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Název lokality: ………………………………………………… datum: …………………… čas: od ………. do ………. 
 
Počasí: (podtrhnout hodící se)  Číslo lokality dle seznamu z NDOP (IDX_ND_LOK): ………………………………………….. 
 
oblačnost: a) jasno či skoro jasno  b) polojasno  c) skoro zataženo či zataženo  srážky: a) ne  b) přeháňky  c) trvalý déšť 
 
vítr: a) bezvětří či slabý vánek  b) slabý vítr  c) silný vítr či vichřice          teplota vzduchu : ……………          relativní vz. vlhkost (%): .......... 

         (nepovinný údaj) 

GPS lokality (přibližný střed): N ………………………………………… E ………………………………………… nadmořská výška: ……………… 
 
rozloha celé lokality (ha): ............... orient. pozice lokality (např. 200 m severně od …): ……………………………………………………. 
 
Celkový popis lokality:  
 
fotodokumentace: 1 – 3 snímky, GPS, směr: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
typ - způsob vzniku (napsat): …………………………………………………………….……………….. (např. pískovna, důl, lom, hliník, rumiště, výsypka, pole) 
 
navazující prostředí v okolí lokality: ………………………………………………………………………………………………… (např. lesy, louka, pole - plodiny) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
možnosti úkrytu: ………………………………………………………………………………….. (např. břehy pískovny, terénní zlomy, stavební suť, kameny, prkna) 
 
typ substrátu: ………………………………………………………………………………….. (např. půda písčitá x písčitohlinitá x hlinitá x jíl x jiný materiál - popílek) 
 
Vodní plocha: číslo:  1 případně název podle nějaké charakteristiky: ………………………………………………………………….. 
 
fotodokumentace: 1 – 2 snímky, GPS, směr: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
GPS (přibližný střed): N ………………………………………. E ………………………………………… 
 
typy vegetačního pokryvu okolo vodní plochy: ………………………………………………………. (např. les, lesostep, travní porosty, půda bez pokryvu) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zastínění vegetací ze souše (odhad % vodní plochy): ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
rozloha: větší nádrže (cca od 0,5 ha) z ortofotomapy v ha: ............... 

 
menší nádrže v m

2
: …………… a) pomocí GPS  b) jiný způsob měření (jaký): ………………. c) odhad 

 
vlastnosti vody: pH: ………………  konduktivita: ………………  rozpuštěné látky: ……………… 
 
hloubka: maximální: a) měřená v cm: …………… b) odhad: do 0,5 m, 0,5-1,0 m, 1,0-1,5 m a nad 1,5 m 

 
 na místě výskytu: ……………………………………………………………………………………. (uvést žáby, pulci nebo vajíčka; poznámka) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
podíl mělčin do cca 50 cm z celkové rozlohy nádrže (odhad v desítkách %): .................. 
 
vodní vegetace: odhad pokryvu plochy v desítkách %: .................... (veškerá vegetace – ve vodním sloupci, plovoucí i litorální dohromady) 

 

litorální veg. (veškerá) % (plochy nádrže): .......... části nad hladinou % (podíl z litorální veg.): ……….. plovoucí na hladině %: ……….. pod hladinou %: ……… 
 

možno uvést druhové složení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
typ substrátu v okolí nádrže (pokud se liší od převládajícího typu na lokalitě): .……………………………………………………………………………………….. 
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počet vokalizujících samců: .................... případně odhad: …………………………………………………………………………………………………… 
 
počet jedinců: adultní: …………… samci: ……………  samice: …………. subadultní: ……………     juvenilní (metamorfovaní): .............. 
 
počet snůšek: ………………………………….  případně přesný počet pulců: …………………………………. 
 
odhad v řádech (nižší x vyšší desítky, nižší x vyšší stovky, nižší x vyšší tisíce): ……………………………………………………………………………. 
 
žáby: …………………………………..  pulci: …………………………………. snůšky: …………………………………….  
 
poznámka (zdravotní stav ropuch, nápadné poškození nebo zrohovatělá pokožka, strnulost, jiná poznámka o ropuchách – vzdálené od vodní plochy,…): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ostatní druhy obojživelníků a plazů v nádrži a bezprostředním okolí (počet, odhad, stadium): …………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ostatní informace 
 
ryby: a) určitě ne b) možná c) určitě ano (poznámka o druzích a počtech, číslo vodní plochy): ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
vysychání (asi u mělkých vodních ploch do 0,5 m): …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zárůst vegetací: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
silnice na lokalitě nebo v okolí (typ a odhad frekvence provozu): ……………………………………………………………………………………………… 
 
jiný ohrožující faktor: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
těžba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ostatní druhy obojživelníků a plazů na lokalitě (počet, odhad, stadium): ………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
kontakt na správce, majitele: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
možný management: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
jiná poznámka: ………………………………………………………………………………………… Zapsal (a): ……………………………………………………. 
  



Název lokality: ………………………………………………… datum: …………………… pokračování, strana…………….. 
 
Vodní plocha: číslo: …………. případně název podle nějaké charakteristiky: ………………………………………………………………….. 
 
fotodokumentace: 1 – 2 snímky, GPS, směr: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
GPS (přibližný střed): N ………………………………………. E ………………………………………… 
 
typy vegetačního pokryvu okolo vodní plochy: ………………………………………………………. (např. les, lesostep, travní porosty, půda bez pokryvu) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zastínění vegetací ze souše (odhad % vodní plochy): ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
rozloha: větší nádrže (cca od 0,5 ha) z ortofotomapy v ha: ............... 

 
menší nádrže v m

2
: …………… a) pomocí GPS  b) jiný způsob měření (jaký): ………………. c) odhad 

 
vlastnosti vody: pH: ………………  konduktivita: ………………  rozpuštěné látky: ……………… 
 
hloubka: maximální: a) měřená v cm: …………… b) odhad: do 0,5 m, 0,5-1,0 m, 1,0-1,5 m a nad 1,5 m 

 
 na místě výskytu: ……………………………………………………………………………………. (uvést žáby, pulci nebo vajíčka; poznámka) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
podíl mělčin do cca 50 cm z celkové rozlohy nádrže (odhad v desítkách %): .................. 
 
vodní vegetace: odhad pokryvu plochy v desítkách %: .................... (veškerá vegetace – ve vodním sloupci, plovoucí i litorální dohromady) 

 

litorální veg. (veškerá) % (plochy nádrže): .......... části nad hladinou % (podíl z litorální veg.): ……….. plovoucí na hladině %: ……….. pod hladinou %: ……… 
 

možno uvést druhové složení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
typ substrátu v okolí nádrže (pokud se liší od převládajícího typu na lokalitě): .……………………………………………………………………………………….. 
 
Záznam o výskytu ropuch 
 
počet vokalizujících samců: .................... případně odhad: …………………………………………………………………………………………………… 
 
počet jedinců: adultní: …………… samci: ……………  samice: …………. subadultní: ……………     juvenilní (metamorfovaní): .............. 
 
počet snůšek: ………………………………….  případně přesný počet pulců: …………………………………. 
 
odhad v řádech (nižší x vyšší desítky, nižší x vyšší stovky, nižší x vyšší tisíce): ……………………………………………………………………………. 
 
žáby: …………………………………..  pulci: …………………………………. snůšky: …………………………………….  
 
poznámka (zdravotní stav ropuch, nápadné poškození nebo zrohovatělá pokožka, strnulost, jiná poznámka o ropuchách – vzdálené od vodní plochy,…): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ostatní druhy obojživelníků a plazů v nádrži a bezprostředním okolí (počet, odhad, stadium): …………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Poznámka: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


