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Samec zmije obecné (Vipera berus), Jetřichovicko. Foto: Lukáš Blažej.
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ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou.
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Časopis HERPETA je zaměřen na batrachofaunu a herpetofaunu v ČR a další témata z oblas   herpetologie, zoologie a ochrany přírody. 
Vedle odborných původních a přehledových článků budou zveřejňovány i krátké faunis  cké zprávy a zprávy či přehledy o různých akcích.

Faunis  cké zprávy 
Řada pozorování zůstává nezaznamenána nebo zaznamenána jen někde v zápisníku. Jednotlivá pozorování můžete zaznamenat např. na web 
BioLib nebo použít web a aplikaci BioLog. Navíc můžete napsat faunis  ckou zprávu a zveřejnit ji např. v časopisu HERPETA.

K obsahu aktuálního čísla (svazku)
Mnohé lidi překvapí informace, že v České republice žije původní druh želvy, želva bahenní. Překvapí i některé lidi, kteří se pohybují v oblas   
ochrany přírody. A další se domnívají, že už stejně nemá cenu zabývat se želvou bahenní, protože zde nemá vhodné podmínky a v přírodě žije tak 
málo jedinců, že v ČR tento druh stejně vymře. Proč takové názory převládají a proč jsou mylné, na to odpoví první článek. V článku mj. je stručně 
popsáno, co se již pro želvu bahenní vykonalo v posledních letech a co by mělo následovat.
Druhý článek přináší informace o prvním doloženém rozmnožení volně žijících želv nádherných. V nejbližších letech pravděpodobně nedojde 
k razantnímu nárůstu počtu nepůvodních želv nádherných v přírodě ČR, ale možnost rozmnožování je varovným signálem a ukazuje na nutnost 
nadále sledovat želvu nádhernou.
Obojživelníkem roku 2015 v ČR byl čolek horský. Radek Sejkora napsal stručný přehled o výsledcích fylogeografi ckých studií a poddruzích 
čolka horského. Zmije obecná jakožto plaz roku je představena obrazově a v průběhu roku byla zmiňována v časopise Pulec.
Tradiční zapojování veřejnos   do sledování výskytu obojživelníků a plazů je představeno ve zprávě o mapování výskytu obojživelníků a plazů 
na BioLibu za předchozí rok. Jako inspirace pro všechny potencionální autory je zařazena krátká faunis  cká zpráva ze zjišťování výskytu pozemních 
obratlovců u obce Hosty.
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Abstrakt:
Článek poukazuje na původnost želvy bahenní v České republice a zároveň 
je zmíněno dřívější dovážení a přítomnost nepůvodních jedinců a populací. 
Stručně je popsán dlouhodobý projekt „Želva bahenní v ČR“, který koordinuje 
organizace HERPETA. Projekt je zaměřený na zachování želvy bahenní v ČR a 
návrat do oblas  , ve kterých želvy zmizely. Počáteční kroky projektu spočívají 
ve shromažďování údajů o současném výskytu želvy bahenní, posouzení sta-
novišť a teplotních charakteris  k na vybraných lokalitách (především potenci-
ální vhodnos   pro úspěšnou inkubaci) a iden  fi kace příslušnos   želv do fylo-
gene  ckých linií. Želva bahenní je vhodným vlajkovým a deštníkovým druhem, 
obnova písčin představuje stanoviště pro další vzácné druhy živočichů a rostlin. 
Další kroky spočívají v monitorování výskytu a působení nepůvodních druhů 
želv (zejména želvy nádherné), které představují konkurenci pro želvu bahenní 
a potenciální riziko šíření infekčních nákaz na další živočichy.

Abstract:
This review presents data on the occurrence and future of the European 
pond turtle Emys orbicularis in the Czech Republic. The presence of both 
na  ve and non-na  ve individuals and popula  ons is discussed. The long-
term project “The European pond turtle in the Czech Republic” coordina-
ted by the organiza  on HERPETA is briefl y described. The project is aimed 
at preserva  on of the last E. orbicularis individuals and their return to the 
locali  es where they are ex  nct. The ini  al steps of the project consist in 
collec  ng data on present occurrence of E. orbicularis, assessment of habitat 
and temperature characteris  cs of selected locali  es (namely on poten  al 
suitability for successful incuba  on), and iden  fi ca  on of affi  lia  on of the 
turtles to phylogene  c lineages. E. orbicularis is a suitable umbrella species; 
restora  on of sandbanks would create sta  ons for other rare animal and 
plant species. Further steps consist in monitoring the occurrence and eff ect 
of non-na  ve turtle species (namely red-eared terrapin or slider Trachemys 
scripta), which represent compe   on for E. orbicularis and a poten  al risk of 
infec  ous spread to other animals as well.

ÚVOD

Vzezřením krásným původním druhem živočicha v České republice je želva 
bahenní Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Pravdou je, že ji v současnos   v 
přírodě ČR viděl málokdo, takže je to tvor poměrně neznámý a tak neuškodí 
ve zkratce uvést základní charakteris  ku platnou pro české želvy. Tento druh 
dorůstá délkou krunýře většinou do 25 cm, celkově s převažujícím tmavým 
zbarvením s drobnými žlutými skvrnkami. Samci mají duhovku oka zbarvenu 
dohněda, samice a mláďata ji mají sírově žlutou (Opatrný 1973).
Želva bahenní byla dříve rozšířena na větším druhovém areálu (Fritz 2001). 
V teplejších obdobích čtvrtohor se vyskytovala i ve Velké Británii a v sever-
ní Evropě, kde byly učiněny i subfosilní (po poslední době ledové) nálezy 
v Dánsku a Švédsku (Fritz 2001, Sommer et al. 2007, Sommer et al. 2009). 
S ochlazujícím se klimatem ustupovala želva ze severních čás   druhového are-
álu, přesto byla rozšířena na většině území Evropy a v Malé Asii. Značný ústup 
nastal až působením člověka od středověku, hlavně díky vysušování mokřadů a 
regulacím řek (Široký 2001, Sommer et al. 2007, Sommer et al. 2009).
Původnost želvy bahenní v České republice dokládají subfosilní nálezy z růz-
ných míst ČR (Široký et al. 2004, Sommer et al. 2007, Sommer et al. 2009). 
Nálezy alespoň úlomků krunýře se daří i v posledních letech (např. při výko-
pech pro stavbu Tesca v Čelákovicích, Doubek in verb.).
Historický a současný výskyt želvy bahenní na území ČR shrnul Široký (2001), 

též Široký et al. (2004), Široký et Moravec (2015). Postupně z většiny oblas   
původního výskytu vymizela. Příčinou bylo dlouhodobé rozsáhlé vysušování 
mokřadů a tůní, přeměna okolí zbylých tůní na pole nebo lesy a v neposlední 
řadě lov pro maso (Široký 2001, Jablonski et Meduna 2011, Šebela 2012). Želva 
bahenní už od středověku sloužila jako postní jídlo a byla do ČR i dovážena z 
jižnějších zemí (Široký 2001, Šebela 2012). Občasné neofi ciální dovozy a vysa-
zování želv se uskutečnily i v druhé polovině 20. stole   (Široký 2001, Široký et 
Moravec 2015). Důvodem však byla snaha zachování želv v přírodě ČR a tzv. 
posilování stávajících populací (např. Novák 1974, Široký 2001, Šebela 2012). 
Snahy o zjištění výskytu a původu želv probíhaly i v 90. letech 20. stole   a 
okolo přelomu  sícile   (např. Široký 2001, Zavadil et al. 2003). Úsilí v teré-
nu možná nebylo z dlouhodobého hlediska dostačující (např. Zavadil et al. 
2003), každopádně se šířil a rozšířil mezi odbornou i laickou veřejnost závěr, 
že v ČR původní želvy již nežijí (Mikátová et al. 1995, Široký 2001). A tak pře-
vládl názor, že se dále nemá cenu příliš zabývat želvou bahenní v přírodě ČR 
(Mikátová et al. 1995, Široký 2001). Dokonce se vyskytly úvahy, aby byla vyřa-
zena ze seznamu zvláště chráněných druhů (Anonymus in verb.).
V současné době je v ČR znám výskyt nepůvodních populací a jedinců (viz 
dále), nelze však vyloučit ani přežívání původních českých želv. Už jen pro-
to, že nespatření nebo nechycení želv na nějaké lokalitě neznamená, že tam 
želvy být nemůžou. Údaje z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) a 
z BioLibu získané díky zapojení veřejnos   poukazují na aktuální výskyt želvy 
bahenní na některých lokalitách a jsou zároveň  py, kde pátrat po případ-
ných původních českých želvách. Pravděpodobnost zachování původních 
želv v přírodě snižují i dřívější dovozy a vysazování jedinců z jižnějších zemí 
pro kulinářské účely (Široký 2001, Šebela 2012). Avšak dokud se původ volně 
žijících jedinců na různých lokalitách nezjis  , nelze vyvrá  t možnost přeží-
vání původních želv, podobně jako jsou např. reliktní populace v Německu 
(Fritz et al. 2004) nebo v Polsku (Najbar 2008, Prusak et al. 2011). Populace 
v Polsku západně od Radomi při řece Zwolence zůstávala dokonce asi 50 let 
nepovšimnuta (Kössl in verb.).

 nálezy do roku 1949  nálezy 1990–2009
 nálezy 1950–1989  nálezy od roku 2010
 
Obr. 1. Výskyt želvy bahenní v ČR podle záznamů v Nálezové databázi 
ochrany přírody (NDOP).

Dříve nebyly odlišovány poddruhy želvy bahenní, variabilita želv v různých 
oblastech však byla zřejmá. Rozlišování začalo až koncem 80. a v 90. letech 
20. stole   až vyús  lo do současného poje   poddruhů a linií, o což se zasloužil 
zejména Uwe Fritz (např. Fritz 2003, Fritz et al. 2007, Sommer et al. 2009). 
Nutno tedy podotknout, že dřívější neofi ciální snahy o „posílení populací“ 
želv v ČR proběhly v době, kdy nebyly známy veškeré současné poznatky 
o fylogeografi i druhu.

PŘÍKLADY SOUČASNÉHO VÝSKYTU ŽELVY BAHENNÍ V ČR

Zřejmě nejznámější výskyt geografi cky nepůvodní linie želv bahenních 
v ČR představuje rozmnožující se populace na lokalitě Přírodní památ-
ka (PP) Betlém u Věstonické nádrže, jedné z novomlýnských nádrží na 
jižní Moravě. Celkem zde bylo postupně vysazeno 22 dospělých jedin-
ců (5 samců a 17 samic) v letech 1989 až 1994 původem z Rumunska 
z Dunajské delty (Šebela 2012, Šebela 2014). V období 2010 až 2013 bylo 
označeno celkem 165 exemplářů, odhad populace činí 200 jedinců (Šebela 
2014). Želvy se zřejmě šíří i mimo Betlém, někteří jedinci byli zaznamenáni 
i ve vzdálenos   cca 5 km (Šebela 2014). Prosperující betlémská populace 
dokládá, že v ČR jsou či mohou být vytvořeny pro želvu bahenní vhodné 
podmínky a že má význam činit prospěšná opatření na dalších lokalitách.

Proč nelze krásnou želvu bahenní
považovat za českého jednorožce?

Beau  ful European pond turtle in the Czech Republic 
− rarer than a unicorn?
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Želvy v Přírodní rezervaci (PR) Červená louka na Rakovnicku jsou 
jedním z českých pokusů o vysazení. Želvy byly dováženy od 70. let 
z Maďarska (Laňka 2014) a následně 40 jedinců bylo vypuštěno na 
lokalitě Červená louka v letech 1983–1987 (Pecina 1995). Rozmno-
žování nebylo doloženo, až v roce 2013 byla nalezena jedna samice 
asi 800 m od vodní nádrže a umístěna do záchranné stanice Čabárna 
v Kladně, kde snesla osm vajec (Laňka 2014). Z nich se vylíhlo šest 
mláďat, přežilo pět a spolu se samicí byla mláďata vypuštěna v roce 
2014 zpět na lokalitu (Laňka 2014). Želvy z Maďarska představují 
z fylogeografi ckého hlediska původní linii i pro české území (srv. Fritz 
et al. 2007, Sommer et al. 2009), snaha samice o rozmnožení se zdá 
být nadějná, avšak bez managementových opatření na lokalitě je 
dlouhodobé udržení populace nepravděpodobné.
Dala by se uvést celá řada dalších příkladů vypuštěných nebo z chovu unik-
lých želv bahenních. Alespoň jeden z Polabí, z oblas   pro želvu bahenní kli-
ma  cky příznivé, je vysazení dvou párů původem z Bulharska v lesním ryb-
níčku u Tuchomi na Rožďalovicku (Novák 1974). V tomto případě však nebyl 
zvolen nejvhodnější biotop.
Další oblas   výskytu je Moravskoslezský kraj, kde lze povětšinou o půvo-
du jedinců spekulovat (Šuhaj 2004, Jablonski et Meduna 2011), pravdě-
podobné je dovážení a vypouštění jedinců z Balkánu či Maďarska a smí-
sení se zbytky původních populací (Beneš et Hudeček 1992). Příslušnost 
k liniím by bylo možné zjis  t analýzou DNA. Aktuální výskyt zejména mezi 
Opavou a Ostravou (NDOP, BioLib) představuje pravděpodobně desítky 
(op  mis  cky možná až stovky) exemplářů. Lokality s aktuálním výsky-
tem jsou např. PR Koutské a Zábřežské louky, Háj ve Slezsku, Jilešovice, 
PP Jilešovice Děhylov, PR Štěpán (Baday in Anonymus 2014, Šandera 
2015, Bláha in verb.)

Obr. 2. Jedinec želvy bahenní zaznamenaný 23. března 2012 na lokalitě 
Jilešovice ve Slezsku. Foto: Petr Bláha.

Obr. 3. Samec želvy bahenní nalezený místními na silnici u rybníka Poštovní u 
Hlučína ve Slezsku. Vypuštěn na nedaleké lokalitě PP Štěpán 19. června 2014. 
Foto: Mar  n Šandera.

Jihomoravský kraj představuje další lokality s aktuálním výskytem želvy ba-
henní, které jsou neznámého původu. Je zde však minimálně teore  cká 
pravděpodobnost, že v regionu želvy dlouhodobě přežívaly a menší původní 
populace unikaly pozornos   (Jablonski et Meduna 2011). Tuto možnost zmi-
ňují v oblas   okolo Lanžhota a Lednice i Široký et Moravec (2015). Příkladem 
je PR S  bůrkovská jezera (BioLib, Šandera 2015 – vlastní pozorování) a celá 
oblast EVL (Evropsky významná lokalita) Soutok – Podluží nebo NPP (Národní 
přírodní památka) Pastvisko u Lednice spolu s EVL Niva Dyje.

NEPŮVODNÍ DRUHY ŽELV V ČR A RIZIKO PRO ŽELVU BAHENNÍ

Cílené zjišťování výskytu želvy nádherné Trachemys scripta (Thunberg in 
Schoepff , 1792) a zjišťování jejího působení na původní faunu a fl óru od-
startovalo v ČR v listopadu 2008 jako inicia  va „Hodní nebo zlí američ   
ninjové“. První souhrnné výsledky byly publikovány v roce 2009 (Brejcha et 
al. 2009), rozšíření a invazivnost želvy nádherné byly zpracovány v bakalář-
ské práci (Brejcha 2010) a dále v práci diplomové (Brejcha 2013). Od roku 
2010 je zaznamenáván výskyt všech druhů želv (Miller et al. 2010, Brejcha 
et al. 2011).
Želva nádherná (Trachemys scripta) je původně severoamerický druh a záro-
veň díky člověku nejrozšířenější nepůvodní želva (kromě Antark  dy na všech 
kon  nentech) (Brejcha et al. 2009), zejména poddruh T. s. elegans (Wied, 
1839), který je dobře poznatelný podle karmínově červené skvrny či pruhu 
za očima po stranách hlavy. Podruhy „žlutolící“ bez červeného pruhu jsou 
T. s. scripta (Thunberg in Schoepff , 1792) a vzácněji dovážená T. s. troos  i 
(Holbrook, 1836) (Miller et al. 2010).
Přestože je dovoz poddruhu T. s. elegans do Evropské unie zastaven, stále 
se objevují ve volné přírodě noví jedinci. Jedná se o zvířata uniklá ze špatně 
zabezpečených venkovních chovů, především však o záměrně vysazované 
želvy z dřívějších dovozů či odchovů. Běžně jsou v současné době nabízena 
importovaná mláďata dalších poddruhů želvy nádherné nebo dalších druhů, 
převážně severoamerických sladkovodních druhů, které mají obdobné eko-
logické nároky jako želva nádherná (Miller et al. 2010). 
Želva nádherná se pokouší v ČR o rozmnožování ve volné přírodě, byly 
pozorovány snášející samice nebo juvenilní jedinci (Brejcha et al. 2009, 
Brejcha 2013, Brejcha 2015) a doloženo více či méně úspěšné rozmožení 
(Brejcha 2013, Brejcha 2015, Mikátová et Šandera 2015). Rozmnožováním 
ve volné přírodě druh prochází procesem naturalizace (Brejcha et al. 2009, 
Brejcha et al. 2010, Brejcha 2013). Želvy vylíhlé v přírodních podmínkách 
ČR se můžou bezproblémově rozmnožovat a vytvořit prosperující popula-
ce. Dospělá želva nádherná je všežravá, může tak ovlivňovat faunu i fl ó-
ru. Publikovaných záznamů o nega  vním působení želvy nádherné v ČR 
je minimum. Zpráv a ústních sdělení je více (Brejcha et al. 2009, Brejcha 
et al. 2010, Brejcha 2013). Želva nádherná prokazatelně ruší vodní ptáky 
při hnízdění (Pešat 2008), může požírat i mláďata některých vodních ptá-
ků (Velenská in verb.) a představuje riziko jako přenašeč patogenů např. 
ranavirů nejen na obojživelníky (Polakiewicz et Goodman 2013). Nega  v-
ní působení na želvu bahenní se plně projevuje v jižní Evropě a spočívá 
v konkurenci potravní i stanovištní (obsazování míst ke slunění) a v riziku 
přenosu nákaz (Arvy et Servan 1998, Cadi et Joly 2003, Hildago-Vila et al. 
2008, Polakiewicz et Goodman 2013). Určitě je žádoucí sledovat nadále 
působení želvy nádherné v ČR a mít se na pozoru.
Následující nepůvodní želvy nepředstavují pro želvu bahenní riziko vzhle-
dem k nízkému počtu zaznamenaných jedinců. Občas je v ČR volně nalézá-
na kajmanka dravá Chelydra serpen  na (Linnaeus, 1758), odchycení jedinci 
končí v zájmových chovech, dalšími rody, které byly v ČR ve volné přírodě 
zaznamenány, jsou jedinci amerických želv rodu Graptemys a Pseudemys 
(Miller et al. 2010, Brejcha et al. 2011). Posledním zaznamenaným druhem 
byla kožnatka čínská Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) (Szymonik et 
Šandera 2014).

VZNIK INICIATIVY PRO ŽELVU BAHENNÍ

Počáteční inicia  va „Emys 2009“ (Luděk Hojný, Roman Kössl a Pavel Kupka) 
s hlavním cílem zjišťování výskytu želvy bahenní v ČR a inicia  va „Hodní nebo 
zlí američ   ninjové“ (Jindřich Brejcha, Vojtěch Miller a Mar  n Šandera) vy-
ús  ly v seminář v Hradci Králové (5. 2. 2010) a ve spolupráci. Významným 
impulzem byly i údaje o aktuálním výskytu želv zaznamenané na BioLibu. 
V roce 2014 byl organizací HERPETA uspořádán seminář v Čelákovicích 
(20. – 21. 2. 2014), vznikla otevřená pracovní skupina pro želvu bahenní za-
hrnující pracovníky AOPK ČR, muzeí a univerzit a dlouhodobý projekt „Želva 
bahenní v ČR“. V roce 2015 na semináři v Hluboké nad Vltavou (10. 3. 2015) 
byla ZOO Ohrada pověřena garancí budoucího záchranného chovu a eviden-
cí chovných jedinců. 

PRVNÍ KROKY VÝZKUMU ŽELVY BAHENNÍ

Prvními započatými kroky projektu jsou získávání údajů o aktuálním výskytu 
a hodnocení stanovištních a teplotních charakteris  k na vybraných lokalitách 
(zejména potencionální vhodnost pro úspěšnou inkubaci). Teplotní datalo-
ggery byly instalovány na dobu jednoho roku (2014–2015) na vybraných 
moravských (včetně PP Betlém) i českých lokalitách. Vybírány byly lokality 
s aktuálním výskytem želv i potencionálně vhodné lokality bez současného 
výskytu želvy bahenní (např. v Polabí).
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KROKY DO BUDOUCNA

Želva bahenní patří mezi nejohroženější druhy živočichů v ČR. Je zřej-
mé, že bez záchranného programu či jeho obdoby a managementových 
zásahů může z přírody ČR v budoucnu zcela zmizet (Šandera 2014). 
Želva bahenní nebyla za  m zařazena mezi druhy, kterých by se týkala 
nová koncepce záchranných programů AOPK ČR, právě proto, že není 
k dispozici dostatek údajů o aktuálním výskytu (Krása 2014). Jedním 
z cílů výzkumu je vyřešit tento nedostatek údajů. Důležité je i zjištění 
původu želv nebo příslušnost k fylogene  ckým liniím. Ve většině přípa-
dů nejsou známy údaje o původu vysazených jedinců, informace jsou 
k dispozici pouze u několika lokalit (např. Šebela 2012, Laňka 2014). 
Zjištění příslušnos   k fylogene  ckým liniím je významné pro případné 
zamezení křížení různých linií a potvrzení či vyvrácení možnos   přežívá-
ní původních populací.
Přítomnost želvy bahenní na lokalitě lze zjišťovat přímým pozorováním. Od-
chyt umožňuje i následné přímé získání vzorků DNA. V poslední době je pro 
želvu bahenní možné zjištění výskytu i příslušnos   k fylogene  ckým liniím 
pomocí analýzy environmentální DNA, kdy se odebere vzorek vody z lokality 
a z něj se získá buněčný materiál uvolněný z želv (Prusak et al. 2015). 
Výše uvedené lze shrnout jako cíle v krátkodobém horizontu:
1) prozkoumat aktuální výskyt želvy bahenní a zhodno  t podmínky 
 na lokalitách
2) doplnit nálezovou databázi o údaje o aktuálním výskytu
3) zhodno  t status želvy bahenní 

Na lokalitách, kde se želvy vyskytují, bude potřeba navrhnout taková man-
agementová opatření, aby se zde želvy mohly rozmnožovat. Což je cíl v krát-
kodobém až střednědobém horizontu. V návaznos   na navrhovaná opatření 
bude důležitá jejich realizace.
Paralelně s terénním průzkumem a laboratorním zpracováním vzorků lze 
zahájit snahu o záchranný chov. Garancí chovu a evidencí chovných jedinců 
je pověřena ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Základním předpokladem 
je získání chovných jedinců z původních linií. Na základě terénního průzku-
mu a posouzení vhodnos   lokalit bude pak možné vy  povat lokality pro 
návrat želv.

JAK SE MŮŽE KAŽDÝ ZAPOJIT?

Každé pozorování jakékoli želvy má význam pro poznání výskytu a biologie 
želv. Pozorování včetně případných obrázků můžete umís  t na www.biolib.
cz (Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR) nebo použít BioLog či přímo 
NDOP nebo poslat e-mailem či poštou na adresu autorů či sdělit telefonicky 
nebo i osobně.
Nejpodstatnější je, že želva bahenní je stále součás   fauny ČR. Důvody pro 
její ochranu by se daly uvést všelijaké. Např. každý organismus má své mís-
to v potravním řetězci, je součás   ekosystému atd. atd. Želva bahenní je ur-
čitě výrazný vlajkový druh a deštníkový druh. Následnou péčí o lokality, tzn. 
např. obnovou písčin nevysazením stromků po kácení v blízkos   mokřadů, 
by se vytvořila stanoviště pro další vzácné druhy živočichů a rostlin. Důvo-
dem může být i fakt, že ve všech sousedních zemích probíhá cílený výzkum 
a záchranné programy (Bona et al. 2013, Schneeweiß et Breu 2013, Kössl 
2014, Schindler in verb.). A možná by úplně mělo stačit to, že želva bahenní 
je krásná a že ani v současné době není vzácnější než jednorožec a že, když 
se jí pomůže, tak ji nakonec bude více vidět a bude ji znát i více lidí. Svou 
roli hraje i osvěta, želva bahenní byla plazem roku 2014 v ČR a v roce 2015 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
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Abstrakt:
Článek přináší údaje o pozorování želv nádherných a jejich rozmnožování 
na dvou lokalitách v Hradci Králové. Získané údaje lze považovat za doklad o 
úspěšném rozmnožení v roce 2010 a 2012. Rozmnožení proběhlo na území 
města a svou roli sehrála i nabídka vhodného inkubačního materiálu v podo-
bě hromad rostlinných zbytků. Diskutována je i možnost rozmnožení želvy 
nádherné na jiných vhodných lokalitách.

Abstract:
The paper brings data obtained by monitoring pond sliders and their repro-
duc  on at two locali  es in the Hradec Králové city. These data can be consi-
dered as a proof of successful reproduc  on recorded in 2010 and 2012. The 
reproduc  on occurred at the territory of the city and a role was also played 
by the off er of convenient incuba  on material in the form of plant residue 
dumps. The possibility of reproduc  on of the pond slider at other suitable 
locali  es is also discussed. 

ÚVOD

Nepůvodní druhy želv byly na území České republiky zaznamenány ve vícero 
druzích rodů Chelydra, Graptemys, Testudo, Mauremys, Pseudemys a Tra-
chemys, jedná se o želvy, které jsou schopné krátkodobě nebo i dlouhodobě 
přežívat a úspěšně zimovat v klima  ckých podmínkách ČR (Miller et al. 2010, 
Miller et al. 2011, Šandera 2011). Záměrně vysazení nebo uniklí jedinci z cho-
vatelských zařízení se v přírodě začaly objevovat v průběhu druhé poloviny 
20. stole  , v naprosté většině záznamů se jednalo o jednotlivé exempláře 
nebo několik jedinců na lokalitě (Brejcha et al. 2009, Miller et al. 2010, Šan-
dera 2011). Jako poslední byl v roce 2014 zaznamenán na lokalitě Přírodní re-
zervace Rezavka v Ostravě adultní jedinec kožnatky čínské Pelodiscus sinensis 
(Wiegmann, 1834) (Szymonik et Šandera 2014).
Želva nádherná, Trachemys scripta (Thunberg in Schoepf, 1792), ze-
jména poddruh T. s. elegans (Wied, 1839), však byla zaznamenána na 
některých lokalitách v počtech deset a více jedinců a lze ji označit za 
nejrozšířenější nepůvodní želvu v ČR (Brejcha et al. 2009, Brejcha et al. 
2010, Brejcha 2013, Šandera 2011). V několika případech byla dokon-
ce zaznamenána snaha o rozmnožení a želvu nádhernou bylo tak možné 
v České republice považovat za druh pokoušející se o naturalizaci v procesu 
biologické invaze (Brejcha et al. 2009, Brejcha et al. 2010, Brejcha 2013, Brej-
cha 2015). Želva nádherná se v Evropě běžně rozmnožuje v klima  cky přízni-
vých oblastech především v jižnějších částech kon  nentu (viz Brejcha 2013). 
Zaznamenané snahy o rozmnožení volně žijících želv nádherných v ČR byly 

První rozmnožování volně žijící
želvy nádherné (Trachemys 
scripta) na území České republiky

First reproduc  on of the free-living pond slider (Trachemys 
scripta) at the territory of the Czech Republic

hodnoceny jako pokus o rozmnožení, protože chybělo kompletní zdokumen-
tování celého procesu rozmnožení (Šandera 2011, Brejcha 2013, Brejcha 
2015). Pozorovány byly většinou snášející samice (Kodera in li  ., Konáš in 
verb., Vaněk in verb.), v některých případech bylo průkazné, že inkubace 
snesených vajec neproběhla úspěšně (Konáš in verb.,Vaněk in verb., Šande-
ra 2011, Brejcha 2013). Několikrát byli pozorováni juvenilní jedinci živí nebo 
mrtví (Karásek in li  ., Macháček in verb., Zajíček in verb., Brejcha 2013). Jako 
pravděpodobné se jevilo úspěšné rozmnožování v Ostravě v období 2005 až 
2010, ale chybělo doložení toho, že pozorovaní juvenilní jedinci, se skutečně 
vylíhli na lokalitě, takže nešlo stále vyloučit možnost jejich vysazení nebo úni-
ku z chovu (Karásek in li  ., Brejcha 2013, Brejcha 2015). 
Tento článek přináší údaje o pozorování želv nádherných a jejich rozmnožo-
vání na dvou lokalitách. Získané údaje nejsou letmým pozorováním, které by 
ukazovalo pouze na snahu či pokus, lze je považovat za doklad o úspěšném 
rozmnožení.

Obr. 1. Poddruh želvy nádherné Trachemys scripta elegans se dobře 
pozná podle karmínově červeného pruhu za okem po stranách hlavy. 
Foto: Mar  n Šandera

SLEDOVÁNÍ ŽELV

Sledování želv nádherných Trachemys scripta elegans probíhalo v Hrad-
ci Králové a okolí. Místa, kde se želvy vyskytují, jsou rela  vně nevhodná, 
často se jedná o slepá ramena u Orlice, která jsou z velké čás   zas  něna 
a chybí u nich vhodné a osluněné inkubační místo (Mikátová, vlastní úda-
je). Přesto na dvou lokalitách došlo k úspěšnému rozmnožení.

LOKALITA ŠIMKOVY SADY

Šimkovy sady se nacházejí v severní čás   centra Hradce Králové. V sadech 
jsou dvě vodní plochy, větší v centrální čás   sadů a menší („rybníček“) v se-
verozápadní čás  .
Želva nádherná byla zaznamenávána v menší nádrži od roku 2000. V le-
tech 2006 až 2011 bylo pravidelně pozorováno pět jedinců. Dvě dospělá 
zvířata byla snadno rozpoznatelná podle zranění na krunýři. Další tři do-
spělí jedinci byli pravděpodobně pozorováni opakovaně (rozeznatelní dle 
velikos   a zbarvení), ale na lokalitě mohlo být více podobných jedinců. 
Občas byla jednorázově pozorována i další jednotlivá želva. Na lokalitě 
žilo tedy trvale nejméně pět dospělých jedinců a přechodně další jed-
notlivé želvy.
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Údaje o rozmnožování
Snůška pě   želvích vajec byla nalezena 8. 7. 2009 v hromádce organic-
kého odpadu (tráva, odlomené větve), přesná pozice 50°12‘57.842“N 
15°50‘9.067“E. 
Při kontrole místa 5. 8. 2009 bylo zjištěno, že hromádka organického materi-
álu byla odstraněna včetně snůšky.
Dne 6. 9. 2010 byly nalezeny v hromádce organického odpadu (tráva, zbyt-
ky mulčovací kůry) zbytky snůšky vylíhnutých želvích vajec, přesná pozice 
50°12‘56.570“N 15°50‘26.670“E. 
Dne 23. 9. 2010, teplota vzduchu 23°C, bylo v trávníku pozorováno jed-
no mládě želvy nádherné Trachemys scripta elegans, přesná pozice 
50°12‘57.111“N 15°50‘24.198“E. Jedinec byl ponechán na lokalitě, později 
však nebyl pozorován.

Rozsáhlá obnova Šimkových sadů včetně výrazných zásahů do vodních i su-
chozemských ploch probíhala v letech 2012 a 2013. V roce 2014 byla pozo-
rována pouze jedna dospělá želva.

ZBYTEK SLEPÉHO RAMENE U ORLICE

Lokalita se nalézá v severovýchodní čás   Hradce Králové (Slezské předměs-
 ). Dne 12. 9. 2012 byly na lokalitě nalezeny poškozené (asi rozklované) 

zbytky toho ročního mláděte Trachemys scripta elegans. Místo nálezu: 
50°12‘49.243“N 15°51‘57.551“E. 

Diskuse
Měření teplot v substrátu na některých lokalitách v ČR prokázalo, že na ně-
kterých místech jsou vhodné podmínky pro úspěšnou inkubaci vajec Trache-
mys scripta (Brejcha 2013, Brejcha 2015). Nabídka vhodných míst v dosahu 
vodních nádrží byla však omezená (Brejcha 2013, Brejcha 2015). Vhodné 
stanoviště pro snášení vajec a jejich úspěšnou inkubaci bude hlavním limi-
tujícím faktorem pro rozmnožování a případné šíření želvy nádherné v ČR.
Doložené rozmnožení proběhlo na území města a svou roli sehrála nabídka vhod-
ného inkubačního materiálu. Lidská pomoc v podobě nabídky hromad rostlinného 
odpadu nebo jiného vhodného materiálu se může vyskytnout i mimo souvislou 

zástavbu. Mimo zástavbu se nabízejí i jiné možnosti stanovišť pro inkubaci, např. 
vinice či jiná obdělávaná území, jižní svahy s písčitou půdou apod. V tomto kontextu 
lze doložené rozmnožení považovat za rozmnožení volně žijících želv.
Určitě stojí za pozornost sledovat želvy nádherné na všech lokalitách jejich 
výskytu. Na řadě míst rozmnožování pravděpodobně probíhá nebo se o něj 
želvy pokoušejí. Nutno podotknout, že úspěšné rozmnožení ještě nemusí 
znamenat úspěšné přežívání a šíření mláďat. Zejména díky predaci, což do-
kládá i tento článek, jsou počty mláďat redukovány. 
Určitou roli může hrát i náhoda, jako v případě želv v Šimkových sadech 
v Hradci Králové. Umožnění úspěšného rozmnožení díky hromádkám rost-
linných zbytků při údržbě sadů bylo přerušeno rozsáhlou rekonstrukcí. Tím 
pádem bylo i sledování lokality přerušeno a případné další rozmnožení teo-
re  cky může přijít až v následujících sezónách. 
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Abstrakt:
Článek představuje výsledky fylogeografi ckých studií z poslední doby zamě-
řených na čolka horského. Zmíněny jsou zjištěné fylogene  cké linie a souvis-
los   s jednotlivými poddruhy či populacemi.

Abstract:
The short review presents results of recent phyleographic studies focused 
on the alpine newt. It describes phylogene  c lineages and rela  onships with 
individual subspecies or popula  ons.

Celkové rozšíření čolka horského v současnos   zahrnuje z větší čás   západní 
a střední Evropu a vyskytuje se též i na všech třech evropských středomoř-
ských poloostrovech (Recuero et al. 2014). Směrem na severovýchod je pak 
jeho výskyt ohraničen severním podhůřím Karpat a Sudet (Roček 1992). Ur-
čitě není bez zajímavos  , že snad jen s výjimkou oblas   na jihozápadě Pyre-
nejského poloostrova, se okraje jeho areálu téměř přesně kryjí s celkovým 
rozšířením mloka skvrnitého Salamandra salamandra (srv. např. Raff aëlli 
2013). V nedávné minulos   nicméně došlo k jeho umělé introdukci i na jiná 
místa. Uváděn je například v jižní Anglii, v okolí Turku ve Finsku (Raff aëlli 
2013) a nedaleko Barcelony v Katalánsku (Fibla et al. 2014). Pro jeho užší 
ekologickou niku (horské systémy či větší lesní komplexy v nižších polohách) 
má sklon vytvářet geografi cky izolované populace (Roček 1992). Takto bylo 
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Nový pohled na fylogeografi i čolka 
horského Ichthyosaura alpestris a jeho 
v současné době uznávané poddruhy
The phyleography of the alpine newt Ichthyosaura alpestris 
and its currently recognized subspecies seen at a new angle

v minulos   popsáno i několik dnes již neuznávaných poddruhů. Jedná se 
o I. alpestris winterli (Sochurek, 1956) z jižního Rakouska, I. alpestris bük-
kiensis (Dely, 1960) a I. alpestris sátoriensis (Dely, 1960) ze severního 
Maďarska, I. alpestris lacusnigri (Seliskar et Pehani, 1935) z pohoří Triglav 
ve Slovinsku, případně i z větší čás   pedomorfních I. alpestris serdara 
(Radovanović, 1961) a I. alpestris piperiana (Radovanović, 1961) z Černé 
Hory (ASW 2015 - Amphibian Species of the World).
Podle fylogene  cké a biogeografi cké studie (So  ropoulos et al. 2007), je 
jako centrum vzniku tohoto druhu považován Balkánský poloostrov (pozdní 
miocén, cca před 5,7 až 5,5 miliony lety). Kolonizace střední a jihozápadní čás   
Evropy pak proběhla v pliocénu před 3,7 až 3,5 miliony lety, kdy později do-
šlo i k oddělení a vzájemné izolaci západoevropských a apeninských populací. 
V období pleistocénu, v průběhu jednotlivých ledových dob, pak došlo k dal-
ší diverzifi kaci jednotlivých populací včetně původních populací na Balkáně 
v izolovaných refugiích. K opětovné kolonizaci do západní a střední Evropy pak 
došlo na samém sklonku tohoto období patrně z refugia v oblas   severní Itálie. 
Navazující fylogene  cká studie (Recuero et al. 2014) nicméně naznačuje, 
že k rozdělení jednotlivých hlavních linií došlo již mnohem dříve. Podle 
zmíněné práce došlo k rozštěpení „západní“ a „východní“ linie již před 
více než 10 miliony lety. „Západní“ linie zahrnuje populace nominotypic-
kého poddruhu I. alpestris alpestris (Lauren  , 1768) obývající západní 
a střední část Evropy včetně Alp a severní čás   Karpat (klad C3 a C2), 
dále I. alpestris cyreni (Mertens et Müller, 1940) ze severu Pyrenejské-
ho poloostrova (klad C1) a I. alpestris apuana (Bonaparte, 1839) z polo-
ostrova Apeninského (I. a. inexpectata (Dubois et Breuil, 1983) popsaný 
z Kalábrie je s předchozím poddruhem gene  cky totožný) (klad B). Ve 
„východní“ linii jsou zahrnuty poddruhy I. alpestris velouchiensis (Wolter-
storff , 1935) z Řecka a Albánie (klad D1 až D4), I. alpestris montenegrina 
(Radovanović, 1951) z Černé Hory (klad E1), populace v současnos   řaze-
né k I. alpestris alpestris (Lauren  , 1768) z Bosny, Chorvatska, Bulharska 
a Srbska včetně poddruhu I. alpestris reiseri (Werner, 1902) popsaného 
z jezera Prokoško (klad E2a) a nakonec populace I. alpestris alpestris z již-
ní čás   Karpat v Rumunsku (klad E2b), pro které je navrženo obnovit po-
jmenování I. alpestris carpathica (Dely, 1960) (Dubois et Raff aëlli 2009). 
Z tohoto navrženého schématu se pak zcela vymyká populace čolků hor-
ských z okolí jezera Vlasina v jihozápadním Srbsku (klad A). Tato je po 
gene  cké stránce zcela unikátní a zdá se, že tvoří dokonce samostatnou 
linii, sesterskou k předešlým dvěma. K jejímu oddělení došlo patrně již 
před 20 miliony lety.
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Ohledně zmíněného poddruhu I. alpestris carpathica si dovolím malou 
poznámku. V mapce celkového rozšíření čolka horského uveřejněné v knize 
„Les Urodèles du Monde 2ème édi  on“, Jean Raff aëlli 2013, je výskyt tohoto 
poddruhu uváděn dokonce i z východní čás   České republiky. Jak ale již sám 
autor připouš  , je rozšíření do jisté míry umělé a zahrnovalo by tak několik 
vzájemně nepříbuzných populací. Podobná mapka pak byla uveřejněna již 
v „Terralogu č. 21“ „Salamanders and Newts of Europe, North Africa and 
Western Asia“, Marc Staniszewski 2011. Kolonizace východních Sudet, zá-
padních Karpat a Svatokřížských hor v Polsku na konci pleistocénu populací 
čolků horských pocházejících ze stejného západního refugia byla již ostatně 
potvrzena (Pabijan et Babik, 2006). 
Na závěr lze tedy jen konstatovat, že díky vědeckému pokroku ve fylogene-
 ce, se v taxonomii dočkáme ještě mnoha změn i pro nám jinak dobře zná-

mých druhů. 
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Summary
New faunis  c records were obtained from watchers, whose recorded data 
on line on BioLib. The form on BioLib website was structured to get all data 
for established method of grid mapping in the Czech Republic (Buchar 1982, 
Pruner et Míka 1996) – grid mapping KFME (squares cca 11.2 x 12 km).
Records were gained as in na  ve as in non-na  ve species. An author of 
record could a  ach a photo of watched species. The administrators of the 
mapping checked the records fi rst, than they classifi ed the correct ones as 
the accepted. Authors of an unclear records were asked for topping up infor-
ma  on enabling a correct determina  on of species. Dubious records were 
not accepted. Several records didn’t contain an exact loca  on, so they didn’t 
give a subsquare and an al  tude.
Each listed record is characterized by the following data: species, square, 
subsquare, iden  ty number of record, number of specimens, year, month, 
day, community, locality, district (region), al  tude, note, watcher, note of ad-
ministrator, administrator (manager), iden  ty number of record, author of 
protocol (registra  on), iden  ty number of author, date of registra  on. The 
list of records is presented in appendix (see supplementary data fi le BioLib_
data_2014.xls on www.herpeta.cz or www.biolib.cz).

Projekt s názvem „Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR“ byl zahájen 
v roce 2006. Ve spolupráci s Ondřejem Zichou je tento projekt realizován pro-
střednictvím internetových stránek BioLib (www.biolib.cz). Záznamy získané 
v jednotlivých letech jsou postupně publikovány v Herpetologických infor-
macích (Šandera et Zicha 2007, Šandera et al. 2008, Šandera et al. 2009, Šan-
dera et al. 2010, Šandera et al. 2011, Šandera et al. 2013a,b, Šandera et al. 
2014) a data poskytována Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR do Nálezové 
databáze ochrany přírody (NDOP). Tento příspěvek navazuje na předchozí 
zprávy a přináší záznamy získané na BioLibu za rok 2014. Cílem získávání fau-
nis  ckých údajů od veřejnos   prostřednictvím BioLibu je přispět k znalostem 
o výskytu obojživelníků a plazů v ČR. 

Mapování výskytu obojživelníků a plazů 
v ČR na BioLibu v roce 2014

Grid mapping of herpetofauna occurrence in the Czech 
Republic on BioLib in 2014

Nové faunis  cké záznamy byly získávány díky dobrovolníkům, kteří je zapi-
sovali do formuláře na internetové stránce BioLib. Formulář je strukturován 
tak, aby byly získány údaje potřebné k publikování výskytu zavedenou me-
todikou síťového mapování výskytu organismů v ČR (Buchar 1982, Pruner 
et Míka 1996).
Záznamy byly získávány pro druhy původní i vybrané druhy nepůvodní. K jed-
notlivým záznamům jejich autor mohl připojit obrázek sledovaného druhu. 
Každý záznam byl nejprve zkontrolován správcem mapování (administráto-
rem), pak mohl být zařazen mezi zpracované záznamy a zobrazit se na mapě 
na BioLibu. U záznamů s nejistou determinací byli jejich autoři vyzváni k do-
plnění informací umožňujících determinaci druhu. Pochybné údaje byly vy-
řazeny. U některých záznamů autor neuvedl přesnou lokalizaci, nemohl tak 
být stanoven subkvadrát a nadmořská výška. U některých záznamů nebyly 
uvedeny souřadnice, avšak mohla být administrátorem stanovena alespoň 
přibližná lokalizace díky slovnímu popisu zadavatele. Přesná lokalizace (GPS u 
většiny záznamů byla uvedena) se může zobrazovat pouze zadavateli zázna-
mu a administrátorovi mapování.

Za rok 2014 bylo získáno celkem 860 faunis  ckých záznamů (nezařazené od-
mítnuté záznamy nepočítány).
Seznam záznamů získaných v roce 2014 na BioLibu představuje elektronická 
příloha (BioLib_data_2014.xls). Seznam v této podobě umožňuje snazší vy-
hledávání jednotlivých údajů. Jednotlivé záznamy v seznamu jsou uvedeny v 
řádcích, údaje u jednotlivých záznamů jsou v pořadí: LATIN - vědecký název 
druhu, NAME - český název druhu, SQUARE - kvadrát, SUBSQ - subkvadrát, 
ID - číslo záznamu na BioLibu, QUANTITY - počet jedinců, YEAR - rok, MONTH 
- měsíc (pokud „0“, pak nebyl uveden), DAY - den (pokud „0“, pak nebyl uve-
den), COMMUNITY - obec, LOCALITY - lokalita, REGION - okres, ALTITUDE 
- nadmořská výška (pokud „0“, pak nebyla uvedena), NOTE - poznámka, 
LASTNAME, FIRSTNAME - autor pozorování, FAUNNOTE - poznámka admini-
strátora, ID - číslo záznamu na BioLibu (opakování pro snazší orientaci), MAN-
AGER - administrátor, který schválil záznam, RECAUTHOR - autor záznamu na 
BioLibu, RECAUTHORID - iden  fi kační číslo autora registrovaného na BioLibu 
a CREATED - datum zapsání záznamu.
Více údajů (poznámky k záznamu, faunis  cké poznámky apod.) naleznete na 
BioLibu u jednotlivých záznamů (viz číslo záznamu).
Pozoruhodné jsou samozřejmě záznamy nejvzácnějších druhů. Ze dvou zázna-
mů želvy bahenní je jeden od obce Ivaň a ukazuje na šíření želv z lokality Bet-
lém. Nálezy užovky stromové poukazují na rostoucí zájem o tento druh a mož-
ná i přibývání počtu jedinců na některých místech. Jedinci užovky stromové u 
Českých Budějovic jsou s největší pravděpodobnos   jedinci, kteří jako mláďata 
unikli ze ZOO Ohrada. Hluboká nad Vltavou. Dva záznamy jsou pro nejvzácnější 
ještěrku, ještěrku zední. Jeden je ze Štramberka a druhý ze Strejčkova lomu na 
Olomoucku, který ukazuje na stálý výskyt pravděpodobně vysazené populace.
Postupně je databáze doplňována a aktualizována na základě jednotlivých 
hlášení. Možné je i doplňování starších údajů, ať už jde o údaje publikované 
či nepublikované. Po kliknu   na jednotlivý kvadrát se zobrazí všechna hláše-
ní či údaje z tohoto kvadrátu. Na vybraných lokalitách může být prováděno 
víceleté sledování či dlouhodobý monitoring stavu populací batrachofauny 
a herpetofauny. Záleží to samozřejmě i na dostatku relevantních údajů z pří-
slušné lokality.

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vytváření databáze výskytu batra-
chofauny a herpetofauny v ČR na BioLibu v roce 2014.
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Abstrakt:
Faunis  cký průzkum probíhal na lokalitě Na černém jižně od obce Hosty (Ji-
hočeský kraj) v období červen až listopad 2014. Průzkum byl zaměřen na zjiš-
ťování výskytu pozemních savců, obojživelníků a plazů. Lokalitu lze hodno  t 
jako významnou pro drobné savce. Nízké počty obojživelníků odpovídají ma-
lému počtu vodních ploch potencionálně vhodných pro rozmnožování, které 
by navíc bylo potřeba revitalizovat. 

Abstract:
A survey of fauna was performed at the locality “Na černém” south of the 
municipality “Hosty” (South Bohemia) during the period June-November 
2014. Its goal was to inves  gate the occurrence of terrestrial mammals, 
amphibians and rep  les. The locality was evaluated as important for small 
mammals. The low numbers of amphibians correspond to the low numbers 
of water surfaces poten  ally suitable for reproduc  on, which would addi  -
onally need to be revitalized.

Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém (470 m n. m.), na svazích 
směrem k východu k řece Lužnici a na břehu řeky Lužnice (355 m n. 
m.). Orientační GPS lokality: 49°15‘5.864“N, 14°23‘35.063“E; rozloha 
cca 20 ha. Lokalita byla navš  vena čtyřikrát, první tři návštěvy probíhaly 
přes noc ve dvou dnech (návštěva č. 1: 23.−24. 6., č. 2: 31. 7.−1. 8., č. 3: 
12.−13. 8. a č. 4: 18. 11.). Průzkum byl zaměřen na zjišťování výskytu 
pozemních savců, obojživelníků a plazů. Přítomnost jednotlivých druhů 
byla zjišťována přímým pozorováním, sledováním stop, pobytových stop 
a hlasových projevů. Drobní savci byli chytáni pomocí živochytných pas   
a následně pouštěni přímo na místě odchytu. Použito bylo vždy 27 pas   
v různých částech a biotopech lokality.

Obojživelníci
skokan hnědý (Rana temporaria), skokan š  hlý (Rana dalma  na) – druh sil-
ně ohrožený, skokan zelený (Pelophylax esculentus) – druh silně ohrožený, 
rosnička zelená (Hyla arborea) – druh silně ohrožený

Zaznamenáni byli tři juvenilní jedinci a jeden samec skokana hnědého, jed-
na samice skokana š  hlého, jedna samice skokana zeleného a jeden samec 
(hlasový projev) rosničky zelené. Obojživelníci můžou k rozmnožování využí-
vat periodickou nádrž a tůně u řeky (GPS: 49°14‘56.117“N, 14°24‘9.363“E), 
případně téměř vypuštěnou nádrž na potoce (GPS: 49°15‘10.112“N, 
14°23‘51.682“E). 

Plazi
Nepodařilo se zaznamenat ani jediný druh. Jednotliví jedinci mohli 
uniknout pozornos   např. z důvodu nepřízně počasí při některých ná-
vštěvách. Na lokalitě se s největší pravděpodobnos   nevyskytuje žád-
ná početná populace. Území může být využíváno jako migrační pro 

Průzkum výskytu terestrické fauny 
obratlovců na lokalitě Hosty – Na černém 
v roce 2014
Survey of the occurrence of terrestrial vertebrate fauna 
at the locality “Hosty – Na černém” in 2014

užovku obojkovou (Natrix natrix) a případně využíváno jedinci dru-
hů slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), 
jelikož lokálně se na území vyskytují stanoviště odpovídající nárokům 
jmenovaných druhů. 

Savci
Srnec obecný byl vždy zaznamenán v počtu do dese   jedinců přímým po-
zorováním podle hlasových projevů, stop a pobytových stop. Drobní savci 
byli chytáni vždy v počtu několika exemplářů, myšice byly chytány častěji než 
ostatní druhy. Výskyt kuny skalní byl zaznamenán na základě exkrementů.

hraboš polní (Microtus arvalis), kuna skalní (Martes foina), myšice křovin-
ná (Apodemus sylva  cus), myšice lesní (Apodemus fl avicollis), norník rudý 
(Myodes glareolus), rejsek malý (Sorex minutus), rejsek obecný (Sorex ara-
neus), srnec obecný (Capreolus capreolus)

Další druhy živočichů
Zaznamenány byly i další výrazné druhy obratlovců i bezobratlých živočichů. 
Kromě mravence lesního, u kterého bylo nalezeno pět mravenišť, se jednalo 
o pozorování jednotlivých exemplářů nebo v řádech nižších desítek. 

babočka admirál (Vanessa atalanta), cvrček polní (Gryllus campestris), hle-
mýžď zahradní (Helix poma  a), chrobák (Anoplotrupes sp.), mravenec lesní 
(Formica rufa), pět mravenišť – druh ohrožený, rehek zahradní (Phoenicurus 
phoenicurus), sojka obecná (Garrulus glandarius), strnad obecný (Emberiza 
citrinella), střevlíci (Carabus spp.), světluška větší (Lampyris cf. noc  luca), šíd-
lo (Aeshna sp.), vodoměrka š  hlá (Hydrometra stagnorum), kněžice pásko-
vaná (Graphosoma lineautum či nověji G. italicum)

Nálezy živočichů byly zaznamenány do Nálezové databáze ochrany přírody 
AOPK ČR, ID 9663233. 

Lokalitu lze podle zaznamenaných druhů terestrické fauny a podle počtu 
jedinců jednotlivých druhů hodno  t jako významnou pro drobné savce. 
Nízké počty obojživelníků nasvědčují tomu, že reprodukce může probíhat 
pouze v omezené míře. Rozmnožovací nádrže by bylo potřeba revitalizo-
vat a umožnit tak zdárné rozmnožování obojživelníků.
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Obr. 1. Samec skokana hnědého (Rana temporaria) pozorovaný na lokalitě 
18. listopadu 2014. Patrný je modravý nádech hrdla, který se vytváří ještě 
před počátkem samotného zimování.
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Obojživelník a plaz roku 2015 a akce s  mto spojené

Projekt Příprava záchranného programu pro ropuchu krátkonohou (Epidalea calamita)

Nejohroženější žába v ČR – seminář v rámci projektu Příprava záchranného programu pro ropuchu krátkonohou (Epidalea calamita), 
Praha, Toulcův dvůr, 24. 2.

Projekt Želva bahenní v ČR

2. seminář Želva bahenní v ČR v rámci stejnojmenného projektu, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, 10. 3.

Setkání HERPETA a 30. konference České herpetologické společnos  , Prachov, Muzeum přírody Český ráj, 17. – 19. 7. 

Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí, vydán v rámci grantového programu Městské čás   Praha 11 

Programy a besedy pro mateřské a základní školy

Mediální výstupy – televize, rozhlas, články v novinách

Přehled činnosti organizace HERPETA v roce 2015

Průvodce Přírodou Milíčovského les a okolí

Obojživelníci a plazi jsou součás   průvodce, který vydala HERPETA a který je zaměřen na pražskou Přírodní památku Milíčovský les a rybníky. 
První z autorů, Petr Petřík, je profesí botanik a mj. autor aktuálního plánu péče pro přírodní památku. Zoologickou část doplnil Mar  n Šandera, 
průvodce tak pos  huje komplexně přírodní součás   lokality. Pdf verze průvodce je dostupná na www.herpeta.cz (Projekty). 

Informace o různých akcích pro veřejnost včetně zpráv a obrázků naleznete v časopisu Pulec, který vychází čtvrtletně a je dostupný 
na www.herpeta.cz.
Fotogalerie obrázků z akcí: h  p://herpeta.rajce.idnes.cz/

Foto na čtvrté straně obálky (od shora dolů):
Samec čolka horského poddruhu Ichthyosaura alpestris cyreni, Španělsko. Foto: Radek Sejkora.
Samec poddruhu Ichthyosaura alpestris montenegrina, Černá Hora. Foto: Radek Sejkora.
Samec poddruhu Ichthyosaura alpestris alpestris, Prachov – Muzeum přírody Český ráj, Česká republika. Foto: Mar  n Šandera.




