají sameèkové svùj typický svatební at.
Dospìlci opoutìjí vodu v letním období (èerven a záøí) a ijí na soui v blízkosti míst
rozmnoování. Sezónní aktivita konèí v øíjnu a listopadu.

Rozmnoování :

Probíhá od dubna do èervence. K rozmnoování pøipravení èolci, zvlátì sameèkové, jsou
velmi hbití ivoèichové, pohybující se ve volné vodì jako rybky. Bez problémù se mohou
vynoøit pro vzduch z velké hloubky, vzplývat ve volné vodì, lovit zde koøist a zahájit svatební hry. V prùzraèné vodì je mùeme pozorovat velmi dobøe, protoe v dobì rozmnoování vnikají do vhodných vod v pozoruhodném mnoství. Stává se èasto, e v jejich blízkém
okolí neexistují ádné dalí k rozmnoování vhodné vody. Sameèkové, kteøí se chtìjí páøit,
se èasto ve vìtím mnoství shlukují kolem jedné samièky, ani by dolo k jakémukoli soupeøení. Sameèek pøipravený k páøení se vìtinou postaví pøed samièku tak, e se oba partneøi dotýkají èenichy, sameèek ohne ocásek dopøedu a zaène jím vlnovitì pohybovat. Zároveò
vypoutí z kloaky vonné látky, které pøihání k samièce.
Nìkolik dní po úspìném pøenosu semenných váèkù zaène v té dobì pozoruhodnì silná
samièka klást 150-300 vajíèek. Lepí je jednotlivì a peèlivì pomocí zadních noek do listù
vodních rostlin. Za pøíznivého poèasí se vajíèka vyvíjejí po dobu asi 14 dnù, za chladného
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poèasí potøebují k vývoji èasto dobu víc ne dvakrát tak dlouhou. Èerstvì vylíhlé larvy jsou
asi 10 mm dlouhé a zpoèátku nejsou schopné úèelnì se pohybovat. Po oputìní vajeèného
obalu klesají ke dnu nebo zùstávají náhodnì kdekoli viset. Zpoèátku se iví prvoky (nálevníky), brzy vak zaèínají lovit drobné korýe a jinou koøist. Po promìnì (metamorfóze)
v malé èolky, která probíhá od èervence do záøí, získávají matnou suchou kùi a jsou lutaví
nebo hnìdaví. ijí zahrabáni v zemi v nejrùznìjích denních úkrytech (napø. pod kameny)
a vodu vyhledávají opìt k rozmnoování asi ve stáøí tøí let, kdy pohlavnì dospívají.

Potrava :
Èolci obecní se iví bìhem ivota na soui nejrùznìjím drobným hmyzem, pavouky, svinkami a malými èervy. Ve vodì je jejich hlavní koøistí hmyz, èervi a drobní korýi. V èasném
pøedjaøí mohou tvoøit jejich hlavní potravu vajíèka skokana hnìdého. Èolci dovedou velmi
obratnì vyloupnout tato vajíèka z jejich vajeèných obalù. Dovedou tak vyrat celé shluky
abích vajíèek.

Ohroení :

Èolek obecný je nejbìnìjím druhem èolka v ÈR. Relativnì hojnì se vyskytuje i na lokalitách silnì ovlivnìných èlovìkem.

Monosti ochrany :

Evidence a ochrana stávajících lokalit, zakládání drobných vodních ploch.

Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.

Èolek velký (Triturus cristatus)

Znaky :
Má nápadnì hrubou kùi, silné dlouhé konèetiny a dlouhé, èernì a lutì pruhované prsty.
Ocas je dlouhý asi jako trup, je ze stran zplotìlý a u samic má lutavou nebo oranovou
spodní hranu. Pøední a zadní konèetiny se pøi nataení proti sobì dotýkají nebo pøekrývají.
V období rozmnoování (tzv. vodní fáze) mají horní stranu tìla tmavì hnìdou a èernavou,
vìtinou tmavì skvrnitou. Na soui (v tzv. suchozemské fázi) mají èasto høbet jednobarevnì
èerný. Hlava, krk a boky jsou posety nesèetnými drobnými køídovì bílými body. Bøiní
strana je lutá a oranová s velkými èernavými skvrnami. V dobì rozmnoování mají samci na høbetì vysoký, hluboce rozeklaný høeben, který je od ocasního høebenu oddìlen hlubokým výøezem. Dalím znakem samce, pøipraveného k páøení, je nádherný, matnì perleovì
zbarvený pruh na ocase, který je ménì patrný i pøi ivotì na soui. Larvy jsou svìtle zbarve12

né s tmavými skvrnami na okraji ploutevního lemu, který se na ocase hodnì zuuje a pøechází do tíhlé pièky. Na pøedních konèetinách mají velmi dlouhé prsty. Zatímco kùe
jiných èolkù je bìhem ivota na soui suchá, je u èolkù velkých obvykle vlhká. Samice
dosahují maximální délky 18 cm, samci o 2-3 cm ménì.

Rozíøení ve svìtì :

Èolek velký je rozíøen ve vìtinì støední a severní Evropy, od Walesu ve Velké Británii a
k Uralu. Chybí na pyrenejském poloostrovì, v jiní Francii, Itálii, Irsku a na jihu Balkánu.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Zatím byl zjitìn na nìkolika lokalitách, pouze na jedné z nich se nachází poèetná populace.

Prostøedí :

Typický obyvatel vìtích a hlubích vodních nádrí jak pøirozeného, tak i umìlého pùvodu,
v ÈR v nadmoøské výce 150  810 mnm. Vyskytuje se jak v zalesnìné, tak otevøené krajinì, vdy v blízkosti vody. Bìhem suchozemské fáze ivota tráví vìtinu èasu v zemních
úkrytech. Èasto ije ve spoleènosti èolka obecného.

Zpùsob ivota :

Èolci velcí jsou v období ivota na soui velmi leniví a pomalí a pøes den se ukrývají pod
kameny, padlými kmeny a vìtvemi, v dìrách v zemi a v puklinách zdí. Úkryty opoutìjí
obvykle a za tmy. V dobì rozmnoování (bøezen a èerven) vyhledávají èisté, vodní vegetací zarostlé rybníky, zatopené pískovny a lomy, øidèeji i mení jezera a pomalu tekoucí
strouhy. Zde se jim vyvine bìhem nìkolika dnù hladká kùe a koní lemy, u samcù pak
i høeben na høbetì. V tomto období se podstatnì mìní i zpùsob jejich ivota. Tito ivoèichové, na soui tak neobratní, se pak pohybují témìø s rybí elegancí. I kdy jsou ve vodì aktivní
i za dne, není snadné je pozorovat. Zdrují se vìtinou na dnì nebo mezi vodním rostlinstvem. Vimneme se jich jen tehdy, kdy vyplouvají k hladinì, aby se nadechli. Prùbìh
vynoøení a ponoøení je èasto tak rychlý, e se pozorovatel musí dívat velmi peèlivì, aby
èolka nepøehlédl.
Nevyschne-li zcela voda v nádri, kde se rozmnoovali, zùstávají zde dospìlí èolci jetì
nìkolik týdnù a opoutìjí je a v pozdním létì (èervenec a záøí). Jednotliví jedinci mohou
zùstávat ve vodì po celý rok. Jejich denní aktivita se zmìní v aktivitu noèní a ijí pak zcela
skrytì. Sezónní aktivita konèí v záøí a listopadu. Vìtí èást populace zimuje v bahnì na dnì
vodních nádrí (samci), zbytek na soui.

Rozmnoování :

K rozmnoování pøipravený sameèek èolka velkého se pøi vyhledávání samièky buï pohybuje na dnì, nebo na ni èeká na urèitém místì. Reaguje na kadý nápadnìjí pohyb v dohledu
a ihned k nìmu pøiplouvá. Sameèkové, kteøí se tak setkají, se dotýkají èenichy a tak navzájem
poznají své pohlaví. Poznal-li sameèek èichem samièku, postaví se pøed ní ikmo nebo napøíè.
Prohne høbet do tzv. koèièího postoje a zaène pøihánìt vlnivým pohybem ocásku k samièce
vùni, kterou vyluèuje z kloaky. Pohyby ocásku mohou být pøitom tak dùrazné, e víøí èásti dna
(listy, bahno a kousíèky døeva). Samièky nepøipravené k páøení se od sameèka odvrátí nebo se
pokouejí odplavat. Sameèkové se je vìtinou pokouejí následovat, zaujímají znovu tuto vábící pozici a snaí se opìt pøimìt samièky k páøení. Je-li samièka ochotna se páøit, pomalu se
k sameèkovi pøiblíí. Ten se od samièky ponìkud vzdálí a pohybuje se pøed ní, samièka jej
následuje a èenichem se dotýká jeho ocásku. Tyto slabé doteky pøimìjí sameèka k vyputìní
spermatoforu (semenného váèku) na dno. Pøitom prohne ocásek vzhùru, doiroka rozevøe kloaku a po nìkolika krocích klade na dno spermatofor. V jeho stopì následující samièka kráèí
pøes spermatofor, který zùstane viset na její kloace a vnikne do ní.
13

Nìkolik dnù po oplození zaène samièka s kladením vajíèek, je trvá nìkolik týdnù. Bìhem
této doby naklade jednotlivì mezi listy vodního rostlinstva 200-300 vajíèek. Pøitom samièka ohne listy nebo èásti listù zadníma nokama do tvaru U a vypustí vajíèko, které je lepivé
a octne se tak v jakési kapsièce. Larvy, které se líhnou zhruba po 14-ti dnech, jsou dlouhé asi
10 mm a zprvu se iví nejmeními vodními organismy (nálevníky), brzy vak zaèínají lovit
planktonní korýe a jiná drobná sousta. U starích larev èolka velkého se vyvíjejí velmi
nápadné keøíèkovité vnìjí ábry, slabé aberní tìrbiny a vysoký høbetní a ocasní lem,
vybíhající v dlouhou jemnou pièku. Vìtinou se ukrývají mezi vodním rostlinstvem, mùeme je vak té vidìt, jak bez pohybu plavou ve volné vodì. Na rozdíl od abích pulcù, jim
se nejdøíve vyvíjejí zadní nohy, vyrùstají u èolkù nejdøíve nohy pøední (platí pro vechny
ocasaté obojivelníky). Asi po 3 mìsících (srpen  listopad, vzácnì následující jaro po pøezimování) pøi délce 5-7 cm dochází k metamorfóze a malí èolci opoutìjí vodu. Pohlavnì
dospívají ve tøetím roce ivota, maximální známý vìk je 28 let.

Potrava :
Bìhem suchozemského ivota se iví hlavnì nejrùznìjími èervy, malými pli a èlenovci.
Bìhem ivota ve vodì jsou jejich koøistí kromì beruek vodních, drobných korýù, èervù
apod. i larvy èolkù a abí pulci.

Ohroení :

Tento druh je nesrovnatelnì ohroenìjí ne ostatní nai ocasatí obojivelníci, i kdy stupeò
ohroení se v jednotlivých regionech ponìkud lií. V jihomoravském regionu (velmi detailnì je napø. známa situace na Brnìnsku) v posledních 15-20ti letech dolo k úbytku o 90 %.
Ve východních Èechách (podrobnì bylo sledováno pøedevím Královéhradecko) se pokles
èetnosti odhaduje pøiblinì na 60-70 %, ve støedních Èechách dolo k úbytku o 70-80 %.
Drastický úbytek populací i lokalit je z velké èásti zpùsobem mizením vhodných biotopù pøi
zaváení èi zamoøování písníkù, jezírek v lomech a tùnìk. Na vìtích vodních nádrích, je
s oblibou vyhledává, je ohroen dravými rybami a velkochovem kachen. Je pomìrnì odolný
vùèi organickému zneèitìní, nesnáí vak biocidy a ropné produkty. Larvy (na rozdíl
od dospìlých jedincù) jsou velmi citlivé na pH vody. Právì doèasnì nebo trvale zhorená
kvalita vody je dalí pøíèinou sníení èetnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu.
Na nìkterých lokalitách bylo opakovanì pozorováno rozmnoování, avak k úspìnému
vývoji larev ji nedolo. Vzhledem k velikosti èolka velkého pravdìpodobnì hraje významnou roli i dostateèná potravní nabídka (bezobratlí vhodné velikosti). Èolek velký je zaøazen
mezi ohroené druhy v rámci evropského projektu ochrany pøírody NATURA 2000.

Monosti ochrany :

Evidence a ochrana rozmnoovacích míst, vyhlaování územní ochrany lokalit s perspektivními populacemi, budování nádrí vhodné velikosti na místech, kde dnes vìtí vodní plochy
chybí, nebo jako náhrada za místa s chovem dravých ryb èi kachen. Pro èolka velkého jsou
významné pøedevím vìtí tùòky a nádre vèetnì umìlých a vyzdìných, pokud vyhovují
kvalitou vody a dostateènou potravní nabídkou. Je velmi dùleité, aby pøi rozhodování
o zásazích na známých lokalitách nebyl zákon brán pouze formálnì. Evidované lokality je
tøeba pøísnì chránit.

Ochrana v ÈR : Kriticky ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Kuòka obecná (Bombina bombina)

Znaky :
Drobná ába s celkovou délkou tìla nepøesahující 55 mm. Hlava je malá, okrouhlá, zakonèená ponìkud ostøeji ne u kuòky lutobøiché (Bombina variegata). Vnìjí uní bubínek
chybí. Oèi jsou malé, vystouplé, se srdèitou zornicí. Tìlo je zplotìlé, konèetiny jsou relativnì krátké. Koní bradavky na høbetì tìla jsou tupì zakonèené, s naèernalou masou na
vrcholu. Zbarvení høbetu je edavé, vzácnìji olivovì zelené, s èetnými tmavými nebo zelenými skvrnami. Bøicho je obvykle èerné s èetnými èervenavými (pøípadnì oranovými èi
lutými) skvrnami (pokrývají ménì ne 50 % bøicha) a èetnými bílými teèkami. Pohlavní
rozdíly jsou pouze slabé, u samcù je vyvinut párový podhrdelní rezonanèní mìchýøek. Dalím typickým znakem samcù jsou zrohovatìlé ploky na prstech pøedních konèetin a na
pøedloktí, patrné bìhem období rozmnoování. Hlas kuòky obecné zní jako u, nebo ,,unk,
vydávaný v pravidelných intervalech. Pulci obou druhù naich kunìk mají dýchací otvor
(spiraculum) na bøie, èím se lií od pulcù vech ostatních druhù ab.

Rozíøení ve svìtì :

Vyskytuje se od východní poloviny Nìmecka na západì a po jiní èást Uralu. Na severu
zasahuje a do jiního védska, na jihu do severozápadního Øecka. Je známa i z asijské
èásti Turecka.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Døíve patøila mezi bìné druhy, dnes u se vyskytuje vzácnìji. Byla zjitìna na nìkolika
lokalitách, pøièem v nìkterých pøípadech lo o vìtí poèet jedincù.

Prostøedí :

Kuòka obecná je hodnì vázána na vodní prostøedí. Bìhem vodní fáze ivota dává pøednost
trvalým vodním plochám. Rozmnouje se v mìlké vodì s hustou vegetací, oddìlující místa
vlastního kladení vajíèek od ostatní vodní plochy. Typickým místem výskytu po skonèení
rozmnoování jsou louky a lesy. Kuòka obecná je typický druh niích poloh (maximálnì
do 730 mnm).

Zpùsob ivota :

Je aktivní bìhem celého dne. V pøípadì ohroení vyluèuje z koních láz bìlavý toxický
sekret. Zaèátek sezónní aktivity spadá do konce bøezna a do dubna, období rozmnoování
trvá od dubna do srpna. Kuòka obecná zimuje na soui, zahrabána v zemi.
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Rozmnoování :

Sameèkové se zdrují od pozdního jara a do léta ve vodách, v nich se rozmnoují. S hrdélky
roztaenými v balónky a s vypjatým tìlem vyluzují melancholicky znìjící chór. Samièky se
rozmnoují vícekrát v rùzném období a kladou okolo 300 vajíèek. Vývoj pulcù trvá asi dva
a pùl mìsíce. Koncem léta (do øíjna, vzácnì listopadu) se pulci promìòují (metamorfují)
v drobné, dospìlým podobné abky, dlouhé zpoèátku jen 1,5 cm. I zbarvení bøíka mají u
zcela vyvinuté. Pohlavní dospìlosti dosahují kuòky ve tøetím roce ivota, prùmìrná délka
ivota je 15 let (max. 29 let).

Potrava :
Hmyz spadlý na hladinu, èervi a jiní drobní ivoèichové (pakomáøi, komáøi, larvy váek, apod).
Svou potravu kuòka neloví jazykem jako skokani èi ropuchy, ale uchvacuje ji pøímo èelistmi.

Ohroení :

V minulosti patøila kuòka obecná k bìnì rozíøeným druhùm. Legislativnì je øazena mezi
druhy ohroené, skuteèný stupeò souèasného postiení jejích populací je vak výraznì vyí. Za posledních 15 let se ve východoèeském a jihomoravském regionu sníila jejich èetnost o 80 %. Kuòky jsou výraznì ohroeny krajinotvornými zmìnami  scelováním
zemìdìlské pùdy, úpravami rybníkù pro zemìdìlské a rekreaèní úèely (tj. prohlubování
nádrí a odstraòování pobøení vegetace), melioracemi mokøadù, pøemìnou luk na pole apod.
Postupnì tak docházelo k mizení a fragmentaci vhodných biotopù. Vzhledem k tomu, e
velká èást lokalit se nacházela v zemìdìlské, intenzivnì obhospodaøované krajinì, docházelo k èasté kontaminaci pesticidy. Postupnì se tak kuòky staly jedním z nejohroenìjích
druhù naich obojivelníkù. Kuòka obecná byla zaøazena do seznamu ohroených druhù
Bernské konvence a do seznamu ohroených obojivelníkù v projektu ochrany pøírody
v Evropské unii NATURA 2000.

Monosti ochrany :

Nejdùleitìjí je opìt ochrana a vhodná údrba biotopù. Pro kuòky je prospìné zachovat
místa s vysokou hladinou spodní vody. Na tìchto místech je vhodný extenzivní zpùsob
hospodaøení, co znamená mimo jiné zamezit hnojení a pouívání biocidù. Pokud nelze
jinak, je nezbytné tyto zásahy vynechat alespoò v okruhu 100 m od místa rozmnoování.
Stejnì dùleité je zabránit zneèitìní a zazemnìní drobných nádrí. Proti tomu èasto postaèí
odstranit organickou hmotu (napø. spadané listí), jí jsou malé vodní plochy zanáeny. Nìkdy je vhodné nádr i mírnì prohloubit. Pøi údrbì lokalit se èasto zapomíná na údrbu
pobøeních houtin. Pro kuòky vyadující oslunìnou vodní plochu je tento zákrok dùleitý.

Ochrana v ÈR : Ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
A

B

Obr.: Porovnání bøiních stran kuòky lutobøiché (A) a kuòky obecné (B)
16

Kuòka lutobøichá (Bombina variegata)

Znaky :
Mení abka s celkovou délkou tìla do 5-ti cm. Zbarvení høbetu je nenápadnì hnìdavé,
edé, nebo olivovì zelené. Kuòky lutobøiché se zdají na omak velmi drsné, protoe mají
ostøe zakonèené koní bradavky. Hlava je plochá, iroká a okrouhlá, zornice oka je srdèitá.
Bøicho je nápadnì luté (více ne 50 % plochy bøicha) s velkými edými a èernými skvrnami. Sameèek se lií od samièky tmavými rohovitými plokami na pøedloktí a prstech, které
jsou patrné zejména v dobì páøení. Hlas je pøíjemnì znìjící, ale pomìrnì tiché ung nebo
uh, vydávané rychleji za sebou ne u kuòky obecné.

Rozíøení ve svìtì :

Výhradnì evropský druh, vyskytující se na západì od Francie a po karpatský masív a Bulharsko a od støedního Nìmecka a jiního Polska na severu a do Itálie a na Balkán na jihu.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Zatím nebyla prokázána, ale její výskyt je pravdìpodobný.

Prostøedí :

Ve srovnání s kuòkou obecnou je ménì vázána na vodu. Typickým místem výskytu a rozmnoování v ÈR jsou malé doèasné vodní plochy (napø. vyjeté koleje na nezpevnìných
lesních cestách), pøevánì ve vyích nadmoøských výkách (od 250 do více ne 1200 mnm).
Výskyt kuòky lutobøiché je úzce spjat s lesními ekosystémy. Obývá rùzné biotopy, vèetnì
lokalit vytvoøených èi silnì ovlivnìných èlovìkem. Pro kladení vajec vak upøednostòuje
oslunìná, nezastínìná místa.

Zpùsob ivota :

Kuòka lutobøichá je velmi výrazným obyvatelem malých vodních nádrí. Je to ába
s pøevánì denní aktivitou. Zdruje se ve vodì po vìtinu doby, kterou tráví mimo své zimovitì. Obvykle zùstává bìhem dne ukryta a je aktivní a veèer. V lesních tùòkách ji vak
mùeme pozorovat i za dne. Kuòky pak leí ve vodì, nebo odpoèívají na mìlèinì u bøehu.
Plavou krátkými tempy, èasto se potápìjí a pøi vyruení se ukrývají v bahnì. Jejich høbetní
strana tìla, zbarvená jako bláto, pøitom pùsobí jako maskování. Jsou-li kuòky obtìovány
nebo hrozí-li jim nebezpeèí, zaujímají výstraný postoj. Zdvihnou pøední a zadní nohy, prohnou se ve høbetì a nastavují své èernoluté zbarvení. Slouí jako varovný signál a signali17

zuje, e jde o nejedlého ivoèicha. Vyluèovaný koní sekret je íravý a mùe zpùsobit alergickou reakci. Výstraný postoj úèinnì odradí mení nepøátele, nebo vyluèované látky
drádí ústní sliznici a pùsobí odpornì. Kuòky lutobøiché pøezimují v bahnì na dnì vod
nebo zahrabány v zemi. Zaèátek sezónní aktivity spadá do dubna, konec pak do øíjna. Období rozmnoování trvá od dubna do srpna.

Rozmnoování :

Po oputìní zimního úkrytu zaèínají samci vydávat své charakteristické volání. Udrují pøitom vzájemný, asi 50-ti cm odstup. Kdy se blíí jiný sameèek, pokouí se jej majitel
okrsku odstrèit zadníma nohama. Sborové volání sameèkù oznaèuje samièkám místo pro
rozmnoování. Kdy se pak samièka, pøipravená k rozmnoování, pøiblíí ke kuòkajícímu
sameèkovi, samec ji pomocí hrbolkù na prstech a pøedloktí pevnì obejme v oblasti beder
(tzv. amplexus inguinalis). Sameèek pak oplozuje asi 150 vajíèek, je samièka klade jednotlivì nebo v malých shlucích na vodní rostlinstvo, kousky vìtví, nebo na kameny. Samièky kuòky se mohou rozmnoovat bìhem léta vícekrát. Tento zpùsob rozmnoování zvyuje
nadìji vajíèek i pulcù na pøeití v malých nádrích s nestálým stavem vody. Pulci se vyvíjejí
asi 2 mìsíce. Pohlavní dospìlost je dosahována ve druhém a tøetím roce ivota, délka ivota se pohybuje okolo 15-ti let (max. zjitìný vìk v zajetí 36 let).

Potrava : Èervi a jiní drobní ivoèichové.
Ohroení :

Populace kuòky lutobøiché na Moravì jsou výraznì poèetnìjí a ménì ohroené, ne èeské
populace. Pøíkladem mohou být zmìny v èetnosti za posledních 30 let. Zatímco na severní
Moravì se pokles poèetnosti odhaduje pøiblinì na 30-50 %, ve støedních Èechách je situace zcela jiná. Za stejné období zde dolo k úbytku o 90 %.
Tato kuòka snáí i silné organické zneèitìní vody, pøíèinou mizení celých populací je hlavnì devastace prostøedí  velkoploná aplikace biocidù, mizení a intoxikace vhodných stanovi (meliorace, rekultivace). V lesích mizí populace díky pouívání tìké mechanizace
a úpravám cest tìrkováním a asfaltováním. Zøizování skládek v místech oputìných lomù
je dalím faktorem podílejícím se na úbytku druhu.
Kuòka lutobøichá je zaøazena do seznamu ohroených druhù Bernské konvence a do seznamu ohroených obojivelníkù v projektu ochrany pøírody v Evropské unii NATURA
2000.

Monosti ochrany :

Ochrana a údrba vhodných biotopù. Drobné vodní plochy ohroené zazemnìním je dùleité
kontrolovat a podle potøeby zbavovat organického materiálu. Nìkdy je prospìné je i mírnì
prohloubit. V pøípadì ohroení lokality zemními úpravami (stavba, oprava komunikace) je
moné v sousedství pùvodního místa vybudovat náhradní tùòku. Aktivní ochrana by mìla
spoèívat i v budování nových nádrí na místech, kam by mohly kuòky pøirozenì migrovat.
Druh je výraznì geneticky diferencován, umìlý transfer jedincù by mìl být proto z ochrany
tohoto druhu vylouèen.

Ochrana v ÈR : Ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

Znaky :
Støednì velká ába s maximální celkovou délkou okolo 8 cm, vìtinou vak mení (5-6 cm).
Relativnì velká hlava je trojúhelníková, zapièatìlá. Temeno hlavy je výraznì vyklenuté.
Nápadnì velké oèi jsou vystouplé, se svislou zornicí. Vnìjí uní bubínek chybí. Tìlo je
krátké, kùe hladká s øídkými bradavkami na bocích. Konèetiny jsou krátké s dlouhými
prsty. Na spodní stranì zadních noh jsou na bázi prstù svìtlé, podlouhlé hrboly, je ába
pouívá k hrabání. Høbet tìla je lutavý, hnìdý a edý, s tmavými nepravidelnými skvrnami, nìkdy také s drobnými èervenými teèkami. Bøicho je zbarveno lutavì, edavì nebo
èistì lutì. Pohlavní rozdíly jsou malé, samci jsou mení, v období rozmnoování je u nich
mono pozorovat velkou oválnou zduøelou skvrnu leící mezi bází pøední konèetiny a loketním kloubem. Hlas blatnice bývá pøirovnáván ke klepání na dveøe nebo kvokání slepice
(kvo  kvo), skládá se ze dvou a tøí slabik. Blatnice se ozývá výhradnì pod vodou a hlavnì
v noci. Pulci tohoto druhu jsou výjimeènì velcí, bìnì dosahují délky kolem 10-ti cm (vzácnì
a 18 cm). Jejich zbarvení je okrovì hnìdé.

Rozíøení ve svìtì :

iroce rozíøený druh, vyskytující se v Evropì s výjimkou Velké Británie, pyrenejského
poloostrova a vìtiny severní a jiní Evropy. Rozíøena od støední Francie a do Kazachstánu na východì. Na jihu zasahuje do Bulharska, na severu pak do Dánska, jiního védska
a Estonska.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Jedná se o vzácnìjí druh, zjitìný na nìkolika lokalitách na Jihlavsku. O nìco hojnìjí je pravdìpodobnì na ïársku (v jihozápadní èásti tohoto okresu byla nalezena na více lokalitách).

Prostøedí :

Hlavním faktorem ovlivòujícím výbìr biotopu je typ a hloubka pùdy. Blatnice skvrnitá preferuje lokality s lehkými písèitými pùdami, èasto poblí velkých tokù. Vyskytuje se vak
i v zemìdìlsky vyuívané krajinì v oblastech lehèích pùd, v mokøadech a stepních lokalitách. Vyhýbá se lesnaté krajinì a oblastem s tenkou vrstvou pùdy nebo s tìkou pùdou.
K rozmnoování dochází vìtinou ve støednì velkých vodních nádrích s hloubkou 30 a
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100 cm a dostateèným mnostvím vodních rostlin. V ÈR se blatnice vyskytuje v niích
a støedních polohách, obvykle do 650 mnm (max. 810 mnm).

Zpùsob ivota :

Výluènì noèní druh áby, pøes den ukrytý v norách a do 1 m hloubky, podobnì i zimuje.
Zaèátek sezónní aktivity spadá do konce bøezna a dubna, k rozmnoování dochází v dubnu
a èervnu. Konec aktivity spadá do záøí. Je-li blatnice vyruena, snaí se pozadu zahrabat do
pùdy, v pøípadì podrádìní nìkdy vyluèuje koní sekret èesnekového pachu. Tomuto pachu
vdìèí blatnice za svùj starí èeský název blatnice èesneková.

Rozmnoování :

Bìhem páøení drí samec samièku pøed zadními konèetinami (tzv. amplexus inguinalis).
Vajíèka (kolem 1000 v jedné snùce) jsou kladena v provazcích 30-100 cm dlouhých a kolem
2 cm silných. Provazce vajíèek jsou propleteny ve vodní vegetaci. K dokonèení metamorfózy pulcù dochází od konce èervna a do øíjna, nìkdy pulci pøezimují.

Potrava : Skládá se z rozmanitých bezobratlých, pulci se iví pøevánì vodními øasami.
Ohroení :

Pulci jsou mimoøádnì citliví na zmìny kvality vody. I pro tento druh je velkým nebezpeèím
pouívání biocidù, zde o to vìtím, e blatnice obývá pøedevím intenzivnì obhospodaøované oblasti. Ohroení vak do znaèné míry souvisí i s rybnièním hospodáøstvím, nebo pøi
pøihnojování rybníkù dochází k masovému úhynu pulcù. Také regulací níinných tokù øek,
zaváením písníkù a meních rybníkù dochází k likvidaci jejich stanovi. Negativnì pùsobí i dlouhodobé vyputìní rybníkù, napø. pøi odbahòování. Do znaèné míry je pro blatnici
dnes ji nevýhodou její skrytý zpùsob ivota, nebo lokality výskytu nejsou podchyceny
a k jejich likvidaci dochází i tam, kde by tomu bylo moné zabránit.

Monosti ochrany :

Evidence rozmnoovacích vodních ploch je základem ochranáøských opatøení. Dosud zjitìným lokalitám je nezbytné zajistit právní i faktickou ochranu (vhodná forma zvlátì chránìného území, zabránìní hnojení rybníkù a pouívání biocidù). Dùleitý je management lokalit,
zabraòující pøílinému zarùstání nebo zazemòování vodních nádrí. Úspìné je i budování
nových, dostateènì velkých nádrí (prùmìr nad 5 m, hloubka okolo 1 m).

Ochrana v ÈR : Kriticky ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Rosnièka zelená (Hyla arborea)

Znaky :
Nezamìnitelná ába, kterou se mùeme splést pouze s velice blízkým støedomoøským druhem rosnièkou západní. Tìlo rosnièky zelené je dlouhé max. 48 mm, dospìlí sameèkové
v prùmìru váí jen 8-9 g. Samièky jsou o nìco tìí, asi 11 g. Konèetiny jsou tíhlé, prsty
jsou zakonèeny typickými kruhovitými pøísavkami. Pro rosnièku zelenou je charakteristické zbarvení høbetní strany tìla. Vìtinou je to více èi ménì intenzivní zelená, ostøe oddìlená
od bìlavého a lutavého bøicha úzkým tmavým pruhem. Tento pruh zaèíná na nozdrách,
táhne se pøes oko a bubínek na boky a dosahuje a k základu zadních noek. Na konci trupu
konèí tento pruh jako jakási klièka. Zbarvení høbetu se mùe rychle mìnit, a to intenzitou
i odstínem, a tím se pøiblíit a pøizpùsobit zbarvení podkladu. Vyskytují se i rosnièky svìtle
hnìdé, olivovì zelené a èernavé a okrovì zbarvené, které si toto zbarvení uchovávají po
delí dobu. Kùe rosnièek, na horní stranì tìla hladká, na spodní stranì slabì zrnitá, neobsahuje ádné nápadné lázy. Vìtinou se leskne, s výjimkou období, kdy abky právì opustily
své zimovitì. Mladé rosnièky jsou nápadné svítivou svìtlou zelení, která se èasto zlatavì
leskne. Sameèka poznáme podle zvukového rezonátoru na hrdle, který se pøi skøehotání
nafukuje. Splasklý zvukový rezonátor vypadá jako svrasklá svìtle lutá skvrna témìø na
celém hrdle. Na rozdíl od sameèka má samièka hrdlo hladké a svìtlé. V dobì rozmnoování
navíc narùstají samcùm na palcích malé mozoly. Hlas rosnièek je velmi nápadný a slyitelný na velké vzdálenosti. Zní jako kre  kre  kre  kre  kre  kre, veèer a v noci se ozývají
vìtinou sborovì (pak zní spíe ge  ge  ge  ge  ge  ge). Pulci jsou èernohnìdí,
zlatavì teèkovaní, pozdìji zelenaví. Mají znaènì vysoký koní lem, zaèínající u na hlavì
a nápadnì lesklé bøicho.

Rozíøení ve svìtì :

Je iroce rozíøena v západní a støední Evropì, na východ a do Litvy, Bìloruska a západního Ruska. Chybí v severní Evropì, na pyrenejském poloostrovì, ve Velké Británii, jiní
Francii a v Itálii.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Rosnièky byly zatím zjitìny na nìkolika lokalitách, vìtinou v malých poètech.

Prostøedí :

Typickými stanoviti jsou oslunìné porosty poblí malých a støednì velkých pøirozených
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vodních ploch s bohatým pobøením rostlinstvem, do nadmoøské výky 800 mnm. Prostøedí
obývané mladými jedinci musí splòovat tyto poadavky : vysokou vlhkost a maximální oslunìní s vhodnou vegetací. K rozmnoování dochází v malých, èasto periodických tùních,
meních rybnících nebo v mìlké pøíbøení vodì vìtích vodních nádrí.

Zpùsob ivota :

Rosnièka zelená je typickou plhavou ábou, která tráví vìtinu ivota nízko nebo vysoko
ve vegetaci. Na koncích prstù má pøísavky a její zplotìlý tvar tìla jí umoòuje pevnì pøilnout bøichem k podkladu. Pøestoe má tenké zadní nohy, umí rosnièka dobøe skákat. Pøitom
se èasto obratnì zachytí na dalím listu èi vìtvièce jen nìkolika prsty a vyplhá vzhùru.
Svislé stìny pro ni nepøedstavují ádný problém. V klidu pøitiskne noky tìsnì k tìlu, take
konèetiny s oválným tìlíèkem témìø splynou. Bìhem delího odpoèinku pøizpùsobí barvu
svého tìla barvì okolí. Rosnièky zelené, zvlátì mladé, potøebují hodnì slunce. Zpùsob
jejich ivota jasnì naznaèuje jejich pùvod v tropických klimatických oblastech, kde je èeleï rosnièkovitých nejrozíøenìjí a druhovì nejpoèetnìjí. Rosnièky pøeèkávají zimu zahrabány v zemi v blízkosti vod nebo na vlhkých stìnách, nìkdy dokonce na velmi suchém
podkladu. Po pøezimování, které trvá od zaèátku øíjna do konce bøezna a zaèátku dubna,
putují rosnièky k vodì. Zde se veèer a v noci zdrují ve vodì, za dne, zvlátì za sluneèného
poèasí, sedají na pobøením rostlinstvu.

Rozmnoování :

Probíhá od konce dubna do èervence. Za soumraku zaèínají sameèkové skøehotat a ozývají se
sborovì, pøièem zpoèátku plavou na hladinì. Pøitom udrují mezi sebou vzdálenost okolo 3
m a odhánìjí ze svého okrsku ostatní sameèky. Proto zní jejich sborový zpìv sice na jedné
stranì hlasitì a je signálem pro pøicházející samièky, e je tu voda vhodná k rozmnoování, na
druhé stranì mají ale samièky monost vybrat si k páøení urèitého sameèka. V pozdìjím období (v srpnu a záøí) skøehotají samci znovu, pøièem jejich hlas je trochu zmìnìný, protoe
se ozývají ze soue (nejèastìji ze stromù a keøù). Pøi páøení drí sameèek samièku za pøedními
konèetinami (tzv. amplexus axilaris). Jedna samièka klade asi 800 vajíèek v malém, asi jako
vlaský oøech velkém shluku. V plném létì opoutìjí asi 16 mm dlouhé metamorfované abky
vodu. Rosnièky pohlavnì dospívají v prvním a druhém roce ivota.

Potrava : Drobný létající hmyz, pavouci a jiní drobní bezobratlí ivoèichové.
Ohroení :

K výraznému sníení poètu lokalit a poèetních stavù dochází pøiblinì od padesátých let.
V té dobì zaèalo docházet k výrazným krajinotvorným zmìnám (likvidace vhodných biotopù jako dùsledek velkoploného hospodaøení) a postupná chemizace zemìdìlství. Dalím
negativním faktorem je intenzivní rybníkáøství. Splachem z okolních pozemkù a intenzivním hnojením rybníkù dochází k takovému nahromadìní organických látek, e se pulci nemohou vyvíjet, a tak postupnì celé populace vymírají. Stanovitì, na kterých se rosnièky
rozmnoují, jsou ruena pøi pozemkových úpravách napø. likvidací drobných vodních ploch
nebo odstraòováním bøehových porostù vyuívaných rosnièkami ke slunìní. Rosnièkám vak
neprospívá ani nekontrolované zarùstání bøehù døevinami, dochází tak k zastínìní vodní
plochy a mizí i vhodná místa ke slunìní (èastý problém ve zvlátì chránìných územích).
Moravec (1992) uvádí, e k nejzøetelnìjímu úbytku výskytu dolo v okolí Prahy a v oblasti
severozápadních Èech. Naopak nejpoèetnìjí a nejstabilnìjí populace rosnièek se zachovaly v oblastech Èeskobudìjovické pánve a Tøeboòska. Na Karvinsku dokonce dochází
k rozíøení rosnièky v dùsledku intenzivní dùlní èinnosti, která má za následek vznik nových vodních nádrí (uhaj in MORAVEC, 1994).
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Monosti ochrany :

Zachování vhodných biotopù, tedy pøedevím zabezpeèení oligotrofních (chudých na iviny) vodních ploch  rybníèkù, tùní, mokøadù. Na tìchto místech a v jejich okolí je vhodné
zajistit extenzivní zpùsob hospodaøení s vylouèením pouívání pesticidù a intenzivního hnojení. Stejnì dùleitá jako vhodná vodní plocha je i pobøení vegetace s pøirozeným bylinným pobøením krytem a roztrouenými porosty døevin.

Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Znaky :
Velká, neohrabaná a silná ába. Dospìlé samice dorùstají délky a 12 cm, samci jsou vìtinou
podstatnì mení (9 cm). Její tìlo má jednotvárnì hnìdou, tmavì hnìdou nebo okrovou barvu,
která pøechází do hnìdavého a edavého zbarvení bøicha. Bøicho mùe být bez jakékoli kresby, èasto je vak tmavì mramorované. Po celé horní stranì tìla jsou rozmístìny více èi ménì
vystouplé vìtí a mení bradavky, výrazné jsou dvì velké pøíuní jedové lázy (tzv. parotidy).
Hlava je zplotìlá a okrouhlá, oèi jsou posazeny daleko od sebe a mají horizontálnì poloenou, eliptickou zornici. Duhovka oka je zbarvena zlatavì a mìdìnì. Uní bubínek je dobøe
patrný. Sameèek se lií od samièky tím, e má zesílenou a èernì zbarvenou bázi prvního prstu
na pøedních konèetinách a relativnì delí konèetiny. Kromì toho je výraznì mení a v dobì
rozmnoování vydává slabý hlas (chybí zvukový rezonátor), který zní jako kvoak  kvoak 
kvoak nebo ,,ong  ong  ong. Pulci ropuchy obecné jsou celí èerní.

Rozíøení ve svìtì :

iroce rozíøený druh obývající vìtinu Evropy s výjimkou Irska, Baleárù, Korsiky a Kréty.
Její areál se táhne v irokém pásu pøes støední a severní Asii a do Japonska. Vyskytuje se
i v severozápadní Africe (Maroko, Alír).

Rozíøení v okrese Jihlava :

Tento druh je v celém okrese hojný. K rozmnoování ale dochází vìtinou v meních poètech,
vìtí poèty páøících se ropuch jsou spíe vzácností (pouze nìkolik rybníkù). Zatím na nìkolika
23

lokalitách byl zjitìn úhyn vìtího mnoství jedincù na silnicích (místa støetu tahových cest
s dopravními komunikacemi). Pravdìpodobnì jde o nejhojnìjího obojivelníka jihlavského okresu.

Prostøedí :

Ropucha obecná se vyznaèuje vysokou pøizpùsobivostí. Ve støední Evropì obývá pøevánì
smíené lesy v pahorkatinách a horách, vyskytuje se od níin a do vysokých nadmoøských
výek (v ÈR maximálnì 1400 mnm). V otevøené odlesnìné krajinì je pomìrnì vzácná.
K rozmnoování dochází ve vodních nádrích, lesních rybníècích, bainách, pøíleitostnì
i v potocích a meních øíèkách. Migruje na velké vzdálenosti a s výjimkou období rozmnoování ije i daleko od vody. Je èastým obyvatelem lidských osad, bìná i ve velkých mìstech.

Zpùsob ivota :

Ropucha obecná tráví vìtinu ivota na soui, ve vodì je nalézána pouze v krátkém období
rozmnoování. Aktivní je zvlátì v noci. Teplý dé a teploty nad 10 °C probouzí áby
v jejich zimních úkrytech, které jsou na bezmrazých místech pod prkny, pod vìtími kameny, v dìrách v listnatých lesích a v køovinách. Tah trvá jen velmi krátce a probíhá v bøeznu
a kvìtnu. Ze vech stran se teï áby soustøeïují u tých vod, v nich se samy narodily. Na
této pouti k vodì se nepodílejí pouze nedospìlé áby. Cestou se setkávají poètem pøevaující samci se samicemi. Vylézají jim na záda a pevnì se jich zachytí. Nechávají se tak nést
k vodì, kterou mají áby pudovì zafixovánu od chvíle, kdy opustily tuto vodní nádr pøi
promìnì pulce v ábu. Pøi objímání se samci drí samic pomocí èerných rohovitých mozolù
na vnitøní stranì prvních prstù tak pevnì, e je mùeme sundat jen velmi obtínì.
Pokud jejich cesty pøetíná silnice, stávají se ropuchy ve velkém mnoství obìtmi automobilového provozu. V nìkterých oblastech dochází k takovému nahromadìní putujících ropuch, e je silnice u v krátké dobì pokryta mrtvými ábami. Takové silnice by mìly být
v dobì páøení ropuch uzavøeny, aby se zamezilo masové likvidaci ropuch. Cesty, kudy se
ropuchy stìhují, jsou dobøe známé a dùkladnì prostudované. Dnes u víme, za jakých podmínek dochází ke stìhování ab. Ale jak ropuchy nacházejí cestu k vodì, je dosud znaèným
tajemstvím. Protoe nejsou schopné vidìt na vìtí vzdálenosti, nemohou své vody vyhledávat zrakem. Kromì toho se okolí jejich cesty k vodì nìkdy mìní. Velmi èasto pøetínají cestu
nové silnice, byly zde postaveny nové budovy nebo tu byl vysazen les. Ropuchy pøesto
najdou své místo i v pøípadì, e u jejich mateøská voda neexistuje, protoe byla mezitím
zasypána. Proto nemùe áby vést k vodì ani její charakteristická vùnì. Zdá se, e existuje
souvislost se zemským magnetismem a mìsíèními fázemi. V pøípadì podrádìní vyluèují
ropuchy bìlavý toxický sekret z koních láz. Sezónní aktivita konèí v záøí a øíjnu.

Rozmnoování :

Pøesto, e jsou ropuchy tak vìrné své vodì, osídlují brzy i novì vzniklé mení vodní nádre.
Pozoruhodná schopnost jediné samice naklást 10 000 vajíèek bìhem jediné sezóny abám
umoòuje rychle zaloit novou populaci. Po rozmnoování opoutìjí samièky velmi brzy
vodu a také samci brzy vyhledávají sou, kde pak áby dál ijí skrytým noèním zpùsobem
ivota. V øíjnu se ropuchy opìt stahují do svých zimních úkrytù. Mezitím se koncem léta u
objevila nová generace mladých ropuch. V dobì, kdy opoutìjí vodu, jsou abky 1-2 cm
dlouhé. ijí na soui, stejnì jako dospìlé ropuchy. Jakmile dorazí k vodì, samice vìtinou
neváhají a zaèínají ihned klást vejce. Samci èasto bojují zarputile o samice, kterých je zpravidla ménì. Obranné zvuky, je znìjí jako drsné kvak, kvak , je nyní mono slyet témìø
neustále. Ozývají se samci, kteøí reagují na zcela jednoduché podnìty, vznikající pøi objímavém reflexu, a tak signalizují, e jsou spáøeni. Mùe-li sameèek uchopit samièku u bì24

hem pouti k vodì, má oproti ostatním znaènou výhodu. Odkopává je zadníma nohama
a vydává obranné zvuky.
Jakmile zaène samièka vypoutìt òùrku s vajíèky, vypoutí samec sperma a tím zpùsobem
obstarává vnìjí oplození. Vajíèka opoutìjí kloaku samièky ve dvojité òùrce. Obsahují
souvislou elatinovou bílkovinnou blánu, je vajíèka chrání pøed zaplísnìním. Metry dlouhé òùrky, je mohou obsahovat a pøes 5000 vajíèek, jsou omotány kolem vodních rostlin
nebo kolem vìtví, leících ve vodì. A tak jediná taková nádr, v ní se rozmnoilo mnoho
ropuch, mùe obsahovat stovky ropuích òùr s vajíèky. Pøipevòování vajeèných òùrek
zabraòuje tomu, aby klesly do bahna na dnì, kde by se vajíèka vyvíjela jen patnì nebo
vùbec. Ve vodách bez vodního rostlinstva èi potopených vìtví se proto líhne jen mnohem
mení poèet pulcù.
Objímavý reflex samcù (amplexus, v tomto pøípadì a. axilaris) mohou vyvolat i pøedmìty
jen velmi vzdálenì pøipomínající samièky. Byli pozorováni samci ropuch, objímající konec
gumové hadice. Jako náhrada samice mùe dokonce slouit i hlava kapra. Dojde-li k velmi
nepøíznivému pomìru obou pohlaví, mùe se stát, e obejme jednu samièku vìtí poèet
samcù. Ta se pak utopí, a protoe se poté u nebrání, pøicházejí dalí samci a zaèínají ji
objímat. Tak vznikají tzv. ropuí copy. Vývoj vajíèek trvá celé 2 týdny, pak se líhnou
pulci. iví se drobnými mikroskopickými øasami nebo mrtvými rybami. Ve vhodných vodách se vyskytují v takových mnostvích, e je nemohou vyhubit ani vichni nepøátelé. To
je vlastním cílem strategie tohoto zpùsobu masového rozmnoování : nepøátelé jsou v krátké dobì zaplaveni nadbyteènou nabídkou potravy. Jen tak je zajitìno, e pøeije vìtí poèet
mláïat. Metamorfóza pulcù probíhá od èervna do záøí. Pohlavní dospìlosti dosahují ropuchy ve tøetím (samci) nebo ètvrtém roce ivota (samice), délka ivota je 4-9 let (maximální
vìk zaznamenaný v zajetí je 36 let).

Potrava :
Ropuchy obecné se iví èervy, pli, svinkami, pavouky a hmyzem, který loví pøevánì pøi
noèních toulkách.

Ohroení :

Zaváení rozmnoovacích míst znemoòuje rozmnoování celých populací. Dochází také
k otravì ropuch organofosfáty a tìkými kovy, je jsou souèástí pøípravkù pouívaných
v zemìdìlství. Ropuchy jsou také èasto ohroeny pøi jarních migracích. Velmi malá pozornost byla zatím vìnována migracím metamorfovaných ropuch, aèkoli i tato vìková kategorie je cestou pøes vozovky znaènì ohroena. Ropuchy jsou zpravidla více ne ostatní druhy
ohroovány i pøímým hubením a vybíjením celých populací v dùsledku vandalismu a sadismu. V jihomoravském regionu poklesla poèetnost ropuch za posledních 15-20 let pøiblinì
o 50 %.

Monosti ochrany :

Ochrana a údrba rozmnoovacích vodních ploch. V místech ohroení silnièním provozem
zabezpeèení pøechodu pøes vozovky bezpeèným zpùsobem. Pro ochranu ropuch má velký
význam i vhodná osvìtová èinnost.

Ochrana v ÈR : Ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Ropucha zelená (Bufo viridis)

Znaky :
Støednì velká ropucha dosahující celkové délky tìla 8 cm, výjimeènì i více. Tìlo je mohutné, kùe bradavèitá. Po celém høbetì jsou nepravidelné svìtle a tmavì zelené skvrny. Jsou
ostøe ohranièené od okolních svìtlých míst, podobnì jako vojenské maskovací sítì, které
znemoòují pozorování ze vzduchu. Tentý cíl má i zbarvení ropuchy zelené. Rozdílnou
intenzitou zbarvení se tak ztrácí ve svém okolí, e klidnì sedící ábu lehko pøehlédneme.
Èervené a lutavé body mezi skvrnami i na nich vypadají jako zrnka písku a zvyují ochranné
zbarvení. Spodní strana tìla je vìtinou jednobarevnì svìtlá a krémová, nìkdy té tmavìji
skvrnitá. Mohou se vyskytovat i velmi tmavé áby. Velice vzácnì se setkáváme s ropuchami
zelenými, je mají na høbetì podélný pruh, jako má ropucha krátkonohá. Pøíuní jedové
lázy (parotidy) jsou výraznì vyvinuté. Oèi mají zlatozelenou, tmavì síovanou duhovku
a vodorovnou tìrbinovitou zornici. Uní bubínek je dobøe patrný, okrouhlý. Na rozdíl od
ropuchy obecné je ropucha zelená velmi èilá a je díky dlouhým zadním nohám schopná
skákat rychle po sobì následujícími krátkými skoky. Podle tohoto zpùsobu pohybu ji mùeme i pøi soumraku dobøe odliit od ostatních ropuch. Sameèek je mení ne samièka, je
obvykle svìtleji zbarven, má zesílenou a èernì zbarvenou bázi prvního prstu na pøedních
konèetinách a relativnì delí konèetiny. Hlas : Samci mají na krku rezonátor, jeho pomocí
vyluzují, pøevánì za tmy, melodický sílící trylek, který zní jako irrrrrrr. Zaèíná tie a pak
zesiluje, èím se výraznì lií od podobného zpìvu krtonoek (jejich hlas má stále stejnou
výku a hlasitost). Pulci jsou svrchu edohnìdí, zespodu svìtle edí. Pøed metamorfózou se
jim na tìle zaèínají tvoøit tmavì zelené skvrny.

Rozíøení ve svìtì :

Ropucha zelená je iroce rozíøená ve støední, jiní a východní Evropì a zasahuje a do
Arábie a støední Asie. Mimoto ije na ostrovech západního Støedomoøí a v severní Africe.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Prozatím byla zjitìna na ètyøech lokalitách v okrese, ale její rozíøení bude pravdìpodobnì
vìtí.
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Prostøedí :

Ropucha zelená je druhem typicky vázaným na stepní ekosystémy. Díky tomu nachází ideální podmínky v zemìdìlské krajinì v teplejích oblastech, zejména tam, kde se zemìdìlsky
vyuívané plochy støídají s lesy. Jako tzv. pionýrský druh vyhledává k rozmnoování novì
vzniklé, periodické vodní nádre, èasto v lidskou èinností silnì ovlivnìných biotopech. Je
schopna se rozmnoovat v rybníècích, umìlých nádrích, rùzných zaplavených plochách
atd., v otevøené krajinì nízkých a støedních poloh. Vyhýbá se rozsáhlejím lesním porostùm
a nadmoøským výkám nad 600 mnm.

Zpùsob ivota :

Pøevánì soumraèná a noèní ába, která dovede také dobøe plhat. Ve vodì se vyskytuje
pouze v období rozmnoování. Do zimního spánku upadá, kdy nastanou první mrazy (záøí
 øíjen), a probouzí se koncem bøezna nebo zaèátkem dubna. K pøezimování vyhledávají
ropuchy zelené vhodná místa pod vìtími kameny nebo v pøirozených dutinách v zemi. Jako
typicky stepní druh hodnì bìhá a cestuje èasto na znaènou vzdálenost ke svìtlu, kde loví
nalétávající hmyz. Ropuchu zelenou lze povaovat za ekologicky velmi plastický druh
s vysokou genetickou promìnlivostí, schopný pøeívat i v extrémních klimatických podmínkách. Dobøe snáí vysoké teploty, sucho i zvýené zasolení prostøedí. Je-li podrádìna,
vyluèuje, stejnì jako jiné ropuchy, bìlavý toxický sekret z koních láz.

Rozmnoování :

Období rozmnoování trvá od dubna do srpna. Vyhledává mìlké, hustì zarostlé vody i vody
bez vodního rostlinstva, dokonce i slabì brakickou vodu. Tento druh nelpí tak vìrnì na
urèité nádri jako ostatní, co souvisí s nestálostí malých stepních vod. òùra s vajíèky je
dlouhá nìkolik metrù a obsahuje 3000-5000 vajíèek (vzácnì a 12 000). Pulci metamorfují
od konce kvìtna do záøí. Pohlavní dospìlosti dosahují ropuchy zelené ve tøetím roce ivota,
doívají se kolem 10-ti let.

Potrava :
Hmyz, pli a èervi, pavouci a svinky. Loví hlavnì v noci nebo za chladného poèasí i za dne.

Ohroení :

Hlavním, velice závaným nebezpeèím jsou pesticidy. Zaváení tùní, rekultivace písníkù
a vysouení mìlkých kaluí brání rozmnoování. Stejnì jako ostatní je i tento druh ohroen
vandalismem a sadismem; tímto zpùsobem mùe být zahubena velká èást rozmnoujících se
jedincù. K decimaci populace mùe dojít také v dobì jarních migrací nebo pøi tzv. nepravých tazích, kdy áby loví hmyz, je se soustøedí na teplém povrchu vozovky.

Monosti ochrany :

V podstatì stejné jako u ostatních druhù ropuch  evidence, ochrana a údrba rozmnoovacích míst, osvìta. Mení kalue, kde dolo k vykladení, je vhodné sledovat; hrozí-li úplné
vyschnutí, je moné doplnit vodu nebo pulce pøemístit. Doplòovaná voda nesmí samozøejmì pocházet pøímo z vodovodní sítì, nebo by mohlo dojít k usmrcení larev chlórem.

Ochrana v ÈR : Ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Skokan hnìdý (Rana temporaria)

Znaky :
Velká a mohutná ába dlouhá v dospìlosti 10 cm. Její základní zbarvení lze obecnì rozdìlit
do dvou typù  hnìdavého a lutavého. Na høbetní stranì tìla jsou nepravidelné, rùznì
velké skvrny, které ábu maskují. Bìlavá, lutavá èi slabì oranová bøiní strana samic je
skvrnitá, bøicho samcù je obvykle jednobarevné. Boky jsou zpravidla tmavì mramorované.
Na nohách jsou tmavohnìdé a èernavé pøíèné pruhy. Zbarvení, zvlátì svìtlé formy, mùe
zpùsobit zámìnu se skokanem tíhlým. Mladé áby se podobají nìkdy skokanùm ostronosým. Skokan hnìdý má nápadnì silnì vyvinuté zadní nohy, a proto je schopen skákat a do
vzdálenosti 1 m. Patní (metatarzální) hrbol je jen slabì vyvinutý. Velmi dobøe plave a potápí
se, pøièem vyuívá mohutných úderù zadních noh. Pøesto má zadní nohy kratí ne pøíbuzný skokan tíhlý. Dosahují patním kloubem, ohneme-li je dopøedu podél tìla, a k oku,
zøídka a ke pièce pomìrnì tupého èenichu. Bubínek je nápadný jako tmavá skvrna, která
leí dál za okem ne bubínek skokana tíhlého. Tato tmavá spánková skvrna se od okolí
neodliuje pøíli ostøe. láznaté lity na høbetì leí blíe u sebe a jsou pøi pohledu shora
esovitì prohnuté. V dobì rozmnoování se na tìle samcù objevuje slavì modroedý odstín,
nejintenzivnìjí v oblasti hrdla. Mimoto je poznáme podle tmavího zbarvení, velmi silných
pøedních konèetin a podle èerných mozolù na prvních prstech. Samièky, pøipravené
k rozmnoování, jsou èasto velmi silné a obvykle vìtí ne samci. Zvlátì na bocích mají
zøetelnì zrnitou kùi. Po období rozmnoování toto zrnìní mizí, stejnì jako modravý nádech na tìle samcù. Hlas : Sameèkové mají 2 vnitøní zvukové rezonátory, jejich pomocí
vydávají hluboké mruèení, znìjící jako vrrru  vrrru  vrrru (bývá pøirovnáváno k pøedení
koèky). Hlas je to pomìrnì tichý, slyitelný ve sboru max. na 80 m. Pulci jsou tmavì hnìdí
se skvrnami.

Rozíøení ve svìtì :

V Evropì je iroce rozíøen, s výjimkou vìtiny pyrenejského poloostrova, jiní Itálie a jihu
balkánského poloostrova. Na východì zasahuje a po Japonsko, na severu a za polární
kruh. Jeho areál, stejnì jako areál ropuchy obecné, je velice rozlehlý.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Spolu s ropuchou obecnou a zelenými skokany patøí mezi nejhojnìjí druhy na Jihlavsku.
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Prostøedí :

Skokan hnìdý je ekologicky pøizpùsobivý druh obývající nejrozmanitìjí biotopy. Na suchých a teplých lokalitách a v odlesnìných územích je vak vzácný. Upøednostòuje vlhká
a stinná místa poblí potokù, rybníkù a jiných vodních ploch. Pro rozmnoování si vìtinou
vybírá vodní nádre s mìlkou a teplou vodou, nicménì je schopen reprodukce i v hlubokých
stinných nádrích èi potocích. Vyskytuje se od níin do hor (140  1500 mnm).

Zpùsob ivota :

Kromì období rozmnoování ije skokan hnìdý na soui, kde se obvykle zdruje za dne
ve vlhkých úkrytech. Za vlhkého detivého poèasí je aktivní i za dne, jinak ale vycházejí
áby za potravou hlavnì za soumraku a v noci. Suché prostøedí vyhledávají jen nakrátko,
protoe jejich kùe rychle vysychá. Proto se musejí za horkých a suchých období stahovat
do vlhkých úkrytù. Prostøednictvím kùe pak pøijímají do tìla i chybìjící vodu. Skokani
hnìdí dobøe a obratnì skáèou. Protoe vak tento druh vynakládá na pohyb hodnì energie,
vyhýbá se zbyteènému skákání. Potravu získávají skokan rychlým chòapnutím pøi výskoku,
blízkou koøist loví vychlípitelným jazykem nebo po ní jen chòapnou. Skokani hnìdí ijí sice
v okolí vod, kde se rozmnoují, bìhem léta se vak èasto od vody vzdalují.
Od záøí do listopadu vyhledávají áby svá zimovitì. Vìtinou jsou to mení vody, hluboké
nejménì 50 cm. Je-li hloubka nádre mení, nebo kdy zaène v pozdním podzimu vysychat,
stává se, e se skokani shromaïují ve vìtích skupinách do nejhlubích míst, zamrznou
a uhynou. Ohrozit jejich pøezimování mùe i vznik hnijícího bahna na dnì. Ke vhodným
zimovitím se skokani hnìdí stahují èasto ze vzdálenosti nìkolika kilometrù. V pøípadì, e
jsou takové tùnì zasypány èi rybníky vyputìny, voda otrávena, nebo kdy ji áby nemohou
pro pøezimování pouít pro pøíli poèetnou obsádku ryb, mají tyto skuteènosti pro krajinu
mnohem horí dùsledky, ne bychom zpoèátku vzhledem k tak nepatrnému zásahu mohli
pøedvídat. Skokani hnìdí mohou pøezimovat i v mrazuprostých úkrytech v zemi. Ze zimní
strnulosti se probouzejí èasnì na jaøe hned poté, kdy zaèíná tát led. To se mùe stát v níinì
u koncem února, na horách ve vìtí nadmoøské výce úmìrnì pozdìji.

Rozmnoování :

Bìhem období zimního klidu se vyvíjejí v tìlech samic vajíèka a také samcùm dozrávají
pohlavní buòky. Obì pohlaví vnikají prakticky souèasnì do vody, pokud v ní u nepøezimovala. Je to èasto tá nádr, kde se áby narodily. Sameèkové oznamují své stanovitì samièkám, pøipraveným k rozmnoování, tichým kvákáním. Pøesto, e teplota vody je v té dobì
pouhých 1-4 °C, bìhem prvních vlahých jarních nocí u dochází k páøení, které trvá po
krátké období asi dvou týdnù. Rozmnoování se soustøeïuje do sluncem prohøátých mìlèin
a zátok a probíhá od bøezna do kvìtna. Sameèkové objímají samièky, které jetì nenakladly
vejce  èasto po bojích s jinými samci  tìsnì za pøedníma nohama (amplexus axilaris).
Objetím vyvíjejí samci na bøíko samic tlak a pøispívají tím k rychlému vytlaèení vajec.
Velké, 8-10 cm dlouhé samice mohou naklást shluky a 4000 vajíèek (obvykle 1000-2500).
Ty po nakladení silnì nabobtnají a vyplouvají ode dna k hladinì. Ve vajíèkách je tmavý,
smìrem vzhùru míøící pól a svìtlý pól, smìøující dolù. Tmavá barva pøijímá sluneèní záøení
a zlepuje vývoj zárodkù ve vejcích, protoe se tak a o 10 °C zvyuje teplota vajíèek
ve srovnání s teplotou vody. Vývoj zárodkù trvá vìtinou 3-4 týdny. Pulci potøebují do doby,
ne se promìní v malé abky a opustí vodu, asi 2-3 mìsíce. K metamorfóze dochází od
èervna do øíjna, vzácnì pulci pøezimují. Mladé abky, dlouhé asi 1,5 cm, opoutìjí èasto
vodu v takových mnostvích, e  jak øíká lidová povìra  abky naprely. Ve druhém a tøetím
roce ivota skokani hnìdí dospívají, doívají se kolem 10-ti let (max. známý vìk je 18 let).

Potrava : Hmyz a jeho larvy, pavouci, drobní korýi, pli a èervi.
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Ohroení :

Aèkoliv jde o druh stále jetì pomìrnì iroce rozíøený, je i on ohroen úbytkem jedincù
i celých populací. Jeho výskyt negativnì ovlivòuje chemizace zemìdìlského a lesního hospodáøství a zmìny mající za následek zmìnu vodního reimu a vysouení krajiny. Negativnì
také reaguje na poèetnou rybí obsádku ve vodách, kde se rozmnouje. Pøi jarních migracích
k místùm rozmnoování a v dobì návratu na suchozemské biotopy je tento druh znaènì
zranitelný, pokud trasy tahu pøecházejí komunikace.

Monosti ochrany :

Stejnì jako u jiných obojivelníkù je dùleitá ochrana jejich vodních i suchozemských biotopù, tj. údrba a budování malých vodních nádrí, omezování chemické kontaminace, ochrana a obnova vlhkých luk apod. V místech, kde dochází v dobì migrace obojivelníkù
k ohroení populace automobilovou dopravou, je dùleité situaci vhodným zpùsobem øeit
 dopravní znaèení, podchody apod.
Ochrana v ÈR : Obecná ochrana dle zákona è. 114/1992 Sb.

Skokan ostronosý (Rana arvalis)

Znaky :
Velký skokan s dlouhýma zadníma nohama, které, nataeny dopøedu podél tìla, dosahují
patním kloubem (tibiotarzální kloub) a ke pièce èenichu. Skokan ostronosý je dlouhý 57 cm (max. 8 cm), tj. o nìco mení ne skokan hnìdý, od kterého se lií pièatì zakonèeným
èenichem, velkým a tvrdým patním hrbolem a zcela odliným hlasem. Sameèek je v dobì
rozmnoování na hlavì, vìtinou i na celém tìle více èi ménì modøe zbarven. Podle toho lze
v dobì rozmnoování tento druh dobøe rozeznat, ani bychom áby podrobnìji studovali.
Mimo dobu rozmnoování má tento skokan èasto uprostøed høbetu svìtlejí pruh, který se
výraznì lií od okolního, vìtinou jednobarevnì hnìdého, edavého nebo lutohnìdého zbarvení. Po stranách hlavy je velká tmavá spánková skvrna, na høbetì jsou výrazné podélné
koní lity. Bubínek je dobøe znatelný a v oèích je vodorovná zornice. Boky jsou èasto
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skvrnité nebo mramorované a po lutavou tøíselní oblast. Skvrny mohou být i na høbetì.
Bøicho je pravidelnì svìtlé, bez kresby. Hlas : V dobì páøení vydávají samci pomocí dvou
vnitøních zvukových rezonátorù slabé zvuky pøipomínající bublání deových kapek na vodu,
nebo také tìkání psíkù (zní jako uap  ua  uap, nebo uouo  uo). Kdy skøehotá vìtí poèet skokanù najednou, ozývá se nezamìnitelný chór, daleko slyitelný pøesto, e jednotlivé hlasy jsou velmi tiché. Pulci jsou hnìdoèerní se zlatitými skvrnkami.

Rozíøení ve svìtì :

Skokan ostronosý je iroce rozíøen v Evropì a Asii, od severovýchodní Francie a na Sibiø.
Severnì zasahuje ve védsku a Finsku a k polárnímu kruhu, na jihu pak do Alp, Slovinska
a severního Rumunska.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Zatím byl zjitìn na nìkolika lokalitách, z nich vìtinu tvoøí raelinitì. Vzhledem k poètu
raelini a jiných raelinných biotopù na Jihlavsku je tento skokan pravdìpodobnì hojnìjí, ne se obecnì myslí.

Prostøedí :

Jedná se o ekologicky pøizpùsobivý druh upøednostòující vlhká lesní stanovitì. Je nalézán
v zaplavovaných lesích podél øek, na okrajích mokøadù, na raelinitích apod. Rozmnouje
se v meních mìlkých vodních nádrích s hloubkou nepøesahující 70 cm, nìkdy v periodických tùních. V ÈR se vyskytuje bìnìji do 700 mnm, maximálnì do 810 mnm.

Zpùsob ivota :

Podobnì jako skokan hnìdý, zdruje se i skokan ostronosý s výjimkou období páøení na soui,
kde krátkými skoky vyhledává potravu nebo se pokouí uniknout nepøátelùm. V nebezpeèí
skáèe do struh nebo raelinných jezírek a pokud mono se potopí. Zimu pøeèkává na soui,
zaèátek aktivity spadá do konce února a do bøezna. Rozmnoování probíhá v bøeznu a dubnu.
Sameèkové vypadají v dobì rozmnoování díky tekutinì nahromadìné pod kùí nápadnì naduøele. Pøitom mohou být té intenzívnì modøí. Konec aktivity spadá do øíjna.

Rozmnoování :

K rozmnoování dochází v dobì, kdy zmizí na hladinì led. Nezaèíná tak brzy jako u skokana hnìdého, take ten u má v dobì, kdy se rozmnouje skokan ostronosý, obvykle rozmnoování za sebou. Sameèkové vnikají do vody pøed samièkami. Ke kladení vajíèek dochází
ve støední Evropì vìtinou koncem bøezna nebo zaèátkem dubna. Samièky kladou mení
shluky vajíèek ne samièky skokana hnìdého. Obsahují obvykle asi 2000 vajíèek. Pulci
metamorfují bìhem èervna a èervence. Pohlavní dospìlost je dosahována ve tøetím roce
ivota, délka ivota se pohybuje mezi 8 a 12-ti lety.

Potrava :
Hlavní potravou skokana ostronosého je hmyz, èervi a svinky, pavouci a pli. Tyto áby
jsou ménì vybíravé a loví ve, na co pøijdou.

Ohroení :

Rozíøení skokana ostronosého na území ÈR je mení, ne by bylo moné pøedpokládat
vzhledem k jeho nárokùm. Data, je by vak umonila posouzení vývoje stavu populací,
chybí. Jeho výskyt je zøejmì ovlivnìn skuteèností, e nae území spadá do okrajových oblastí areálu. Intenzivnímu zemìdìlství je moné asi pøièíst absenci tohoto druhu v nìkterých
èástech Polabí. Vzhledem k charakteru výskytu v jiných èástech republiky je pravdìpodobné, e jeho nepøítomnost je zde zpùsobena a druhotnì. Ohroen je stejnými pøíèinami jako
skokan hnìdý, vèetnì nebezpeèí pøi pøecházení komunikací. Je vak podstatnì ménì pøizpù31

sobivý a má vyhranìnìjí nároky na prostøedí. Proto je i zranitelnìjí. Je také citlivìjí na
kvalitu vody ne skokan hnìdý a skokan tíhlý. S obtíemi pøijímá a osazuje náhradní vodní
plochy. Vzhledem k tomu, e k rozmnoování vyuívá pøedevím nádrí trvalého rázu, je
èasto ohroován rybáøským vyuíváním vodních nádrí (opakované vypoutìní a napoutìní chovných rybníkù v období rozmnoování skokanù a vývoje jejich larev). Pro skokany
jsou dùleité mokré louky a pobøení zóny rybníkù. Skokany proto ohrouje i vyhrnování
rybnièního bahna na bøehy a následná degradace rybnièních okrajù v ruderální plochy.

Monosti ochrany :

Stávající informace o výskytu tohoto druhu jsou nepostaèující. Základem jeho ochrany je
evidence míst rozmnoování a jejich následná ochrana. Dùleité je také zachování vhodných mokøadních biotopù.
Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.

Skokan tíhlý (Rana dalmatina)

Znaky :
Støednì velký, tíhlý skokan s nápadnì dlouhýma zadníma nohama. Patní kloub zadní nohy,
nataené podél tìla dopøedu, znatelnì pøesahuje pièku èenichu. Høbetní strana je lutohnìdá a èervenohnìdá (nìkdy s nádechem do rùova), málokdy tmaví, boky jsou svìtle luté.
Bøicho je jednobarevnì bìlavé. Na zadních nohách je vìtinou 10 výrazných tmavých pøíèných pruhù. Hlava je mírnì trojúhelníkovitá s ostrým èenichem, bubínek leí velmi blízko
u oka v hnìdé kýlovité spánkové skvrnì. Patní hrboly jsou dobøe znatelné. Obì pohlaví jsou
velmi podobná, samci jsou o nìco mení a v dobì rozmnoování mají na prstech èerné
páøící mozoly. Nemají zvukové rezonátory a jejich hlas je velmi tiché rychle opakované
rro  rro - rro . nebo kva  kva kva . Pulci jsou èernohnìdí se svìtlým bøichem, ocasní
lem je hnìdì skvrnitý. Dospìlí skokani tíhlí dosahují vìtinou délky 6-8 cm, velké samièky
mohou být a 9 cm dlouhé.
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Rozíøení ve svìtì :

iroce rozíøený druh, obývající Evropu od pobøeí Atlantského oceánu ve Francii a
k pobøeí Èerného moøe. Na severu skokan tíhlý zasahuje a do jihovýchodního védska,
na jihu na Balkán. Chybí ve vìtinì severní Evropy a na Pyrenejském poloostrovì.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Tento druh nebyl zatím prokázán, ale jeho výskyt je velmi pravdìpodobný (zejména v J èásti
okresu).

Prostøedí :

Skokan tíhlý je typickým obyvatelem svìtlých listnatých lesù niích a støedních poloh,
nejvíce je rozíøen v nadmoøských výkách 150 - 400 mnm, zasahuje vak i do výraznì vyích poloh (max. 820 mnm). Jedná se o znaènì teplomilný druh, typickými místy výskytu
jsou svìtlé listnaté a smíené lesy a jejich okraje, paseky, louky a køovinaté a kamenité
lokality stepního a lesostepního charakteru. K rozmnoování dochází ve stojaté vodì
v nádrích rùzného charakteru, od malých vodních ploch a po bøehy velkých pøehrad.

Zpùsob ivota a rozmnoování :

Kromì krátkého období rozmnoování ije skokan tíhlý i znaènì daleko od vody. Je aktivní za dne i v noci. Je-li ohroen, pokouí se uniknout nebezpeèí velmi dlouhými skoky (u
velkých samic a pøes 1,5 m). Skokani zimují na zemi nebo ve vodì v místì rozmnoování.
Sezónní aktivita zaèíná u v únoru, koèí v øíjnu a listopadu. K páøení a kladení vajíèek
dochází v bøeznu a dubnu, vìtinou krátce po páøení skokanù hnìdých, v mìlké vodì a trvá
asi 2 týdny. Shluky vajec jedné samice obsahují asi 1000-2000 vajíèek. Bìhem èervna a
èervence dochází k promìnì pulcù v abky, které pohlavnì dospívají po 2-3 letech ivota.
Délka ivota se pohybuje okolo 10-ti let.

Potrava :
Hmyz a jiní drobní ivoèichové, hlavnì èervi a pli, které vyhledává v bylinném podrostu.

Ohroení :

Významné nebezpeèí pøedstavuje pro tento druh èasný výskyt na místech rozmnoování.
Rychlé zmìny pH v nádrích bìhem tání kyselého snìhu pokodí èasto snùky natolik, e
jsou následnì napadeny bakteriemi a plísnìmi a tím zcela znièeny. K odumírání a plesnivìní
snùek dochází i na lokalitách se zneèitìnou a zároveò zastínìnou vodou.
Místa rozmnoování jsou také nièena fyzickou likvidací (zaváením, odvodnìním) i vypoutìním jedovatých látek, eutrofizací a nevhodným rybáøským obhospodaøováním (napø.
chov dravých ryb). Jedinci zimující na soui se v dobì jarní migrace stávají obìtí silnièního
provozu.

Monosti ochrany :

Ochrana spoèívá pøedevím v ochranì míst vhodných k rozmnoování, co umoòuje zákon o ochranì pøírody a krajiny. V dobì jarních migrací je tøeba zajistit vhodnou ochranu
obojivelníkù na rizikových úsecích silnic.

Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Skokan krátkonohý (Rana lessonae)

Znaky :
Nejmení ze tøí druhù zelených skokanù. Má pièatý èenich a tíhlé tìlo. Celkovì se podobá skokanu skøehotavému, je vak drobnìjí, svìtlejí a má podstatnì kratí zadní nohy.
Jeho tìlo je dlouhé 4-5 cm, jen výjimeènì delí (max. 7,5 cm). Má veliký, tvrdý patní hrbol
s ostrou hranou, zabírající a 2/3 délky prvního prstu zadní nohy. Zadní strana pøedloktí
mùe být zbarvena lutì nebo oranovì, zøídka je hnìdì èi èernì mramorovaná. Zbarvení
høbetní strany kolísá mezi svìtlou a sytou zelení, mùe vak být i hnìdavé a tmavì nepravidelnì skvrnité. Èasto se vyskytují skokani krátkonozí (synonymum s. Lessonovi) s výrazným støedním podélným pruhem na høbetu svìtlejí zelení nebo lutavou zelení. Dolní èást
stehen je èernolutì mramorovaná. Sameèkové jsou v dobì páøení na hlavì a v pøední èásti
zad nápadnì lutaví. Jinak se poznají od samic podle meního vzrùstu, páøících mozolù na
prstech pøedních konèetin a rezonanèních mìchýøkù. Zvukové mìchýøky jsou vìtinou bílé
nebo krémovì zbarvené. U samièek se èasto vyskytují na tìle tmavé skvrny. Hlas se podobá
skokanùm skøehotavým, je vak tií a rychlejí (pøechází èasto do vysoko znìjícího vrèení). Skokani krátkonozí skøehotají èasto v chóru, zvlátì za soumraku, ale i bìhem dne.
Pulci jsou edozelení se svìtlými skvrnami a mramorováním na ocase, jejich tìlo je oválné.

Rozíøení ve svìtì :

Skokan krátkonohý je iroce rozíøen od francouzského pobøeí Atlantiku k øece Volze na východì. Na jihovýchodì zasahuje k Dunaji. Chybí na apeninském a pyrenejském poloostrovì.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Na Jihlavsku je to dost hojný druh. Na hodnì lokalitách se ale vyskytuje spoleènì se skokanem zeleným. Urèování podle hlasu potom není zcela spolehlivé a bylo by proto nutné
provádìt odchyty jedincù. Nedospìlí jedinci obvykle obývají strouhy a periodické vody
v blízkosti rybníku a na rybníku jsou potom hlavnì dospìlé áby. Na základì odchytù
z nìkolika lokalit je zastoupení tohoto druhu (na stejné lokalitì) v pomìru ke skokanu zelenému nejménì 50 %, ale vìtinou je to mnohem více (to pravdìpodobnì platí i pro celý
okres). Byly té zjitìny lokality, kde se vyskytují èisté populace skokanù krátkonohých.
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Prostøedí :

Skokan krátkonohý je ve srovnání se skokanem skøehotavým a zeleným ménì vázán na
vodní prostøedí, mimo období rozmnoování ije i mimo vodu. Obývá chladnìjí biotopy
v nadmoøské výce 150  750 mnm. Typickým stanovitìm jsou malé a mìlké vodní nádre,
obvykle obklopené bainatými loukami, raeliniti, zaplavovanými lesy apod. Pøíleitostnì
se vak vyskytuje i ve velkých vodních nádrích.

Zpùsob ivota :

Je velmi podobný ivotu skokana skøehotavého a zeleného, pøezimuje vak èastìji na soui
na vhodných vlhkých místech. Aktivní je za dne a mùeme jej ve velkém poètu nacházet na
oslunìných bøezích, kde tento mení druh udruje mení vzájemný odstup ne velký skokan
skøehotavý. Èasto ije ve smíených populacích se skokanem zeleným, kdy slouí jako jeden z rodièovských druhù pøi hybridogenezi. Zimuje na soui, na jaøe se objevuje na pøelomu bøezna a dubna, rozmnoování probíhá od konce kvìtna do zaèátku èervence. Mnohdy
nacházíme skokany krátkonohé ve velkém mnoství na bøezích malých luních vod, zarostlých vodním rostlinstvem. Pøi lovu potravy vycházejí i na pøilehlou sou, zdrují se vak
vdy na vlhkých místech, protoe jim rychle vysychá kùe. Sezónní aktivita konèí v záøí.

Rozmnoování :

Sameèek pøi páøení objímá samièku v bocích (amplexus axilaris). Ta klade vajíèka v malých
shlucích mezi vodní rostliny. V závislosti na velikosti klade jedna samièka 1000-2000 vajíèek. Jsou velmi malá a rychle se vyvíjejí. Zhruba po 7 dnech se líhnou pulci. Ne se promìní
v malé abky, dorùstají délky i pøes 5 cm. Pulci metamorfují od konce èervence do záøí,
vzácnì mohou i pøezimovat. Celkem trvá vývoj 3-4 mìsíce. Mladé abky nacházíme na
vlhkých lukách v okolí rybníkù ve velkém mnoství. Kdy odrostou, zdrují se opìt na
bøezích. Skokani pohlavnì dospívají ve tøetím roce ivota, délka ivota je mezi 7 a 9-ti lety
(max. vìk je 12 let).

Potrava :
Vestranná stejnì jako potrava skokana skøehotavého. Protoe je mení, loví spíe drobné
bezobratlé a vzácnì i drobné obratlovce (larvy obojivelníkù). Potravou skokanù krátkonohých jsou nejèastìji mouchy a jiný hmyz, pøilétající k vodì. Tuto koøist lapají bleskurychle.

Ohroení :

Pøímá likvidace rybníkù a tùní, regulace a úpravy tokù, necitlivé odbahòování rybníkù, splachy z polí, nièení snùek lidmi.

Monosti ochrany :

Zachování vhodných biotopù, citlivé vodohospodáøské úpravy a zásahy, zabránìní likvidaci snùek, nenaruování sloitých genetických mechanismù ve smíených populacích neuváenými transfery a reintrodukcemi.

Ochrana v ÈR : Kriticky ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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Skokan skøehotavý (Rana ridibunda)

Znaky :
Veliký a silný skokan, v dospìlosti podstatnì vìtí ne vichni ostatní evroptí skokani.
Velké exempláøe dosahují délky tìla 15 cm, vzácnì a 17 cm. Takové abí obry snadno
rozeznáme od ostatních druhù. Jejich poèet je vak v pøírodì nízký, vìtinou se setkáme
se skokany støednì velkými (12 cm). Tìlo je mohutné, zadní konèetiny jsou relativnì dlouhé. Má irokou hlavu s tupým èenichem, patní hrbol je velmi malý, plochý a mìkký. Zbarvení høbetní èásti tìla je temnì zelené, olivovì zelené, nebo hnìdavé, obvykle s tmavými
nepravidelnými skvrnami. Støedem høbetu se obvykle táhne jasnì zelený pruh. Bøicho je
bìlavé, s tmavými skvrnami, nebo tmavì mramorované. Dolní èást stehen má tmavì zelenou nebo hnìdou barvu. Sameèek je mení ne samièka a má edé nebo èernoedé párové
vnìjí rezonátory v koutcích tlamy a naèernalé páøící mozoly na prstech pøedních konèetin.
Hlas je silné a hluboké skøehotání, znìjící jako gre  ke  ke  ke  kek (jednotlivé slabiky
jsou øazeny za sebou v pomalém tempu). V teplých nocích se ozývá hlasitý sbor skokanù
skøehotavých slyitelný i na vzdálenost nìkolika kilometrù. Zbarvení pulcù je edozelené,
tvar tìla je hrukovitý.

Rozíøení ve svìtì :

Skokan skøehotavý je iroce rozíøen od východní Francie pøes støední Evropu a k Uralu.
Na sever zasahuje do Dánska, na jihu pak na Balkán. Na øadu míst byl vysazen.

Rozíøení v okrese Jihlava :

V roce 2001 byl zjitìn na tøech lokalitách na Jihlavsku (jedná se o první doloený výskyt
tohoto druhu v okrese Jihlava !).

Prostøedí :

Pøevánì vodní, relativnì teplomilný druh skokana, vyskytující se v ÈR jak pomalu tekoucích, tak stojatých vodách, pøevánì v niích polohách (v nadmoøské výce 120  520
mnm). Obývá irokou kálu biotopù, èasto se vyskytuje ve velkých rybnících, øekách, kanálech a jezerech. V jiní Evropì obývá také drobné nádre, kalue a potoky.

Zpùsob ivota :

Skokan skøehotavý je aktivní bìhem celého dne, v létì pøedevím ráno a veèer. ije ve vodì
nebo v její tìsné blízkosti. Po pøezimování na dnì opoutí vodu obvykle a po skokanech
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zelených. Samci obhajují na hladinì rostlinstvem zarostlých zátok èi na bøezích malé okrsky. Doba rozmnoování trvá od jara a do èasného léta, vrcholí vak v dubnu a èervnu.
Sezónní aktivita konèí v øíjnu a listopadu.

Rozmnoování :

Bìhem rozmnoování samci skøehotají na vodní hladinì. Vajíèka jsou kladena ve velkých
chomáèích èítajících 4000 a 10 000 kusù mezi vodní rostliny. Pulci metamorfují od èervence do záøí, vzácnì i pøezimují. Mladí jedinci zùstávají ve vodì i po metamorfóze. Pohlavnì
dospívají ve tøetím roce, doívají se 5-10 let.

Potrava :
Základem potravy jsou pøedevím suchozemtí bezobratlí, pøíleitostnì i malí obratlovci 
obojivelníci a jejich larvy, ryby, malí plazi, ptáci a savci. Velcí skokani skøehotaví jsou
schopni polapit i èerstvì vylíhlá kachòata.

Ohroení :

Pøímá likvidace rybníkù a tùní, regulace a úpravy tokù, necitlivé odbahòování rybníkù, splachy
z polí, nièení snùek lidmi.

Monosti ochrany :

Zachování vhodných biotopù, citlivé vodohospodáøské úpravy a zásahy, zabránìní likvidaci snùek, nenaruování sloitých genetických mechanismù ve smíených populacích neuváenými transfery a reintrodukcemi.
Ochrana v ÈR : Kriticky ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.

Skokan zelený (Rana klepton esculenta)

Znaky :
Jedná se o hybridní formu, schopnou samostatného rozmnoování (oznaèuje se jako klepton), vzniklou køíením skokanù skøehotavých a krátkonohých. Velikostí je zhruba mezi
obìma rodièovskými druhy, je vak znaènì variabilní. Jeho prùmìrná velikost je okolo 10 cm,
velké samièky mohou být a 12 cm dlouhé. Zbarvení a kresba horní strany tìla jsou rozliè37

né, veobecnì lze øíci, e se zbarvením podobá skokanu krátkonohému, pøevládají zelené
tóny (tj. vìtinou jasnì zelené zbarvení, lutozelený støedový høbetní pruh a èerné skvrny).
Tmaví zadní èást tìla nebo celá jeho høbetní strana, jako je tomu u skokana skøehotavého,
se vyskytuje jen zøídka. Pøesto se èasto setkáváme se zelenými skokany, na jejich høbetì je
tmavá kresba. Dolní èást stehen je obvykle èernì a lutì mramorovaná. Nejen velikostí, ale
i tvarem tìla tvoøí skokan zelený pøechod mezi skokanem krátkonohým a skøehotavým.
Jeho èenich není tak pièatý, ale ani tolik zaoblený jako u s. skøehotavého. Jsou-li zhruba
stejnì velcí, odliíme skokana zeleného od krátkonohého podle podstatnì delích zadních
noh. Mimoto má mení, ménì tvrdý a asymetrický patní hrbol. U skokana zeleného se tu
a tam mohou objevovat i modøí jedinci, kterým v kùi chybí lutý pigment. Místy se
u sameèkù tìchto skokanù objevuje v dobì páøení na hlavì a na høbetì lutavé zbarvení, je
pak v létì zase mizí a mìní se v obvyklou zelenou. Stejnì jako u skokana krátkonohého jsou
velké zvukové rezonátory v koutcích úst bìlavé. Samci mají navíc v dobì páøení edavé a
èernavé páøící mozoly. Hlas : Síla, výka a intenzita zvukù, vydávaných sameèky skokana
zeleného, jsou nìkde uprostøed mezi skøehotáním, které vyluzují ostatní zelení skokani
(tj. skøehotavý a krátkonohý). Variabilita jejich hlasù je ale velká a èasto pøipomíná buï
jednoho, nebo druhého svého pøíbuzného a proto urèení podle hlasù je velmi obtíné. Zvlátì za pìkného poèasí skøehotají sameèkové velice aktivnì. Jakmile jeden z nich zaène, hned
se pøipojí chór ostatních. Zbarvení pulcù je svrchu olivové s hnìdými skvrnami, spodní
strana je bílá.

Rozíøení ve svìtì :

Skokan zelený je iroce rozíøen od atlantského pobøeí ve Francii na východ a k Volze. Na
jihovýchodì zasahuje a k Dunaji.

Hybridogeneze :
Jak dokazují výzkumy dìdiènosti vech tøí druhù zelených skokanù, tvoøí zøejmì jakýsi
hybridizaèní celek. Skokan zelený není samostatný druh, ale výsledek køíení (hybrid) skokana krátkonohého a skokana skøehotavého. Pøi této hybridizaci vak nedochází k pøedávání
dìdièných znakù pøítí generaci rovnomìrnì, ale jsou pøedávány velmi sloitým mechanismem, pøi nìm dochází i ke vzniku triploidních forem. áby pak nemají normální (diploidní) poèet chromozómù, ale trojnásobný (triploidní). Zpìtným køíením s obìma rodièovskými
druhy vznikají áby typu skokanù zelených, jejich vajíèka se úspìnì vyvíjejí. Vzájemným køíením vzniklí skokani zelení, tj. ti, kteøí se køíí pouze sami mezi sebou a nemají
kontakt s rodièovskými druhy, ztrácejí neustále ivotaschopnost. V jejich snùkách stále
stoupá podíl neoplozených vajíèek a znetvoøených pulcù. Skokan zelený tedy musí nutnì
být v kontaktu se skokanem krátkonohým nebo skøehotavým (nebo s obìma), aby se sám
mohl udret. Mnozí odborníci se proto domnívají, e skokan zelený je druhem, nacházejícím se v poèáteèním stádiu vývoje.

Rozíøení v okrese Jihlava :

Skokan zelený je pomìrnì hojný v celém okrese. Spolu se skokanem krátkonohým se vyskytuje na vìtinì vhodných vodních ploch (na místech spoleèného výskytu tvoøí jeho podíl
podstatnì ménì ne 50 %). Pouze na tøech lokalitách byl zjitìn v pøítomnosti skokana
skøehotavého.

Prostøedí :

Je vázán na vodní prostøedí. Obývá stejné lokality jako oba rodièovské druhy. Vyskytuje se
ve vodních plochách rùzných typù vèetnì malých rybníèkù, velkých rybníkù a jezer, stejnì
jako v pomalu tekoucích øekách a jejich ramenech. V ÈR ije pøedevím v niích polohách
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ve výkách 150-700 mnm. Vytváøí smíené populace se skokany skøehotavými nebo krátkonohými, ménì èasto s obìma druhy, jen vzácnì se vyskytuje bez jejich pøítomnosti.

Zpùsob ivota :

Podobá se úplnì zpùsobu ivota skokana krátkonohého. Skokan zelený tráví velkou èást
ivota u vody a ve vodì. Jsou-li náhle vyplaeni, vystøikují sameèkové za sebe vodu obloukem, vysokým a 30 cm. Je-li skokanù zelených v nádr mnoho, mùe mezi sameèky docházet i k zápasùm. Protivníci proti sobì vyplouvají mohutnými výpady a pokouejí se
zaplait jeden druhého. Skokan zelený zimuje na soui nebo ve vodì, v závislosti na velikosti a hloubce obývané vodní plochy. Sezónní aktivita zaèíná v bøeznu a dubnu, k rozmnoování dochází od kvìtna do èervence.

Rozmnoování :

Velké samice kladou i pøes 10 000 vajíèek (obvykle 3000). Po snesení vytváøejí 40-50 cm
velké chomáèe. Pulci metamorfují od srpna do záøí. Pohlavnì dospívají ve tøetím roce ivota, délka ivota kolísá kolem 10-ti let. Nejdelí známý vìk je 14 let.

Potrava :
Skokani zelení loví hlavnì hmyz a jiné drobné ivoèichy, které najdou na bøehu nebo ve vodì.
Potravu loví skokem nebo rychlým chòapnutím.

Ohroení :

Pøímá likvidace rybníkù a tùní, regulace a úpravy tokù, necitlivé odbahòování rybníkù, splachy z polí, nièení snùek lidmi.

Monosti ochrany :

Zachování vhodných biotopù, citlivé vodohospodáøské úpravy a zásahy, zabránìní likvidaci snùek, nenaruování sloitých genetických mechanismù ve smíených populacích neuváenými transfery a reintrodukcemi.
Ochrana v ÈR : Silnì ohroený druh dle vyhláky è. 395/1992 Sb.
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KLÍÈ K URÈOVÁNÍ NAICH OBOJIVELNÍKÙ
(Podle knihy Neèase a kol. : Czech recent and fossil Amphibians and Reptiles)
21 (22) Obojivelníci i v dospìlosti s ocasem
..... øád Caudata (ocasatí) (23)
22 (21) Bez ocasu
...
.
.
..
. øád Anura (áby) (53)
23 (24) Ocas na pøíèném øezu kruhovitý a oválný; høbet bez koních lit; pøítomny velké
pøíuní lázy (parotidy); zbarvení èerné se lutými skvrnami
.. . Mlok skvrnitý
24 (23) Ocas za stran zplotìlý; hlava bez parotid……...………..…..………...……. (25)
25 (30) Na høbetì více èi ménì pilovitý høeben; bøicho luté a oranové s tmavými èernými
skvrnami……...…………………………...……………..……….……….….......... (26)
26 (27) Høbetní høeben v pánevní oblasti pøeruen; hrdlo tmaví ne bøicho……..… (28)
27 (26) Høbetní, mírnì zubatý høeben probíhá bez pøeruení od íje na ocas; hrdlo stejné
barvy jako bøicho . ..
...
..…….… Èolek obecný – samec ve vodní fázi
28 (29) Pøední a zadní konèetiny se pøi maximálním nataení mohou navzájem dotýkat
.
...
.. ...
..
. Èolek velký – samec ve vodní fázi
29 (28) Konèetiny velmi krátké, ani pøi nataení se pøední a zadní navzájem nedotýkají
..……………………….…..…………...……….. Èolek dunajský – samec ve vodní fázi
30 (25) Høbetní høeben chybí nebo je pouze naznaèen
.
...
.. .. (31)
31 (38) Høbet a boky tmavì hnìdé nebo hnìdavì edé s tmavými okrouhlými skvrnami,
vzácnì zcela èerné; bøicho luté a oranové, vdy s velkými tmavými skvrnami.. (32)
32 (33) Oblast kolem kloaky tmavá; na ocase bìlavý prouek……….…....…….….. (34)
33 (32) Oblast kolem kloaky svìtlá; bez svìtlého prouku na ocase……...……...…. (36)
34 (35) Pøední a zadní konèetiny se pøi maximálním nataení mohou navzájem dotýkat
.
...... .
..
... Èolek velký – samec v pozemní fázi
35 (34) Konèetiny velmi krátké, ani pøi nataení se pøední a zadní navzájem nedotýkají
..
.....……….... Èolek dunajský – samec v pozemní fázi
36 (37) Pøední a zadní konèetiny se pøi maximálním nataení mohou navzájem dotýkat
..
.
. . Èolek velký – samice
37 (36) Konèetiny velmi krátké, ani pøi nataení se pøední a zadní navzájem nedotýkají
……...……………………………...….……………………... Èolek dunajský – samice
38 (31) Tmavé skvrny na bøie vìtinou chybí, jsou-li patrné, tak høbet a boky tìla jsou
svìtlé a svìtle hnìdé a bøicho dvoubarevné….….……….….…...……….....……. (39)
39 (40) Bøicho po stranách lutavé, uprostøed oranové………....…………...……... (41)
40 (39) Bøicho jednobarevnì tmavì luté bez tmavých skvrn, pøípadnì pouze s jemným
teèkováním po stranách…………….……….…...…………….…..…….………… (47)
41 (42) Na høbetì a èásteènì i na bøie tmavé okrouhlé skvrnky
………………………..….…………..…….…… Èolek obecný – samec v pozemní fázi
42 (41) Tìlo bez okrouhlých skvrn
. ... ..
..
.. (44)
44 (45) Bøiní èást ocasu nebo ocasního lemu vdy lutá, bez teèek; nad oranovým lemem
leí øada tmavých teèek; kloakální oblast tmavá
. ........ Èolek hranatý - samec
45 (46) Chodidla zadních konèetin vdy se dvìma (vìtinou svìtlými) hrbolky; bøicho
vìtinou bez teèek; hrdlo pøevánì rùové, vdy bez teèek ... Èolek hranatý - samice
46 (45) Chodidla zadních konèetin bez svìtlých hrbolkù; bøicho pøevánì teèkované; hrdlo
stejné barvy jako bøicho, èasto teèkované
..
..... ....... Èolek obecný - samice
47 (50) Bøicho oranové; høbet èerný nebo edomodrý, nìkdy se slabým edým èi hnìdým
mramorováním; tìlo s oblými høbetními koními litami…………...……….......... (48)
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48 (49) Nevýrazná høbetní lita v mediální linii se støídavými èernými a bìlavými úseky;
kloakální oblast s velkými tmavými skvrnami
.. Èolek horský – samec
49 (48) Na høbetì není dvoubarevná koní lita; kloakální oblast jen slabì zbytnìlá, stejné
barvy jako bøicho
..
..
.. Èolek horský – samice
50 (47) Bøicho tmavì luté a oranové; høbet lutavý, hnìdý a olivový, nìkdy s tmavím
mramorováním; høbet plochý se dvìma høbetními koními litami…....................... (51)
51 (52) Oblast kloaky èerná; konec ocasu s tmavým koncovým vláknem (ve vodní fázi
redukováno)…….…………..……………………….….……. Èolek karpatský – samec
52 (51) Oblast kloaky lutavá; ocas bez koncového vlákna…... Èolek karpatský - samice
53 (54) Prsty zakonèeny okrouhlými pøísavkami; høbet jednobarevný; bøicho bìlavé, po
stranách s výrazným tmavým proukem….………………..………….. Rosnièka zelená
54 (53) Prsty bez pøísavek; jiné zbarvení a/ nebo kresba………...….…...….……..... (55)
55 (56) Bøicho výraznì barevné, èerné nebo naèernalé v kombinaci se lutými, oranovými
nebo èervenými skvrnami; høbet vdy s hustými bradavkami…………...…............ (61)
56 (55) Bøicho jednobarevné nebo bìlavé s edými nebo hnìdými teèkami; høbet hladký
nebo bradaviènatý………………………………………………….………….…… (57)
57 (58) Temeno hlavy vyklenuté; svislá zornice……………….……..... Blatnice skvrnitá
58 (57) Temeno hlavy ploché; zornice horizontální……………………….…..….…. (59)
59 (60) Høbet silnì bradavèitý; pøítomny pøíuní lázy; èelisti bez zubù; chybí tzv. patrové
zuby; zadní konèetiny relativnì krátké……………..……….………….….….…… (63)
60 (59) Kùe jen slabì bradaviènatá nebo hladká; pøíuní lázy chybí; horní èelist ozubená,
dolní èelist bez zubù; patrové zuby pøítomny; dlouhé zadní konèetiny……..…...... (67)
61 (62) Bradavky na høbetì hladké, bez tmavého rohovitého hrotu; bøicho èerné nebo
modroèerné, s èervenými nebo oranovými, vzácnì lutými nepravidelnými skvrnami
a poèetnými bílými teèkami
.
Kuòka obecná
62 (61) Bradavky na høbetì hrubé, drsné, na konci s tmavým rohovitým hrotem; bøicho luté,
s tmavými nebo modroèernými nepravidelnými skvrnami…............. Kuòka lutobøichá
63 (64) Høbet víceménì jednobarevnì tmavì hnìdý, s podélným støedovým bìlavým
pruhem
..………….. Ropucha krátkonohá
64 (63) Podélný støedový bìlavý nebo lutavý pruh chybí…………….……….....… (65)
65 (66) Høbet dvoubarevný, bìlavý èi edavý, s èetnými zelenými nebo olivovými a hnìdými
skvrnami; duhovka lutá a zelenavá
.
.
................. Ropucha zelená
66 (65) Høbet hnìdý, jednobarevný nebo s nevýraznými tmavými skvrnami; duhovka
èervenavì hnìdá
..
.
.. . Ropucha obecná
67 (74) Høbet hnìdý, bez zelené barvy; tmavý prouek od oka k bubínku; oèi jsou relativnì
daleko od sebe……………………………………………………..……….……..... (68)
68 (69) Bøicho vìtinou s tmavími edými, hnìdými a èervenavými skvrnami (vzácnì té
jednobarevné); èenich krátký, zaoblený; patní hrbol relativnì nízký......... Skokan hnìdý
69 (68) Bøicho vdy jednobarevnì svìtlé; èenich není výraznì zaoblený; patní hrbol není
nízký
.... (70)
70 (71) Èenich protaený; zadní konèetiny relativnì dlouhé (délka stehna + holenì je vìtí
ne délka tìla); høbet více èi ménì jednobarevnì hnìdý a narùovìlý; bez skvrn na
bocích………….…………………..…………………………..………...... Skokan štíhlý
71 (70) Èenich krátký, pièatý; høbet a boky hnìdé s tmavými skvrnami…...….…..... (72)
72 (73) Zadní konèetiny relativnì krátké (délka stehna + holenì < ne délka tìla)
.
. Skokan ostronosý
73 (72) Zadní konèetiny relativnì dlouhé (délka stehna + holenì > ne délka tìla); vyskytuje
se pouze na jiní Moravì
... ............. Skokan ostronosý Wolterstorfùv
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74 (67) Høbet zelený nebo olivový s tmavými skvrnami; bez tmavého pruhu ve spánkové
oblasti; oèi jsou relativnì blízko u sebe……………………..…..…………………. (75)
75 (76) Høbet zelenavì hnìdý; stehna svrchu hnìdavá s velkými skvrnami; patní hrbol velmi
nízký; max. celková délka vìtí ne 10 cm
... ....
........... Skokan skøehotavý
76 (75) Høbet obvykle jasnì zelený; stehna svrchu lutavá s èerným mramorováním; patní
hrbol støednì velký………………………………...………………...…....……….. (77)
77 (78) Patní hrbol symetrický, relativnì velký a vysoký; max. délka tìla mení ne
7,5 cm
.
... .. .…… Skokan krátkonohý
78 (77) Patní hrbol vdy a, nízký symetrický; max. délka tìla mezi 7,5 a 12 cm
...
. . ..
Skokan zelený

Obr. : Patní hrboly u skokanù

42

KLÍÈ K URÈOVÁNÍ VAJÍÈEK A SNÙEK
NAICH OBOJIVELNÍKÙ
(Podle knihy Neèase a kol. : Czech recent and fossil Amphibians and Reptiles)

1 (2) Jednotlivá vajíèka oválného tvaru pøichycená na vodní rostliny
..
. øád Caudata (Ocasatí) (3)

2 (1) Kulatá vajíèka v provazcích, skupinkách nebo chuchvalcích (výjimeènì jednotlivì)
..
.. øád Anura (áby) (5)
3 (4) Zárodek dvoubarevný : svrchu lutavý a nahnìdlý, vespod svìtlejí; prùmìr vajíèek
< 4 mm…………..………...…........ Èolek obecný, è. horský, è. hranatý, è. karpatský
4 (3) Zárodek jednobarevný, lutavý; prùmìr vajíèek > 4 mm
......
.
... Èolek velký, è. dunajský
5 (6) Vajíèka ve volných skupinách o 5 a 40-ti kusech, pøichycená na vodní rostliny;
prùmìr vajíèek > 5 mm
.
..
. Kuòka obecná, k. lutobøichá

6 (5) Vajíèka v provazcích nebo chuchvalcích…………………………...…..……… (7)
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7 (8) Vajíèka v silných (nad 12 mm), maximálnì 1 m dlouhých provazcích, pøichycených
na vodní rostliny; vajíèka hnìdá a èernavá, v nìkolika (cca 5-10) paralelních
øadách………….………….………………...…...………………...…… Blatnice skvrnitá

8 (9) Vajíèka v tenkých, více ne 1 m dlouhých provazcích, v 1 a 4 paralelních
øadách………………………………………………………………..……………….. (10)

9 (7) Vajíèka v chuchvalcích

....

...

... (13)

10 (11) Provazce kratí ne 2 m; vajíèka v 1-2 paralelních øadách; prùmìr zárodku 1,2 a
1,7 mm; zárodek èerný, edavì skvrnitý
.
... Ropucha krátkonohá
11 (12) Provazce delí ne 2 m; vajíèka ve 2-4 paralelních øadách; prùmìr zárodku
> 1,5 mm; zárodek èerný
.. . ..
.
.
. Ropucha obecná
12 (10) Provazce delí ne 2 m; vajíèka ve 2-4 paralelních øadách; prùmìr zárodku
> 1,6 mm; zárodek tmavì hnìdý
. .. . ..
... Ropucha zelená
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13 (14) Vajíèka v malých kulovitých chuchvalcích (prùmìr < 3 cm); prùmìr vajíèek < 5 mm,
zárodek svìtlý ...
.
..
............... Rosnièka zelená

14 (13) Vajíèka ve velkých nepravidelných chuchvalcích (prùmìr > 3 cm); prùmìr vajíèek
> 5 mm
Skokan hnìdý, s. ostronosý, s. tíhlý,
s. zelený, s. krátkonohý, s. skøehotavý
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VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
Základem pro ochranu obojivelníkù (stejnì jako ostatních ivoèichù i rostlin) je
mapování lokalit jejich výskytu. Na podkladì výsledkù lze zajistit napø. úèelnou
ochranu druhù vyhláením lokality jako zvlátì chránìné území (pøírodní památka,
pøírodní rezervace).
Mapování obojivelníkù na Jihlavsku bylo zahájeno v roce 2000 ve spolupráci
s Agenturou ochrany pøírody a krajiny v Havlíèkovì Brodì (mapování lokalit tzv.
cílových druhù pro soustavu NATURA 2000  kuòka obecná, kuòka lutobøichá,
èolek velký). Od roku 2002 pokraèuje jako projekt ZO ÈSOP Jihlava. Ke zdárnému
dokonèení mapování je ale potøeba, aby se do nìj zapojilo co moná nejvíce osob.
Proto vyzýváme vechny milovníky pøírody, kteøí by chtìli pøispìt k ochranì obojivelníkù, k úèasti na tomto projektu.
Vae zpráva by mìla obsahovat následující údaje :
1. údaje o lokalitì  název nejblií obce, rybníku, apod.; pøesnìjí lokalizace (napø.
tùòka 200 m S, J, V, Z od obce)
2. doba pozorování  nejlépe den, mìsíc a rok; popø. jenom mìsíc nebo roèní období
3. poèet zjitìných jedincù  v pøípadì vìtího poètu zaokrouhlete na desítky, stovky,
apod.; uvádìjte i poèty uhynulých ivoèichù (tahové cesty)
4. druh obojivelníka  pokud se vám ho podaøí urèit; jinak staèí uvést napø. skokani,
ropuchy, apod.
5. informace o moném ohroení lokality, popø. jiné poznámky
6. jméno a adresa pozorovatele
Svá pozorování zasílejte, telefonujte èi mailujte koordinátorovi pro jihlavský
okres :

Jaromír Matera

Kontakt : Slavíèkova 22, 586 02 Jihlava, tel.: 732 877 955,
e-mail : jaromir.mastera@email.cz
K zapisování svých pozorování mùete pouít i Mapovací kartu (projekt ZO ÈSOP
Jihlava, sekce Mapování pøírody), která je pøílohou této pøíruèky. Dále je k dostání
na internetových stánkách (dokument Wordu), nebo u koordinátora projektu mapování. Na nìj se mùete obracet i s pøípadnými dotazy.
Internetové stránky o obojivelnících Jihlavska :
http://amphibia.webzdarma.cz  najdete zde informace o mapování, popisy
jednotlivých druhù vyskytujících se v naem okrese, fotografie, urèovací klíèe a dalí.
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