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Abstrakt: 

 

Práce obsahuje literární rešerši o obojživelnících, jejich vztahu a významu pro člověka 

(morfologie, fyziologie, biologie, etologie, bioindikace, příčiny ohrožení a ochrana 

obojživelníků, mýty, toxikologie aj.).  

Obojživelníci jsou vyhodnoceni jako modelová skupina s ohledem na využitelnost v 

pedagogické praxi (biologie, ekologie, etologie, ochrana přírody, literatura aj.). 

Vybrány jsou příkladové exotické druhy nejvhodnější pro chov ve školách, uvede návody na 

chov a náměty na pozorování jejich životních projevů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This work contains a research on the class amphibia and evaluate the relationship between 

man and amphibians (morphology, physiology, biology, etology, bioindiation, threat and 

conservation of amphibians, myths, toxikology etc.). Amphibians are analyzed as a model 

group with respect of using them in educational praxis (model group of animals in education 

of biology, zoology, ecology, etology, nature protection, literature etc.). Exotic species are 

choosed as examples, which are best for care in schools. Here are made also manuals for 

breeding of selected less demanding species in aquarium or aqua-terrarium conditions and for 

observing their life histories.  
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1 Úvod 

Obojživelníci jsou živočichové s jedinečným životním cyklem. Svým vývojem jsou vázáni na 

vodu (či alespoň velmi vlhké prostředí). Většina z nich prochází metamorfózou. Tato radikální 

přestavba těla umožňuje obojživelníkům přesídlit na souš. Mohou nám tak připomínat 

miliony let evoluce vývoje živočichů. 

Obojživelníci jsou první skupinou obratlovců, která kromě vodního prostředí osídlila i 

suchozemské prostředí. Vyvinulo se u nich mnoho forem přizpůsobených  různým 

podmínkám. Obojživelníky nalezneme v tropech i za severním polárním kruhem, v nížinách v 

okolí velkých řek i ve vysokohorských pásmech, trvalých jezerech i pouštních podmínkách. 

Díky rozmanitému chování i morfologii mohli osídlit takto různorodé biotopy. U mnoha 

forem jsou patrné tendence k plně suchozemskému životu. Ani v 21. století jsme nedokázali 

dokonale prozkoumat všechny jejich formy. Za posledních 12 let (2004 - 2015) bylo popsáno 

1888 nových druhů. Batrachologové tedy průměrně popisují nový druh každých 56 hodin.  K 

12. 07. 2016 bylo popsáno 7546 druhů obojživelníků.  

Obojživelníci tvoří důležitou složku biosystémů z hlediska toku energie. V mnoha 

prostředích množstvím biomasy výrazně převyšují ostatní obratlovce. Představují tak důležitý 

zdroj potravy pro mnoho živočichů, někteří se dokonce specializovali pouze na jejich lov. Pro 

člověka mají velký význam ve vědě, fyziologii i medicíně. V mnoha oblastech světa jsou 

považováni za kulinářskou specialitu.  

Tuto pozoruhodnou třídu obratlovců, zajímavou  svou morfologií, fyziologií, biologií i 

etologií, lze dobře využít při výuce pro uvádění konkrétních příkladů v různých probíraných 

tématech. Obojživelníci patří mezi nejohroženější skupiny strunatců, takže mohou být 

vhodnou modelovou skupinou, na které lze ukázat příčiny ohrožení i možnosti jejich ochrany.  

Řada druhů obojživelníků je objektem zájmu u teraristů, některé druhy jsou  vhodné i pro 

chovy ve školních a volnočasových zařízeních pro mládež. 

V následujícím textu bych chtěl čtenáře s touto nedoceněnou skupinou organismů blíže 

seznámit. V první části proberu morfologii, fyziologii, biologii, etologii, příčiny ohrožení a 

ochranu obojživelníků. Poté čtenáře seznámím se základy teraristiky. V závěrečném oddílu 

představím druhy vhodné pro chovy ve školních a volnočasových zařízeních pro mládež. 

Součástí metodiky chovu jsou i náměty na praktické využití v pedagogické praxi. 
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2 Charakteristika recentních zástupců třídy obojživelníci - Amphibia 

Obojživelníci byli v evoluci organismů prvními čtvernožci a jsou mezičlánkem mezi 

vodními a suchozemskými obratlovci. Jejich vajíčka postrádají vnitřní zárodečné obaly a 

pevné skořápky (jsou anamniotická). Nejsou příliš odolná proti vysychání, proto je jejich 

vývoj vázán na vodní či alespoň velmi vlhké prostředí. Pro ontogenetický vývoj většiny druhů 

je charakteristický nepřímý vývoj se stadiem larvy. Tato fáze se od dospělců často liší svou 

morfologií i ekologií. Larvy se obvykle vyvíjejí ve vodě a prodělávají metamorfózu, dýchají 

žábrami, většina metamorfovaných obojživelníků má vyvinuté plíce. Kůže, jež je sekrecí 

četných kožních žláz udržována vlhká a slabě rohovatí jen v povrchové vrstvě, se podílí na 

dýchání. Dospělci obojživelníků mají srdce s dvěma předsíněmi a jednou komorou, v cévní 

soustavě je vyvinut srdeční násadec a žilný splav. U obojživelníků je velmi rozvinutý 

lymfatický systém. S rozvojem končetin a přechodem na souš souvisí modifikace kosterní a 

svalové soustavy. Lopatkové pásmo může být napojeno na hrudní kost, pánevní oblast je 

spojena s páteří. Kosterní svaly jsou výrazně diferencované, i když si mnohdy zachovávají 

ještě segmentární uspořádání (BARUŠ et OLIVA, 1992). U larev obojživelníků, červorů, 

částečně i ocasatých obojživelníků má svalstvo metamerické uspořádání odpovídající 

segmentaci páteře (HANÁK, PRAVDA et SIGMUND, 1994). Obojživelníci patří mezi 

živočichy s proměnlivou tělesnou teplotou (poikilotermie). Většinou se jedná o drobné 

živočichy; největšími obojživelníky jsou velemloci rodu Andrias (dříve Megalobatrachus) 

dorůstající délky až 1,5 m (ČIHAŘ, 1987; ŠTĚPÁNEK, 1973; VESELOVSKÝ, 1998), 

výjimečně až 1,8 m (ČIHAŘ, 1989; ČIHAŘ, 1993). Naproti tomu některé druhy žab 

(Sminthillus sp.; ČIHAŘ, 1989; BARUŠ et OLIVA, 1992; ČIHAŘ, 1993), dosahující v 

dospělosti pouze 1 - 2 cm, patří mezi nejmenší suchozemské obratlovce. Třídu obojživelníci 

dělíme na 3 řády: červoři, ocasatí a žáby. Liší se svou morfologií i ekologií. 

 

2.1 Kožní soustava 

Kůže má pro obojživelníky velký význam při příjmu vody a dýchání. Jejich vlhká a na 

cévy velmi bohatá kůže bez rohovitých šupin je permeabilní, což umožňuje difúzi plynů a 

pronikání vody. Dále kůže chrání před poraněním, podílí se na regulaci teploty, umožňuje 

mimezi, pomáhá při pohybu a odděluje vnitřní a vnější prostředí jedince. Kůže je kryta 

hladkou a tenkou pokožkou (epidermis), zrohovatělá vrstva (stratum corneum) je zejména u 

druhů s velkým podílem  kožního dýchání vyvinuta slabě. Metamorfovaní jedinci svlékají v 
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pravidelných intervalech (dny až měsíce) vrchní vrstvu pokožky, kterou zpravidla pozřou. 

Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek řídí činnost lahvovitých buněk, které 

synchronizovanou sekrecí oddělují vrchní vrstvu pokožky, jež je svlékána vcelku či v částech. 

Adaptací k životním podmínkám či životním projevům se vytvořila místa s rohovinovým 

zesílením či bradavkami (rohovinové struktury analogické k drápům určeným k hrabání či 

přidržení, prsty s rohovitými zakončeními a rohovinové hrboly na končetinách sloužící k 

hrabání, pářící mozoly samců ulehčující uchopení samic, krouhací zuby pulců žab). Velmi 

prokrvená škára (dermis) recentních obojživelníků neobsahuje dermální šupiny a významně 

se podílí na výměně dýchacích plynů. Rudimenty dermálních šupin se zachovaly pouze u 

červorů. Kůže hlavy některých druhů žab může druhotně obsahovat zkostnatělé destičky (tzv. 

osteodermy; PORTER, 1972). Mají význam při ochraně, uzavírání nor či  omezení vysychání 

živočicha. 

 Kůže obojživelníků obsahuje množství alveolárních, někdy i tubulárních žláz. 

Alveolární žlázy epidermálního původu nalezneme ve škáře. Rozlišujeme je na dva typy. 

Hlenové žlázy vylučují hlen, který chrání kůži obojživelníků v suchozemském i vodním 

prostředí (před vysušením i rozmáčením). Umožňuje tak kožní dýchání, podílí se na 

termoregulaci či chrání před nepřáteli (sekret mnoha druhů je jedovatý). Druhým typem jsou 

granulární žlázy. Produkují mlékovitý, silně jedovatý sekret, který také chrání před predátory 

(DUELLMAN et TRUEB, 1994). Tyto žlázy jsou často soustředěny do určitých míst. 

Příkladem takových okrsků mohou být parotidy (žlázy tvaru ledviny ropuch a mloků) či 

hřbetní žlázy mloků uspořádané do řad. Žlázy produkují účinné alkaloidy ovlivňující srdeční 

činnost, oslabující dýchání, vyvolávající zvracení; sekrety některých druhů mohou způsobit i 

úmrtí relativně velkých obratlovců. Mezi nejznámější patrně patří batrachotoxin produkovaný 

některými druhy neotropických žab, který používají Indiáni k výrobě šípových jedů. Tento 

alkaloid patří mezi nejsilnější živočišné jedy. Modifikované hlenové žlázy mohou mít i další 

funkce, např. produkovat lepkavý sekret zvyšující přilnavost přísavek rosniček či pářicích 

mozolů samců (BARUŠ et OLIVA, 1992). Pářicí mozoly jsou vysoce keratinizované shluky 

hlenových žláz. U žab rodu Breviceps není amplexus realizován úchopem samce, ale pomocí 

lepkavých sekretů jeho žláz na ventrálním povrchu těla (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Samci některých druhů ocasatých obojživelníků mají na bradě diferencované hlenové žlázy 

sloužící při rozmnožování jako žlázy hédonické (jimi vylučované feromony stimulují samičku 

k rozmnožovacímu chování). Tubulární žlázy v okolí nosních otvorů pomáhají čistit nozdry 

od nečistot či vody. Před vylíhnutím z vajec se larvám tvoří na rostru žlázové buňky, jejichž 

sekret rozrušuje vaječné schránky a usnadňuje tak larvám opuštění vajec.  
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Další důležité funkce, např. podíl na termoregulaci či mimikry souvisejí se zbarvením. 

Zbarvení obojživelníků ovlivňují složité komplexy buněk obsahujících barvivo 

(chromatofory). Jejich pigmenty odrážejí či pohlcují světelné paprsky určitých vlnových délek 

a určují tak výsledné zbarvení živočicha. Některé žáby mají v kostech i měkkých tkáních 

zelený pigment (např. biliverdin), který vzniká během metamorfózy degradací hemoglobinu. 

Mnozí obojživelníci jsou schopni fyziologické barvoměny, kterou řídí zejména neurohormon 

intermedin, jehož rostoucí koncentrace v krvi způsobuje ztmavnutí živočicha. Proto probíhají 

barevné změny u obojživelníků pomaleji než u živočichů, kteří mění barvu přenosem 

informace nervy (např. kostnaté ryby). Barva pak závisí na uspořádání pigmentu 

v chromatoforech (viz BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

2.2 Kosterní soustava. 

Obojživelníci mají širokou a dorzoventrálně zploštělou (platybazickou) lebku. Recentní 

druhy mají lebku se dvěma týlními hrboly (je bikondylní) a horní čelist přímo srostlou s 

neurocraniem (autostylická lebka). Ve srovnání s fosilními obojživelníky mají současní 

zástupci této třídy zredukovaný počet dermálních kostí. Velká část povrchu hlavy, zejména u 

žab, postrádá v souvislosti s poměrným zvětšením očí a větší volností spánkových svalů 

kostěný kryt. U červorů a vývojově původnějších forem ocasatých obojživelníků napočítáme 

více dermálních kostí (viz. BARUŠ et OLIVA, 1992). Jazylka je důležitá pro příjem potravy a 

bukofaryngeání dýchání. 

Osou kostry obratlovců, tedy i obojživelníků je páteř. Počet obratlů se u jednotlivých 

skupin liší; červoři mají až 250 obratlů, u ocasatých jich napočítáme 30 - 100, u žab je počet 

obratlů zredukován na 6 - 10. U obojživelníků může být páteř tvořena několika typy obratlů. 

Amficoelní (bikonkávní, evolučně nejpůvodnější) obratle jsou v páteři červorů, některých 

vodních ocasatých obojživelníků (rod Necturus) a primitivnějších forem žab (čeledi 

Leiopelmatidae, Ascaphidae). Většina ocasatých obojživelníků a některé žáby (čeledi 

Discoglossidae, Pipidae), mají opisthocoelní obratle (kraniální strana je konvexní, kaudální 

strana je konkávní). U většiny  žab nalezneme procoelní obratle (kraniální strana je konkávní, 

kaudální strana je konvexní). Některé žáby (čeledi Ranidae, Microhylidae) mají amficoelní 

křížový obratel, ostatní obratle jsou procoelní (diplasiocoelní typ páteře).  

Mezi evoluční tendence obratlů a páteře související s přechodem na souš patří ztráta 

hemálních oblouků, přechod od amficoelních obratlů k dalším typům, redukce notochordu, 

posílení meziobratlového spojení párovými výběžky těla obratle (prezygapofýzy, 

postzygapofýzy, případně i další struktury) a regionální diferenciace obratlů. Obratle mezi 
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atlasem a jediným křížovým obratlem, skloubeným s pánví, se nazývají presakrální, za tímto 

obratlem nalézáme obratle postsakrální (ocasní). U ocasatých obojživelníků jsou na 

postsakrálních obratlech zachovány hemální oblouky uzavírající ocasní tepnu a žílu. U žab 

vznikl fúzí ocasních obratlů tyčinkovitý útvar zvaný urostyl, který může být sklouben jedním 

či dvěma kondyly, či přímo srůstat s křížovým obratlem. Obratle červorů, kromě atlasu, 

nejsou téměř diferenciovány.  

U recentních  obojživelníků se setkáme s různým stupněm redukce žeber. Nejvíce 

zachovaná jsou u červorů, u ocasatých  obojživelníků jsou velmi zkrácená a chybí u žab (s 

výjimkou čeledí Discoglossidae, Ascaphidae a larev čeledi Pipidae). U některých ocasatých 

obojživelníků (Pleurodeles sp., Echinotriton sp.) mohou špičky žeber při obraně před 

predátory penetrovat kůži na bocích. 

U červorů nenalezneme končetiny ani končetinová opěrná pásma. Většina ostatních 

obojživelníků má dva páry končetin, které umožňují zdvihnutí těla, běhání, skákání, hrabání 

či plavání. U surýnů (čeleď Sirenidae) je vytvořen pouze přední pár nohou (ČIHAŘ, 1987). 

Přední končetiny mívají nejčastěji čtyři, zadní pět prstů. Na zakrnělých končetinách úhoříků 

(Amphiuma) je redukovaný počet prstů. Kostru přední končetiny tvoří humerus, ulna a radius, 

na které navazuje kostra ruky (manus). U žab srůstají radius a ulna v radioulnare, resp. v os 

antebrachii. Podobná je i stavba zadní končetiny: na femur navazuje tibia a fibula. Končetina 

je zakončena  nohou (pes) tvořenou větším množstvím drobných kostí. Fúzí kostí tibia a 

fibula vzniká tibiofibulare, neboli os cruris. Proximální část chodidla žab je charakteristická 

prodloužením tarzálních kostí astragalus a calcaneus. Lopatkový pletenec ocasatých 

obojživelníků tvoří pouze tři prvky, které jsou z větší části chrupavčité. U žab je pletenec 

komplexnější a více zkostnatělý. Na tuto oblast je kloubně napojena kostra přední končetiny. 

Pánevní pásmo je tvořeno ze tří párových kostí - ischium, ilium a pubis, na jejichž spojení 

nalezneme prohlubeň, do které je zaklouben femur. Pánevní pletenec je spojen v kříži s páteří. 

Žáby mají protažené kyčelní kosti, což je patrné zejména u skákavých forem (BARUŠ et 

OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

 

2.3 Svalová soustava 

Obojživelníci mají svaly neovladatelné a ovladatelné centrální nervovou soustavou. 

Mezi neovladatelné patří hladké svalstvo, které nalezneme např. ve stěnách trávicího traktu či 

cév, a srdeční příčně pruhovaný sval, který pracuje značně autonomně. Toho se využívá při 

fyziologických pokusech, neboť ve fyziologickém roztoku tepe srdce obojživelníka ještě 
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velmi dlouho. Centrální nervová soustava ovládá pruhované svalstvo, které se upíná na 

kosterní systém a umožňuje pohyb (BARUŠ et OLIVA, 1992). Svalstvo obojživelníků je ve 

srovnání s ostatními čtyřnožci bledší, má slabší aponeurózy a velmi málo šlach (HANÁK, 

PRAVDA et SIGMUND, 1994). Larvy obojživelníků mají metamerické uspořádání svalstva 

odpovídající segmentaci páteře. Toto čleňení, které je bližší rybám se zachovalo i u 

metamorfovaných červorů a vodních ocasatých (HANÁK, PRAVDA et SIGMUND, 1994), 

zatímco u pozemních ocasatých a žab se svalstvo značně diverzifikovalo (BARUŠ et OLIVA, 

1992).  

 

2.4 Nervová soustava  

Centrální nervová soustava se svou organizací liší jen málo od centrální nervové 

soustavy ryb. Vzhledem ke složitějšímu pohybu končetin je periferní nervová soustava 

rozvinutější než u ryb. Schopnosti obojživelníků jsou velmi omezené, avšak instinktivní 

chování je různorodé, často i velmi složité, zejména pokud se týká rozmnožování. 

 

2.5 Smyslová ústrojí 

2.5.1 Zrak 

Stavba oka obojživelníků je spojena s mnoha přizpůsobeními k životu na souši. 

Nutnost udržovat rohovku oka na vzduchu vlhkou, chránit ji před vyschnutím a průběžně ji 

zbavovat nečistot, vedla k vytvoření očního víčka, oční žlázy a slzného kanálku. Tyto 

struktury se v ontogenetickém vývoji tvoří během metamorfózy či těsně před ní. Horní víčko 

je tvořeno poměrně silným záhybem kůže neschopným samostatného pohybu. Dolní víčko je 

pohyblivé, jeho horní část je tenká a průhledná a vytváří mžurku. U zcela akvatických 

ocasatých obojživelníků nejsou víčka vytvořena. S velmi redukovanými či chybějícími víčky 

se setkáme u akvatických žab (Pipidae). Olejovitý sekret očních žláz zvlhčuje a čistí oko, 

rovněž snižuje tření víčka a rohovky. Slzný kanálek odvádí přebytky sekretu a vody do nosní 

dutiny. Během mrknutí probíhá i retrakce celého očního bulbu, což pomáhá při polykání větší 

kořisti, neboť bulby sestupující do ústní dutiny tlačí potravu do jícnu.  

Oko obojživelníků je v uvolněném stavu zaostřeno na dálku. Čočka není schopná 

měnit tvar, k akomodaci vidění nablízko je vysouvána pomocí svalu musculus protractor 

lentis. Umístění a velikost očí jsou velmi rozmanité. Žáby mají oči lépe vyvinuté než ocasatí 
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obojživelníci, oči červorů jsou velmi redukované, překryté průhlednou kůží, někdy dokonce i 

kostí. U jeskynních zástupců ocasatých obojživelníků (rodů Proteus, Eurycea = Typhlomolge) 

se setkáváme s redukovanými orgány zraku (ŠTĚPÁNEK, 1973; ENGELMANN, 1985; 

ČIHAŘ, 1987; ČIHAŘ, 1989; BARUŠ et OLIVA, 1992; DIESENER et al., 1997). Mnoho 

obojživelníků, např. čolci, je schopno dokonalé regenerace částí zrakového orgánu včetně 

sítnice.  

Schopnost fotorecepce není u obojživelníků vázána pouze na oči, fotoreceptory byly 

objeveny v kůži axolotla Ambystoma mexicanum či skokana Rana pipiensis; pokožku citlivou 

na světlo mají i macaráti (Proteus). Rovněž dorzální vychlípeniny mezimozku - pineální a 

parietální orgán - jsou světločivné. Pineální orgán je vyvinut u všech obojživelníků, často 

však slouží k vnitřní sekreci. S parietálním orgánem, který je homologický s temenním okem 

haterií a ještěrů, se setkáme pouze u žab a jejich pulců. Nalézá se ve škáře mezi očima. Tyto 

orgány citlivé na intenzitu světla i jeho vlnovou délku se účastní na načasování endogenních 

rytmů, rozvoji gonád, termoregulaci či orientaci jedince (DUELLMAN et TRUEB, 1994).   

 

2.5.2 Proudový orgán 

Jedinou skupinou čtyřnožců, u které je tento orgán zachován, jsou obojživelníci. 

Zaznamenává vibrace s nízkou frekvencí šířící se vodou, vodní proudění a změny vodního 

tlaku. Skládá se ze skupin smyslových buněk (neuromastů), které jsou v pokožce zanořeny ve 

váčcích a kanálcích. Proudový orgán pomáhá udržovat rovnováhu a postoj ve vodním 

prostředí, dále registruje vlnění odražené od předmětů v okolí. Toto smyslové ústrojí je plně 

vyvinuto u larev a většiny akvatických obojživelníků. Při metamorfóze a následném přechodu 

na souš zaniká nebo je silně redukováno (BARUŠ et OLIVA, 1992). U ocasatých 

obojživelníků, kteří se v dospělosti vracejí do vody, dochází během terestrické fáze pouze k 

omezení funkce,která je po návratu do vodního prostředí plně rozvinuta (DUELLMAN et 

TRUEB, 1994). S proudovým orgánem se nesetkáme u suchozemských a u druhotně 

akvatických druhů (Typhlomolge sp., Pseudis sp., Calyptocephalus sp.), jejichž ancestrální 

předci byli terestričtí (BARUŠ et OLIVA, 1992).  

 

2.5.3 Sluchový a rovnovážný orgán 

Toto ústrojí nalezneme v dutině vnitřního ucha, které je tvořeno kostěným labyrintem 

vyplněným perilymfou. Zde je uložen blanitý labyrint obsahující endolymfu, který se skládá 

ze dvou váčků a třech kolmo postavených polokružných chodeb, případně i dalších struktur. 
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Hlavní funkcí popsaného ústrojí je vnímání polohy, rovněž se podílí na registraci seismických 

vibrací s nízkou frekvencí. Specializované buňky pro vnímání zvuku jsou umístěny ve 

vlastních sluchových orgánech ve vychlípeninách jednoho z váčků (sacculus) blanitého 

hlemýždě. Obojživelníci mají obvykle tyto orgány dva - papilla basilaris a p. amphibiorum. 

Podněty z vnějšího prostředí přenášejí bubínek (membrána s velkým povrchem) a sluchová 

kůstka columella auris, která se dotýká kostěného labyrintu. V místě dotyku dochází k 

výraznému ztenčení stěny labyrintu až ke vzniku oválného okénka (fenestra ovalis; 

pokročilejší znak), krytého pouze membránou.  

Eustachova trubice spojující středoušní dutinu s hltanem vyrovnává vnitřní a vnější 

tlak. Nejdokonaleji vyvinutý sluchový aparát mají žáby (3 sluchové kůstky), zatímco u 

červorů proběhla silná redukce celého středního ucha. Ocasatí obojživelníci mají 

prostřednictvím středoušní kůstky (operculare) a operkulárního svalstva spojené kruhové 

okénko s lopatkovým pásmem přední končetiny. Vibrace podkladu jsou prostřednictvím 

přední končetiny přenášeny do vnitřního ucha. Střední ucho ocasatých obojživelníků je 

rovněž silně redukované, postrádají bubínek a eustachovu trubici. Vnější ucho není u 

obojživelníků vytvořeno, výjimkou je skokan thajský (Rana cavitympanum), jehož bubínek 

nalezneme na dně útvaru napodobujícího zevní zvukovod. 

 

2.5.4 Ústrojí čichu a chuti 

Obojživelníci mají dobře vyvinuté chemorecepční orgány. Po celém povrchu těla jsou 

mezi pokožkovými buňkami rozmístěny chemoreceptory. Jedná se o volná zakončení výběžků 

míšních, hlavových či mozkových nervů (podobné uspořádání je u ryb; vyšší obratlovci mají 

chemoreceptory pouze na vlhkých sliznicích). Obojživelníci tak prostřednictvím kůže mohou 

vyhledávat vhodná místa k ukrytí či pobytu ve vodním prostředí.  

V epitelu ústní dutiny (v horní části, na čelistech a jazyku) jsou soustředěny chuťové 

pohárky. Nosní dutina obojživelníků je opatřena jedním párem vnějších nozder a komunikuje 

s ústní dutinou  prostřednictvím choan. Proudí přes ni vzduch vdechovaný do plic a je zde 

podroben čichové analýze. Do nosní dutiny ústí slzné kanálky. Kromě neotenických forem a 

larev ocasatých obojživelníků vystýlá čichový epitel jedinou oblast nosní dutiny. Jako 

adaptace na suchozemské prostředí se vyvinuly Bowmanovy (olfaktorické) žlázky produkující 

hlen, který překrývá čichová vlákna. Tato vlákna pronikají vrstvou hlenu jen místy. Čichová 

vlákna vodních obojživelníků jsou v přímém styku s vodou proudící nosní dutinou, neboť se u 

nich nevytváří souvislá vrstva hlenu. Obojživelníci jsou první skupinou, u které se vyvinul 
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vomeronazální neboli Jacobsonův orgán sloužící jako přídatné čichové ústrojí. Obsahuje 

buňky podobné čichovým. Tento orgán je nejlépe vyvinut u červorů a žab, naopak u 

akvatických obojživelníků (např. rodů Proteus, Necturus) chybí. 

 

2.5.5 Kožní receptory 

V kůži obojživelníků nalezneme kromě buněk vnímajících chemismus okolí i receptory 

citlivé na dotyk, bolest, teplo a chlad. 

 

2.6 Krevní a oběhová soustava 

Během ontogenetického vývoje obojživelníků zpravidla dochází k výrazným změnám 

ve stavbě cévní soustavy. Srdcem larev prochází jen odkysličená krev, pokračuje srdečním 

násadcem (conus arteriosus) a břišní aortou do čtyř párů žaberních tepen. Tři z nich vedou 

krev do kapilárního systému žaber, čtvrtá zásobuje kořeny hřbetní aorty. Metamorfované žáby 

a někteří, především suchozemští ocasatí obojživelníci mají přepážku plně rozdělující srdeční 

předsíň na pravou a levou část. U ostatních ocasatých obojživelníků je přepážka neúplná, 

případně může i úplně chybět (čeleď Proteidae). Přepážka mezi předsíněmi červorů je 

perforovaná.  

Prostor srdeční komory není rozdělen. Díky morfologickým adaptacím se krev s 

rozdílným obsahem kyslíku při průchodu komorou a srdečním násadcem nemísí a je 

distribuována do příslušných tepen. Nejprve se odděluje krev s nejnižší koncentrací kyslíku 

do dvou plicně - kožních tepen (arteriae pulmocutaneae) a zbytek převážně okysličené krve 

je dvěma větvemi tepenného kmene odváděn do těla. K srdci obojživelníků přivádějí krev 

duté žíly (vena cava posterior a dvě venae cavae anteriores), v různém stupni však zůstávají 

zachovány i kardinální a Cuvierovy žíly. Je vytvořen jaterní i ledvinový vrátnicový oběh. 

Párová kožní žíla vede krev, která byla okysličena kožním dýcháním, do Cuvierovy žíly nebo 

se napojuje na příslušnou plicní žílu. Plicní žíly ústí přímo do levé předsíně, ostatní žíly vedou 

krev do žilného splavu (sinus venosus), ten však nemusí být plně vyvinut. V případě, že 

okysličená krev proudí přes Cuvierovu žílu a žilný splav do pravé předsíně, dostává se 

kyslíkem bohatá krev do obou částí (pravé i levé) předsíně. Z tohoto důvodu souvisejí 

anatomické odlišnosti srdce mezi taxony s podílem plicního a kožního dýchání na celkové 

výměně dýchacích plynů. Suchozemské druhy s významným podílem plicního dýchání mají 

vytvořena anatomická přizpůsobení bránící mísení krve, zatímco u obojživelníků, u nichž se 
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plicní dýchání uplatňuje málo či vůbec, mají tyto struktury redukovány nebo nejsou vytvořeny 

vůbec. 

 Obojživelníci mají uzavřený krevní oběh. Kyslík je přenášen erytrocyty, jak je uvedeno 

dále, živiny a metabolity v tkáních přenáší lymfa. Slepě zakončené mízní kapiláry odvádí 

lymfu a leukocyty do mízovodů a do krevního oběhu. Proudění lymfy pomáhají mízní srdce 

pumpující lymfu přímo do žil. Ocasatí obojživelníci jich mají větší počet; červoři jich mohou 

mít až 200. U žab jsou vytvořeny velké lymfatické podkožní vaky, které pravděpodobně 

pomáhají zvlhčovat povrch těla. Krev obojživelníků obsahuje tyto buňky: erytrocyty,  

leukocyty a trombocyty. Erytrocyty eliptitického tvaru mají jádro. V porovnání s ostatními 

třídami obratlovců jsou svou velikostí 10 - 70 mikronů největšími krevními buňkami. Jejich 

funkcí je přenos kyslíku. Trombocyty se účastní na srážení krve. Leukocyty se podílejí 

zejména na obraně organismu proti infekcím. Dělíme je na granulární leukocyty (neutrofilní, 

eosinofilní a basofilní) a na negranulární lymfocyty a monocyty.  

 

2.7 Endokrinní soustava  

Endokrinní soustava uvolňuje do krve a lymfy hormony, čímž řídí, společně s nervovou 

soustavou, činnost organismu. Jedná se o soubor specializovaných žláz, které nemají na 

produkci svých sekretů (hormonů) speciální vývody, proto je do těla uvolňují prostřednictvím 

difúze.  

Hypofýza je složená ze dvou částí, neurohypofýzy a adenohypofýzy, které mají odlišný 

embryonální původ (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Je řízena   

nervovým a cévním spojením s mozkem v reakci na vnější a vnitřní podněty. Hypofýza je 

funkčně nadřazená ostatním žlázám s vnitřní sekrecí, neboť hormony adenohypofýzy řídí 

jejich činnost. 

Štítná žláza je stimulována thyrotropním hormonem (TSH), sekrece adrenokortikoidů je 

kontrolována adrenokortikotropním hormonem (ACTH), činnost gonád je ovlivňována 

gonadotropními hormony (FSH - folikulostimulační hormon a LH - luteinizační hormon). 

Růstový (somatotropní) hormon řídí růst a také kontoluje činnost Langerhansových ostrůvků. 

Prolaktin má vliv na pohlavní chování (BARUŠ et OLIVA, 1992), dále na sekreci 

rosolovitého sekretu v oviduktech, na rozmnožení melanoforů a na stimulaci růstu larev 

(DUELLMAN et TRUEB, 1994). Intermedin řídí rozptýlení melanosomů v melanoforech 

(BARUŠ et OLIVA, 1992) a pigmentových organel v xanthoforech, dále způsobuje 

shlukování odrazových destiček v iridoforech (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Hormony 
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neurohypofýzy (oxytocin, vazotocin a vazopresin /antidiuretický hormon/) se účastní na 

hospodaření organismu s vodou a ionty (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 

1994). 

Po stranách aparátu jazylky nalezneme párovou štítnou žlázu (u ocasatých 

obojživelníků se embryonálně zakládá jako nepárová, dělí se až během vývoje; PORTER, 

1972), která tvoří hormony thyroxin (tetraidodothyronin) a v omezeném množství i 

triiodothyronin, na jejichž produkci je potřebný jód, který je za tímto účelem aktivně 

transportován z krve. Hormony štítné žlázy jsou důležité při anatomických a fyziologických 

změnách během metamorfózy (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Štítná žláza dospělých obojživelníků se účastní kontroly metabolismu periodického svlékání 

vrchní vrstvy pokožky, ovlivňuje spermatogenezi a regenerační procesy, případně nástup 

zimování (BARUŠ et OLIVA, 1992).  

Po stranách štítné žlázy jsou uložena příštítná tělíska (PORTER, 1972) vylučující kalcitonin a 

parathyroidní hormon (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Řídí hospodaření s minerálními 

látkami (vápník, fosfor; BARUŠ et OLIVA, 1992). U žab mírného pásu tyto žlázy v zimním 

období degenerují, jejich aktivita je patrně sezónní (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Obojživelníci jsou první třídou živočichů, u které se tento orgán objevil.  

Ultimobranchiální tělíska jsou malé žlázy v blízkosti hrtanu. U žab jsou párové (chybí 

u rodu Xenopus). U většiny ocasatých obojživelníků se zachovala pouze jedna žláza na levé 

straně (u obligátně neotenických - např. Amphiuma sp., Necturus sp. - jsou žlázy párové. 

Červoři postrádají ultimobranchiální tělíska. Tyto žlázy produkují kalcitonin (nebo látky 

podobné kalcitoninu), které ovlivňují hospodaření s minerály. Ultimobranchiální tělíska jsou 

aktivní zejména během metamorfózy (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Brzlík - Thymus - je párová žláza u dospělých obojživelníků umístěná pod kůží na 

obou stranách hrdla. Sekrece z brzlíku, všeobecně známá jako thymosin, hraje hlavní roli v 

imunitě stimulací lymfopoézy. (COOPER, 1976 in DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Pineální orgán je středový výrůstek thalamu na dorzálním povrchu mozku. Tento útvar je 

citlivý na světlo. Zkrácení fotoperiody stimuluje vypouštění melatoninu. Tento hormon 

shlukuje melanosomy v melanoforech v kůži, což vede k zesvětlení její barvy. Během 

larválního vývoje může rovněž ovlivňovat uvolňování prolaktinu hypofýzou (GUTIERREZ et 

al, 1984 in DUELLMAN et TRUEB, 1994). Pineální orgán rovněž hraje důležitou úlohu v 

orientaci podle nebeských těles během migrace na místa k rozmnožování. Jeho zakrytí vede k 

dezorientaci jedinců (ADLER, 1970; D. TAYLOR et FERGUSON, 1970 in DUELLMAN et 

TRUEB, 1994). 
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Adrenální žlázy (nadledvinky), obsahující dva typy nezávislých a funkcí odlišných 

tkání, jsou umístěny na ventrálním povrchu ledvin. Chromafinní tkáň, homologická s dření 

nadledvin savců, je ektodermálního původu. Produkuje hormony adrenalin (epinefrin) a 

noradrenalin (norepinefrin) kontrolující mnoho fyziologických pochodů, např. krevní tlak, 

srdeční tep, úroveň hladiny cukrů v krvi, pohyb melaninu v melanoforech či rozšiřování 

zorniček (BARUŠ et OLIVA, 1992). Oba hormony fungují velmi podobně, účinky adrenalinu 

jsou obvykle mnohem silnější. V cévním systému jsou oba hormony antagonistické tím, že 

adrenalin rozšiřuje cévy, zatímco noradrenalin je zpravidla zužuje. Adrenalin také může 

způsobovat shlukování melanosomů v kožních melanoforech a u žab zvyšuje činnost kožních 

žláz (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Interrenální tkáň, odpovídající kůře nadledvin savců, je 

mezodermálního původu. Uvolňuje adrenokortikoidy (aldosteron, kortikosteron a kortizol) 

zvyšující pracovní kapacitu svalstva, ovlivňující průchod vody a sodíkových iontů kůží a 

propustnost stěn cév. Dále se tyto hormony účastní na metabolismu cukrů a podílí se na 

změnách během metamorfózy.  

Langerhansovy ostrůvky jsou roztroušeny ve slinivce břišní. Začínají fungovat během 

metamorfózy. Produkují inzulin kontrolující hladinu cukrů rozpuštěných v krvi.  

Pohlavní orgány neprodukují pouze gamety, ale i hormony odpovídající za vytvoření a 

následné trvání sekundárních pohlavních znaků, případně za jejich sezónní proměnlivost; dále 

řídí reprodukční cykly a pohlavní chování. Samčí gonády produkují testosteron, u samic se 

vytvářejí samičí vaječníkové hormony (estrogeny; PORTER, 1972; BARUŠ et OLIVA, 1992; 

DUELLMAN et TRUEB, 1994). U živorodé ropuchy Nectophrynoides occidentalis je 

žlutými tělísky vylučován progesteron (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

 

2.8 Dýchací soustava 

Žábry a plíce jsou specializováné dýchací orgány. S žábrami se setkáme u larev a 

některých druhů nemetamorfujících, trvale akvatických ocasatých obojživelníků (čeledí 

Proteidae, Sirenidae a druhů Ambystoma mexicanum, Eurycea rathbuni, Dicamptodon copei). 

Plícemi dýchá většina metamorfovaných obojživelníků. Dalším vnitřním respiračním útvarem 

obojživelníků je bohatě prokrvená výstelka ústní dutiny a hltanu (bukofaryngeální dýchání), 

nicméně značná část výměny plynů je u terestrických obojživelníků zajištěna kožním 

dýcháním (pomocí silně vaskularizované pokožky) (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN 

et TRUEB, 1994). Larvy mají nejvýše 3 páry žaber, u žab jsou v porovnání s ocasatými 

obojživelníky menší (a méně komplexní). Žábry žab brzy přerůstá pojivová řasa, čímž je 
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uzavírá v žaberní komůrce komunikující s vnějším prostředím pomocí jednoho, vzácně i dvou 

otvůrků. Tento otvor se nazývá spirakulum a jeho druhově specifická poloha je důležitým 

determinačním znakem. Žábry jsou během ontogeneze vstřebávány  a nahrazují je řady 

kratších žaberních výběžků. V průběhu metamorfózy jsou žábry pulců vstřebány, žaberní 

štěrbiny se uzavřou a funkci dýchání místo nich zastanou plíce.  

Larvy ocasatých obojživelníků mají nejčastěji velké vnější keříčkovité žábry. Jejich tvar 

a rozměry závisí na typu vod, v nichž se larvy vyvíjejí. Druhy žijící ve stojatých a na kyslík 

chudých vodních plochách potřebují k výměně plynů větší povrch žaber, než larvy obývající 

tekoucí prokysličenou vodu. Larvy ocasatých obojživelníků takto dělíme na 3 typy. Larva 

rybničního typu má velké keříčkovité žábry a vysoký ploutevní lem (Ambystoma tigrinum). 

Larvu říčního typu poznáme dle kratších a kompaktnějších žaber a nižšího loutevního lemu 

(Gyrinophilus porphyriticus). Larvy z horských potoků charakterizují krátké žábry a 

redukovaný ocasní lem (Rhyacotriton olympicus; DUELLMAN et TRUEB, 1994). U 

metamorfujících jedinců se žábry rezorbují a žaberní štěrbiny uzavírají. Redukce žaberního 

ústrojí nemusí proběhnout celá, např. u zástupců rodů Cryptobranchus a Amphiuma mizí 

vnější žábry (u rodu Amphiuma zůstávají vnitřní žábry) a je zachován pár žaberních štěrbin. 

Dospělí jedinci čeledi Proteidae dýchají žábrami i plícemi. Žábry jsou zachovány i u  

dospělců pedotypických (viz Slovník pojmů) jedinců či populací např. u rodů Triturus, 

Ambystoma, Notophthalmus či pedomorfních druhů (viz Slovník pojmů). U larev červorů se 

setkáme s žábrami vyvinutými na různé úrovni a v různých modifikacích. U živorodých 

červorů jsou vytvořeny embryonální žábry, které přiložením ke stěně dělohy matky umožňují 

výměnu plynů mezi jejím tělem a embryem. U dospělých červorů se nesetkáme s žábrami ani 

žaberními štěrbinami.  

Nozdry jsou spojeny s ústní dutinou prostřednictvím choan. Jsou úzce spojeny s 

čichovou soustavou. Obojživelníci mohou uzavřít nozdry pomocí svalů. Vysoce 

vaskularizovaný epitel ústní dutiny a hltanu poskytuje plochu k výměně plynů. Hlasivková 

štěrbina spojuje hltan s hrtanem. S hrtanem se setkáme u ocasatých obojživelníků, červorů a 

žab čeledi Pipidae. Je vystužen řadou půlkruhových chrupavek. Anteriorní pár je modifikován 

na hlasivkové chrupavky, které vyztužují hlasivku a jsou integrální součástí vokalizační 

soustavy žab (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Obojživelníci mají plíce tvořené párem jednoduchých blanitých vaků. Zřasení či tvorba 

alveolárních váčků může zvětšovat jejich vnitřní povrch (PORTER, 1972; BARUŠ et OLIVA, 

1992). Velikost plic je značně variabilní, např. ocasatky rodu Ascaphus mají plíce malé, 

zatímco vodní formy (např. Telmatobius sp., žáby čeledi Pipidae) mají plíce obzvláště velké 
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(DUELLMAN et TRUEB, 1994). U většiny červorů (kromě např. Typhlonectes sp., 

Ichthyophis monochrous) proběhla, podobně jako u hadů, redukce levé plíce; pravá plíce je 

podélně protažená. U červora Uraeotyphlus narayani levá plíce chybí (BAER, 1937 in 

DUELLMAN et TRUEB 1994). Ocasatí obojživelníci mají obvykle pravou plíci trochu větší 

než levou; některé akvatické druhy (např. rodu Siren) mají plíce bez alveolů s malým 

množstvím cév (BARUŠ et OLIVA, 1992). U forem obývajících horské potoky (např. rodů 

Salamandrina a Rhyacotriton) je velikost plic značně redukována. U všech zástupců čeledi 

Plethodontidae plíce chybí. Funkci plic plně nahradilo kožní dýchání v rámci preadaptace k 

vytvoření projektilního jazyka (REHÁK, in verb, 2014). U vodních forem plíce fungují spíše 

jako hydrostatické než respirační orgány (PORTER, 1972; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Obojživelníci postrádají hrudní koš a pohyb vzduchu do plic je zajišťován periodickým 

pohybem hrdla (BARUŠ et OLIVA, 1992). Ventilace plic obojživelníků probíhá 

prostřednictvím mechanismu "silové pumpy". Činnost hrdelního svalstva zvedá a stlačuje dno 

bukální dutiny (analogie s pístem pumpy). Vzduch je do bukální dutiny vtažen otevřenými 

nozdrami při poklesu dna bukální dutiny. Uzavření nozder a zdvihnutí bukálního dna 

provázené otevřením hlasivkové štěrbiny (glottis) žene vzduch do plic. K obrácení proudění 

vzduchu z plic do bukkální dutiny dochází poklesem dna bukkální dutiny; hlasivková štěrbina 

zůstává otevřena, nozdry jsou uzavřeny. Následné uzavření hlasivkové štěrbiny a otevření 

nozder spojené se zvednutím bukkálního dna tlačí vzduch nozdrami ven (DUELLMAN et 

TRUEB, 1994).  

Hrdlo je důležité i pro bukofaryngeální dýchání. I obojživelníci s dobře vyvinutými 

plícemi mohou, např. při zimování ve vodním prostředí, realizovat veškerou výměnu plynů 

prostřednictvím kožního,  případně bukofaryngeálního dýchání. Vzduch procházející 

laryngotracheální oblastí obojživelníků je schopen vytvářet zvuk. Vokalizace je 

charakteristickým znakem žab. Proud vzduchu rozechvívá hlasivkové blány složitě 

utvářeného hlasivkového orgánu. Samci větší části druhů žab mají přídatný rezonanční aparát, 

který tvoří jeden nebo dva hrdelní vaky. Tyto struktury umístěné na hrdle nebo na jeho 

stranách jsou spojeny jedním nebo dvěma otvory s prostorem ústní dutiny. U větší části druhů 

žab vokalizují jen samci. Hlavní rysy hlasu, jako jsou jeho trvání, kmitočet, rychlost pulsů a 

stupně modulace, jsou druhově charakteristické a geneticky předurčené. U ocasatých 

obojživelníků je vokalizace velmi omezená, pravý hlas se u této skupiny se objevuje velmi 

zřídka. Např. u druhu Dicamptodon ensatus se v hrtanu vyvinuly speciální hlasotvorné útvary 

- plicae vocales. U ostatních ocasatých obojživelníků se většinou setkáme s mlaskavými 

zvuky při otvírání úst či kvičivými zvuky vydávanými vzduchem hnaným přes nozdry. 
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Úhoříci rodu Amphiuma vydávají pískavý zvuk způsobený tlakem vzduchu hnaným přes 

žaberní štěrbiny.  

 

2.9 Trávicí soustava 

Anatomie trávicí soustavy obojživelníků, zvláště ústní dutiny, odpovídá v různém stupni 

adaptace k příjmu potravy v suchozemském prostředí. Jedná se zejména o vytvoření v různé 

míře pohyblivého  svalnatého jazyka, který pomáhá transportovat, případně i lovit kořist a 

hlenotvorných žláz, které ústí do ústní dutiny. Jejich výměšky tvoří na jazyku vrstvu 

adhezivního hlenu, zvlhčují ústa i polykanou potravu. Mnohobuněčné bukkální žlázy jsou 

přítomny u většiny obojživelníků, nicméně u některých vodních forem chybí (např. žáby 

čeledi Pipidae, ocasatí rodů Amphiuma, Siren a larvy ocasatých obojživelníků; DUELLMAN 

et TRUEB, 1994). Akvatické druhy mají jazyk méně vyvinutý, případně redukovaný 

(Necturus; BARUŠ et OLIVA, 1992), chybí u čeledi Pipidae (PORTER, 1972; DUELLMAN 

et TRUEB, 1994). Terestrické druhy obvykle mají jazyk více pohyblivý, ohebný a 

vychlipitelný. U některých druhů (např. Hydromantes, Bufo) je uzpůsoben k lovu kořisti a 

může být vymrštěn až do vzdálenosti několikanásobku délky hlavy. Jazyk červorů je 

pohyblivý  jen velmi málo.  

Obojživelníci mají široké čelisti se slabě vyvinutými rty. Malé zuby tvaru kužele mají pouze 

přidržovací funkci. Zuby jsou homodontní a polyfyodontní (tzn. stále se obnovující). 

Především pro žáby jsou charakteristické zejména pedicelátní zuby, které jsou drobné a 

křehké.  Základní část zubu ve formě stopky obyčejně splývá s kostí. Od ní je nezvápenatělou 

vrstvou oddělena vrcholová korunka. Dentice se u jednotlivých taxonů velmi liší. U některých 

ocasatých bývá rozdíl v ozubení čelisti projevem seuálního dimorfismu. Mnoho žab (např. 

Bufonidae, Rhinophrynus) má čelisti bezzubé (PORTER, 1972; DUELLMAN et TRUEB, 

1994). Vnější povrch potravy, zejména chitin hmyzu, je podroben mechanickému poškození, 

které dovoluje pronikání enzymů do měkkých tkání.  

Z ústní dutiny postupuje potrava hltanem a velmi krátkým jícnem s podélnými záhyby. 

Povrch hltanu, podobně jako ústní dutinu, vystýlá řasinkový epitel, který se společně s 

peristaltikou jícnu podílí na posunu potravy směrem k žaludku (PORTER, 1972; BARUŠ et 

OLIVA, 1992). Hltan je od jícnu oddělen svalovým svěračem; svalová činnost otvírá a zavírá 

i hlasivkovou štěrbinu, vstupní cestu do plic (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Potrava je do 

jícnu zatlačována jazykem, hltanovými svaly a očními bulby sestupujícími při zavření víček 

do ústní dutiny (BARUŠ et OLIVA, 1992), drobné části jsou posouvány činností bukálních a 
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hltanových řasinek.  

Jícen je tenkostěnná trubice mezi žaludkem a hltanem, na každém konci opatřená 

kruhovým svalovým svěračem. Je zpravidla tvořen čtyřmi vrstvami svalů. Jeho vnitřní povrch 

u většiny druhů vystýlá řasinkatý epitel (chybí u macaráta - Proteus). Žlázy ve slizové 

výstelce produkují sliz a pepsinogen. Žlázy tvořící pepsinogen jsou koncentrovány v 

posteriorní části jícnu; chybí u některých ocasatých (např. Salamandra) a některých žab (např. 

Bombina, Pipa). K promísení potravy s ezymem dochází až v žaludku, navíc bukální a 

jícnový sliz je zásaditý, což zabraňuje proteolytickému trávení potravy před jejím okyselením 

v žaludku. Jícen žab je krátký a v průřezu široký, ocasatí obojživelníci jej mají poněkud delší. 

U červorů se setkáme s dlouhým a úzkým jícnem. Potrava je držena v jícnu, dokud se svaly 

svěrače mezi jícnem a žaludkem neuvolní (PORTER, 1972; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Žaludek slouží k chemickému (tvorba pepsinu, kyseliny chlorovodíkové) a 

fyzikálnímu (pohyby svalů stěny žaludku) trávení potravy, dále slouží jako její zásobárna 

(BARUŠ et OLIVA, 1992). Kyselé prostředí žaludku inhibuje aktivitu bakterií, uspíší smrt 

ještě žijící kořisti a počne dekalcifikaci kostí. Dále aktivuje pepsinogen na pepsin, který 

rozkládá bílkoviny. Svalový svěrač (pylorický svěrač; DUELLMAN et TRUEB, 1994) 

kontroluje posun tráveniny dále do střeva. (BARUŠ et OLIVA, 1992) Obojživelníci mají 

žaludek morfologicky málo rozrůzněný, u některých ocasatých obojživelníků má charakter 

přímé trubice, u žab mívá tvar písmene "U" a je možno u něj rozlišit náznaky diferenciace na 

anteriorní česlovou a posteriorní vrátníkovou část.  

Trávená potrava je posunuta dále do střeva, kde podléhá rozkladu. Jednoduché 

organické látky (aminokyseliny, mastné kyseliny, hexózy) využitelné metabolismem 

vstřebávají stěny střev a předávají je oběhové soustavě prostřednictvím krve či mízy. Prvně 

jmenovaný jev je typický pro slabě naznačený dvanáctník (BARUŠ et OLIVA, 1992), do 

něhož produkují své sekrety slinivka břišní a žlučník. Žlučové soli štěpí tuky, trávicí enzymy 

ze slinivky hydrolyzují bílkoviny, cukry, tuky a glyceridy. Nejsou známi obojživelníci schopní 

štěpit keratin, chitin nebo celulózu (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Proces absorbce 

organických látek probíhá v tenkém střevě. Rozrůznění střeva do uvedených dvou částí je u 

obojživelníků omezené a oba procesy se do jisté míry uskutečňují v obou jeho částech. U 

některých žab je tlusté střevo od tenkého střeva odděleno klapkou. Obojživelníci mají 

vytvořený žlučník. Vnitřní povrch tenkého střeva zvětšují podélné i příčné záhyby a jeho 

prodloužená délka (tvoří kličky v břišní dutině). Střeva červorů jsou přímá. Ocasatí 

obojživelníci mají střeva mírně prohnutá (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 

1994), u žab jsou proporčně prodloužená a zprohýbaná. Adaptací obojživelníků k pobytu na 
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souši je diferenciace koncové části střeva v tlusté střevo snižující ztráty vody. U červorů není 

tlusté střevo patrné. Nestravitelné zbytky potravy pokračují trávicí soustavou do kloaky, 

odkud jsou vyloučeny z těla ven. Larvy žab (pulci) mají v porovnání s metamorfovanými 

jedinci mnoho anatomických odlišností trávicí soustavy, neboť přijímají jiné spektrum 

potravy (nejčastěji jsou omnivorní nebo herbivorní; karnivorní pulci žab (např. u rodů 

Hymenochirus, Ceratophrys nejsou tak častí), rovněž se liší ve způsobu příjmu potravy. Pulci 

mají drobná ústa s čelistmi opatřenými rohovitými hranami a řadami rohovitých zoubků. 

Posun potravy přední částí trávicího traktu je realizován pouze prostřednictvím řasinkového 

epitelu, peristaltické pohyby se na této činnosti nepodílejí. Žaludek je nezřídka pouze 

zásobárnou potravy bez proteolytické aktivity. Důsledkem toho je výrazné prodloužení délky 

střev. Během metamorfózy prochází ústní dutina přestavbou, výrazně se mění přední část 

trávicího traktu a dochází k výraznému zkrácení střeva. Ústní dutina dravých larev (PORTER, 

1972) ocasatých obojživelníků se podobá ústům dospělců. I trávicí soustava ocasatých 

obojživelníků (zejména její přední část) prodělává výrazné změny (BARUŠ et OLIVA, 1992). 

 

2.10 Vylučovací a pohlavní soustava 

Vylučovací soustavu obojživelníků tvoří pár ledvin a jejich vývody. Zbavuje tělo 

zplodin metabolismu a udržuje osmotickou rovnováhu vnitřního prostředí. Pohlavní soustava 

je složena z gonád a jejich vývodů. Jejím úkolem je vytváření, schraňování a uvolňování 

gamet. Přestože se výše uvedené soustavy funkčně liší, jsou prostřednictvím vývodů 

morfologicky a vývojově spojeny. Pronefrické ledviny larev žab a ocasatých obojživelníků 

ukrývají dva až čtyři ledvinové kanálky, proximálně se otevírající do tělní (coelomové) dutiny 

prostřednictvím obrvených nálevek (nefrostomů). Distálním směrem se kanálky sjednocují ve 

společný vývod. Z tělní dutiny je těmito strukturami odváděna tělní tekutina obsahující 

zplodiny metabolismu a další látky; část sloučenin důležitých pro tělo je zpětně resorbována. 

V blízkosti ústí nefrostomů ve stěně tělní dutiny (záhyb peritonea) vzniká shluk kapilár tvořící 

externí glomerulus neboli glomus. Tento útvar filtruje do tělní dutiny vodu s odpadními 

látkami i dalšími sloučeninami. Larvy červorů mají prodloužené ledviny složené z 10 - 13 

metamericky uspořádaných kanálků. V průběhu vývoje larev a během metamorfózy ocasatých 

obojživelníků a žab mizí přední část ledviny (pronefros) a vznikají tak mezonefrické ledviny. 

U červorů přetrvaly přední a zadní nefrostomy, jejich ledviny jsou tedy opistonefrické. 

Ledvina je vysoce vaskularizována početnými renálními arteriemi z dorzální aorty, které se 

větví a vytvářejí tak nesčetné shuky kapilár (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Kapilární 
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pleteň je obalena stěnou tubulu a tvoří tak Bowmanův váček obsahující interní glomerulus. 

Celá tato struktura se nazývá Malpighiho tělísko (PORTER, 1972; BARUŠ et OLIVA, 1992). 

Bowmanův váček je hlavním místem filtrace (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Červoři a 

někteří obojživelníci (např. rodu Amphiuma) si zachovali segmentární uspořádání ledvin 

(BARUŠ et OLIVA, 1992). Dlouhé a tenké ledviny červorů se rozprostírají od oblasti srdce 

téměř ke kloace. U nadčeledi Cryptobranchoidea jsou ledviny rovněž protáhlého tvaru a 

nejeví známky pohlavního dimorfismu. Ostatní ocasatí obojživelníci mají  ledviny proporčně 

kratší; u samců se anteriorním směrem zužují. Délka ledvin žab kolísá, dlouhé a úzké jsou 

např. u rodů Ascaphus, Heleophryne a Dendrobates, u většiny žab jsou proporčně o polovinu 

kratší (PORTER, 1972). U samců obvykle ústí do kanálků v přední části ledviny odvodné 

kanálky z varlat (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Většina obojživelníků má vytvořené 

sekundární tubuly výrazně znásobující výkonnost ledviny; je zřejmá tendence ke vzniku více 

kompaktních ledvin. Metamorfovaní obojživelníci jsou ureotelními živočichy, v játrech 

syntetizují močovinu rozpustnou ve vodě. Jsou tedy, v porovnání s blanatými, k životu na 

souši přizpůsobeni na nižší úrovni. Vylučují velké množství hypotonické, maximálně 

izotonické moči, jsou proto závislí na příjmu vody z prostředí.  

Dobře vyvinutý močový měchýř, ústící do kloaky, slouží vzhledem k proputnosti jeho 

stěn pro vodu jako rezervoár (BARUŠ et OLIVA, 1992). Každé jeho otevření je ovládáno 

svěračem (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Larvy obojživelníků, které žijí volně ve sladké 

vodě, vylučují  kromě amoniaku značné množství vody; jsou tedy amonotelní. Neboť jejich 

vnější prostředí v porovnání s tělními tekutinami vykazuje nižší osmotický tlak (je 

hypotonické), nepotřebují larvy s vodou šetřit, ale musí se jí zbavovat (BARUŠ et OLIVA, 

1992). 

Obecně lze říci, že obojživelníci jsou gonochoristé. Chromozomální determinanty 

pohlaví jsou ovlivňovány vnitřními i vnějšími faktory. Zpočátku ontogeneze nejsou párové 

pohlavní orgány rozlišeny a diferencují se vlivem hormonů na vaječníky (kůra roste více než 

dřeň) nebo varlata (opačný jev). Hormonální rovnováha může bý narušena teplotou nebo 

vlivem věku a může tak dojít i ke zvratu pohlaví. Pulci čeledi Bufonidae mají přední konec 

každé vyvíjející se gonády porostlý vaječníkovou tkání. U dospělých samců je pak tento útvar 

zachován jako tzv. Bidderův orgán (PORTER, 1972) ve formě periferního nebo postranního 

proužku či anteriorní "čepičky" na varlatech (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Vyjmutím 

varlat dochází k ukončení jejich inhibičního vlivu a z Bidderova orgánu se vytvoří funkční 

vaječník (BARUŠ et OLIVA, 1992). Varlata jsou připojena k ledvinám membránou 

(mesorchium), která vyztužuje odvodné kanálky z varlat do ledvin. Laločnatá varlata červorů 
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jsou protáhlého tvaru. U žab obvykle mají kulovitý či vejčitý tvar (DUELLMAN et TRUEB, 

1994). Někteří ocasatí obojživelníci (Plethodontidae, Triturus) mají varlata s nepravidelnými 

laloky, jejichž počet roste s počtem reprodukčních sezón (BARUŠ et OLIVA, 1992). Během 

období rozmnožování vzroste objem i hmotnost varlat i odvodných kanálků (OGIELSKA, 

2009). Spermatogeneze ocasatých obojživelníků je kromě neuroendokrinního systému 

ovlivňována faktory životního prostředí, jako jsou teplota, období deště a fotoperioda; u 

většiny druhů vykazuje přibližně roční reprodukční cyklus. Samčí spermie putují do kloaky 

stejnou cestou jako moč, tzn. Wolffovými vývody, které jsou párové a do kloaky ústí většinou 

samostatně (BARUŠ et OLIVA, 1992). Toto platí pro červory, ocasaté a většinu žab; nicméně 

u žab rodů Eleutherodactylus, Heleophryne, Pachymedusa, Kassina a mnoho druhů rodu Bufo 

se vývody sjednocují a vstupují do kloaky skrze jedno ústí (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Rozšířením Wolffových chodeb před vyústěním do kloaky mohou u některých žab (např. 

Alytes sp., Rana sylvatica)  vzniknout dočasné zásobárny spermií. 

Vaječníky jsou rovněž zavěšeny na ledvinách pomocí membrány (mezovarium). 

Velikost vaječníků se v průběhu reprodukčního cyklu výrazně mění. V době zrání vajíček 

mohou zvětšené vaječníky zabírat větší část peritoneální dutiny. Množství vajíček uvolněných 

v jedné reprodukční sezóně se mezi druhy velmi liší, jejich počet může být jedno (Sminthillus 

sp.) až mnoho tisíc (některé ropuchy, skokani). Gonády mají vlastní energetické zásobní 

tukové těleso, jehož velikost závisí na období rozmnožovacího cyklu (BARUŠ et OLIVA, 

1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Vajíčko, které se během ovulace uvolní do 

peritoneální dutiny, putuje přes přední rozšířený konec vejcovodu (Müllerův vývod) do 

kloaky. Kaudální část vejcovodu je před ústím do kloaky rozšířena a tvoří dělohu. Oba 

vejcovody mohou před ústím do kloaky splynout a ústit do ní společně, např. u  Alytes sp., 

Bufo sp. (BARUŠ et OLIVA, 1992),  Živorodá ropucha rodu Nectophrynoides, rozmnožující 

se na souši, má vejcovody spojené více kraniálním směrem, čímž vzniká dvourohá děloha, 

kde se vyvíjejí larvy až do metamorfózy. Během rozmnožování se Müllerův vývod zvětšuje a 

vajíčka procházející jeho dolní částí se zde obalují rosolovitým sekretem, který ve vodě 

zvětšuje svůj objem (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994).   

Kloaka je útvar, do něhož ústí vývody trávicí (anteriorně), vylučovací (vetrálně) a 

rozmnožovací (dorzálně) soustavy. Vnější otvor kloaky obklopuje svěrač. Samci ocasatých 

obojživelníků, kromě zástupců čeledi Sirenidae (WILLETT, 1965; SEVER et al., 1996 in 

OGIELSKA, 2009), mají v horní části kloaky pánevní žlázu a po jejích stranách kloakální 

žlázy (BARUŠ et OLIVA, 1992). Kloakální žlázy jsou během období rozmnožování zbytnělé 
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(OGIELSKA, 2009), což vede ke zduření kloaky (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Tyto žlázy 

se svými výměšky účastní tvorby obalu spermatoforu - shluku spermií v rosolovitém obalu 

(BARUŠ et OLIVA, 1992); dále jsou žlázy používány k rozeznání druhu a pohlaví 

(OGIELSKA, 2009). V kloace samce také nalezneme abdominální žlázy, které v průběhu 

námluv pomáhají stimulovat samici (BARUŠ et OLIVA, 1992). Část kloaky samců červorů je 

vychlipitelná jako phallodeum (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Střecha (horní část) kloaky 

samic ocasatých obojživelníků obsahuje ústrojí sloužící k depozici spermií (tzv. 

spermatheca). Příjem spermatoforu a oplození proto mohou být časově odděleny (BARUŠ et 

OLIVA, 1992). 

2.11 Potrava a hospodaření s vodou 

V porovnání s ostatními třídami obratlovců tvoří současní obojživelníci z hlediska 

využívání různých zdrojů potravy nepříliš diverzifikovanou skupinu. Metamorfovaní jedinci 

jsou draví, loví převážně živou, hýbající se kořist. Na jejich jídelníčku zaujímají důležité 

místo suchozemští i sladkovodní bezobratlí (plži, kroužkovci, pavoukovci, korýši, 

stonožkovci, hmyz) i obratlovci (ryby, obojživelníci, savci) odpovídajících rozměrů. Potravní 

spektrum je kromě velikosti kořisti určeno i aktuálními možnostmi daného biotopu. Složení 

potravy se proto mění i mezi jedinci téhož druhu zeměpisně, mezipopulačně, sezónně i 

individuálně. S potravními specialisty či preferencí určité potravy se u této třídy setkáme jen v 

omezené míře (BARUŠ et OLIVA, 1992), např. Rhinophrynus dorsalis požírá termity a 

mravence (DUELLMAN et TRUEB, 1994; O´SHEA et HALLIDAY 2005). Část jídelníčku 

žábronošů rodu Necturus vyplňují rybí jikry. Vajíčka ostatních obojživelníků, případně i 

vlastní, se mohou stát potravou některých ocasatých obojživelníků (např. Triturus, 

Pleurodeles, Notophthalmus, Cryptobranchus). S kanibalismem se běžně setkáme u mnoha 

druhů obojživelníků, např. Gyrinophilus, Ambystoma, Rana, Ceratophrys). Společně s 

ulovenými živočichy mohou být pozřeny i části rostlin (zejména řasy vodními formami). 

Výjimečně se může jednat i o značné množství (např. Siren). Obojživelníci získávají kořist 

jak pasivním číháním, tak aktivním hledáním. Potravu lokalizují pomocí zraku, méně často se 

uplatňuje i čich (především u ocasatých), u akvatických forem i proudový orgán. Ocasatí 

obojživelníci přijímají i nehybnou či mrtvou kořist. Červoři s redukovanýma očima používají 

k lovu hlavně taktilní orgán.  

Lov pod vodní hladinou je realizován uchopením čelistmi nebo podtlakem vytvořeným 

prudkým rozevřením čelistí (např. u Andrias je podtlak natolik silný, že může vytvořit vodní 

vír (REHÁK – vlastní pozorování, in verb. 2014). Mimo vodní prostředí obojživelníci loví 



28 

 

pomocí vychlipitelného jazyka s přilnavým povrchem. Kvůli malé pohyblivosti jazyka loví 

červoři pomocí čelistí. Zuby mají pouze přidržovací funkci. Stejně jako metamorfovaní 

ocasatí, se jejich larvy živí dravě. Čerstvě vylíhlé larvy nejprve stráví zbytky žloutkového 

vaku, poté začínají lovit jednobuněčné organismy (např. prvoky) či požírají řasy (např. 

Ambystoma mexicanum). Později s nimi roste i velikost lovené kořisti. U některých druhů 

(např. rodu Ambystoma) se v určitých podmínkách (při vysoké koncentraci larev, nedostatku 

jiné potravy) část larev specializuje (i morfologicky) na kanibalismus. Díky kanibalské 

trofické strategii jedinci rychleji rostou a dospívají, dorůstají větších rozměrů, mají lepší 

reprodukční parametry i celkovou zdatnost (REHÁK in verb. 2014). Podobně využívají menší 

zástupce svého druhu velemloci rodu Andrias, kteří tak mohou využít i pro ně jinak 

nevyužitelné potravní zdroje (mladí jedinci konzumují např. bezobratlé živočichy, kteří jsou 

pro vzrostlé exempláře nedosažitelní; REHÁK, VELENSKÝ in verb. 2016).  

Pulci žab jsou většinou všežraví, mnoho druhů má však pulce dravé či rostlinožravé.  

Pulci okusují potravu rohovitými zoubky, nebo ji získávají filtrací vody. Některé druhy jsou 

specializované na kanibalismus či lov pulců ostatních druhů (Ceratophrys ornata, Scaphiopus 

bombifrons).  

V trofických vztazích v přírodě jsou obojživelníci na sekundární či terciární trofické 

hladině a díky vysoké abundanci mnohých druhů tvoří důležitou skupinu pro přenos energie v 

ekosystému. Existují i výluční batrachofágové (potravní specialisté konzumující 

obojživelníky), např. hadi. Akvatická užovka Farancia abacura se téměř výhradně živí 

úhoříky (Amphiuma; DUELLMAN et TRUEB, 1994; REHÁK in verb 2014). Užovkovití hadi 

rodu Heterodon ze Severní Ameriky (ČIHAŘ, 1987; DUELLMAN et TRUEB, 1994; 

KOCOUREK et KRÁL, s.a.; WEIDENSAUL, 1997) a jihoameričtí zástupci rodu Xenodon se 

specializují na lov ropuch (jsou bufofágní). Kromě ropuch požírá Xenodon i velké žáby 

Leptodactylus pentadactylus (DUELLMAN et TRUEB, 1994). Zmijovití hadi žijící v Africe 

Causus bilineatus, C. defilippii, C. lichtensteiniii, C. maculatus a C. resinus se živí žábami 

(DOBIEY et VOGEL, 2007); Causus rhombeatus je téměř výhradně bufofágní. Afričtí 

užovkovití hadi rodu Philothamnus se specializují na žáby rodu Hyperolius a zástupci rodu 

Lycodontomorphus se živí téměř výhradně skokany (Rana; WAGER, 1965). Mnoho 

neotropických užovkovitých hadů se živí zejména či výhradně žábami (Leptodeira annulata, 

Imantodes lentiferus, Leptophis ahuetulla a Oxybelis argenteus stromovými formami; 

Chironius sp. a Liophis sp. pozemními formami obojživelníků; DUELLMAN et TRUEB, 

1994). Jihoamerický netopýr Trachops cirrhosus, někteří netopýři rodu Megaderma (např. 
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Megaderma lyra)1, obývající starý svět, jsou částečně batrachofágní. Láká je žabí vokalizace 

(BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Obojživelníci tvoří významnou 

složku jídelníčku mnoha brodivých ptáků (čápi, volavky, ibisové; ČERNÝ, 1990; 

DUELLMAN et TRUEB, 1994; SAUER, 1996), pěvců (DUELLMAN et TRUEB, 1994;) a 

savců (norků - REICHHOLF, 1996; VOJAR, 2007; dále skunků, mývalů, mirikin, vačic; 

DUELLMAN et TRUEB, 1994). Výše uvedené příklady dokazují důležitou roli obojživelníků 

v potravním řetězci různých predátorů. 

Obojživelníci se od ostatních suchozemských obratlovců odlišují tím, že v dospělosti 

nepijí. Metamorfovaní jedinci získávají vodu zejména kůží a stěnami močového měchýře. 

Kůže může absorbovat vodu pouze v hypotonickém vodním prostředí, případně půdní vlhkost 

obsaženou v substrátu. Obojživelníci nemohou získávat vodu ze vzdušné vlhkosti. 

Metabolické pochody totiž způsobují, že povrch těla má nepatrně vyšší teplotu než okolní 

prostředí, proto na něm nemůže probíhat kondenzace vodních par. Kůže na různých částech 

těla se liší svou propustností pro vodu, ta závisí i na teplotě, hormonech, pohlaví; liší se i mezi 

jednotlivými taxony. Gastrointestinální trakt vstřebává pouze vodu obsaženou v potravě nebo 

společně s ní přijatou. Na rozdíl od metamorfovaných jedinců získávají larvy až polovinu 

objemu vody z trávicího traktu. 

Mimo vodu musí obojživelníci čelit jejím ztrátám, ve vodním prostředí, které je pro ně 

hypotonické, naopak jejímu příjmu. Dýchání, vylučování, vyměšování a hlavně odpařování z 

pokožky způsobují ztrátu vody v suchozemském prostředí. Ztráta vody pokožkou závisí na 

vlhkosti, teplotě a pohybu vzduchu. Účinnost ledvin při hospodaření s vodou je velmi nízká. 

Roztok glomerulárního filtrátu je i v distálním tubulu hypotonický. Při ztrátě vody z těla se 

však u obojživelníků zvyšuje reabsorbce vody a částečně se snižuje množství produkované 

moči. Vylučované zplodiny metabolismu dusíku jsou čpavek a močovina, které musí 

obojživelníci vylučovat v roztocích s nízkou koncentrací. Jsou tedy velmi dobře adaptováni k 

obývání biotopů bohatých na vodu a chudých na soli. Naproti tomu mají omezené možnosti 

kontroly ztráty vody v suchozemském prostředí a zbavování se nadbytečných solí z těla. 

Jejich přizpůsobení k terestrickému životu je tedy na nízké úrovni. Recentní obojživelníci 

nemají adaptace k životu ve vodě s vyšší salinitou. Existují zde i výjimky - některé druhy žab 

snáší i pobyt v brakické vodě a skokan Rana cancrivora, živící se kraby, toleruje i mořskou 

vodu (PORTER, 1972). Někteří obojživelníci (např. žáby čeledí Bufonidae, Pelobatidae) jsou 

odolnější vůči ztrátě tělních tekutin než jiné formy obojživelníků. Vděčí za to schopnosti 

                                                 
1 DUELLMAN et TRUEB (1994) uvádějí netopýra rodu Megoderma, správný název je Megaderma. 



30 

 

udržet vhodnou osmotickou hodnotu tekutin uvnitř buněk, zatímco mimobuněčné tělesné 

tekutiny, především krev, se zahušťují. Např. ropuchy tak mohou přežít úbytek vody rovnající 

se polovině hmotnosti jejich těla.  

Suchozemští obojživelníci se snaží behaviorálně předcházet ztrátám vody pobytem na 

vhodném stanovišti. Zejména v aridnějších a temperátnějších oblastech jsou aktivní v noci, 

během deště nebo po něm (např. rody Mertensiella; DIESENER et al., 1997, Breviceps; 

O´SHEA et HALLIDAY, 2005). Mnoho obojživelníků se přes den zahrabává, aby se dostali 

do styku s vodou obsaženou v substrátu. Obojživelníci ze suchých oblastí takto mohou 

přečkat i nepříznivé období sucha (např. Hydromantes, Pyxicephalus, Cyclorana, Breviceps, 

Spea) Tento jev nazýváme letní spánek neboli estivace. Menší druhy stromových žab žijí 

kvůli nižší odolnosti k dehydrataci v nižších patrech, kde je více vlhko, než druhy dorůstající 

větších rozměrů.  

 

2.12 Klimatické nároky a regulace teploty 

Obojživelníci patří mezi živočichy ektotermní (poikilotermní), proměnlivá teplota jejich 

těla závisí na teplotě jejich okolí. Jejich metabolismus může probíhat pouze v omezeném 

rozpětí teploty těla, proto je teplota jedním z nejdůležitějších vnějších faktorů. Thigmotermní 

obojživelníci (ocasatí, červoři a zahrabávající se a noční žáby) přijímají teplo ze svého okolí 

(voda, vzduch, substrát), zatímco heliotermní formy (žáby) ho získávají ze slunečního záření. 

Při slunění dochází k velkým ztrátám vody, proto je běžná jen u druhů žijících poblíž vody. 

Někteří obojživelníci mohou využívat obou možností (Bufo marinus, vlastní pozorování). 

Obojživelníci ztrácejí teplo především odparem vody z kůže, tento jev probíhá nejintenzivněji 

při nízké relativní vlhkosti vzduchu či při proudění vzduchu. Dále ztrácejí teplo jeho 

předáváním okolí (nízké teploty). Tělesná teplota v době aktivity je u ocasatých obojživelníků 

obecně nižší než u žab. Tropické druhy žab zpravidla snášejí menší rozpětí teplot než druhy z 

lokalit s proměnlivým klimatem (vysoké hory, vyšší zeměpisné šířky). Hlavně u těchto druhů 

může pomocí změny hmotnosti docházet k fyziologické aklimatizaci na vyšší či nižší teploty. 

Druhy žijící mimo tropické oblasti jsou nuceny během chladného období přezimovat. Za 

tímto účelem vyhledávají vlhké a nepromrzající úkryty v terestrickém prostředí, nebo se 

ukrývají na dně vodních nádrží, např. pod kameny nebo v bahně. Během této periody je 

metabolická aktivita omezena na minimum, teplota těla klesne na rozmezí 0 - 9° C. Některé 

druhy mohou přežít i pokles tělesné teploty na - 4 až -6° C (BARUŠ et OLIVA, 1992). Mlok 

Salamandrella keyserlingii přežije i krátkodobé zamrznutí v ledu či mráz do -40° C (REHÁK 
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in verb. 2014). Mnozí obojživelníci používají k regulaci teploty i barvoměnu. V suchém a 

teplém prostředí jsou zbarveni světleji, naopak v chladném a vlhkém ztmavnou. Pulci 

některých druhů žab, zvláště využívajících periodické vodní nádrže, se shromažďují do 

velkých seskupení, čímž dochází k urychlení metabolismu a larválního vývoje díky snazšímu 

dosažení vyšších teplot. 

 

2.13 Chování obojživelníků 

Zástupci této třídy mají poměrně jednoduchý centrální nervový systém. Jejich chování 

je instinktivního charakteru. Schopnost učení obojživelníků je omezená a v jejich životě není 

příliš důležitá. Jednoduché podmíněné reflexy se u nich tvoří poměřně rychle, na druhou 

stranu během několika dnů dochází i k jejich zapomínání. Během metamorfózy larvy ztrácejí 

již vzniklé podmíněné reflexy. Pro reflexivně reagující obojživelníky, zejména žáby, jsou 

důležité optické a taktilní podněty, zvláště velikost a rychlost okolních objektů.  

Ocasatí obojživelníci se projevují relativně různorodým obranným chováním. Mezi 

pasivní ochranu patří aposematické zbarvení hřbetu (např. Ambystoma, Neurergus, 

Salamandra), břicha (Pachytriton, Cynops, Triturus, Taricha) nebo pseudoaposematické 

zbarvení (Desmognathus, Pseudotriton). Kůže obojživelníků produkuje chuťově nepříjemné 

až jedovaté sekrety, které způsobují při styku se sliznicemi palčivou bolest. Pozření některých 

zástupců čeledi Salamandridae menšími druhy živočichů může způsobit i jejich smrt. Na těle 

obojživelníků mohou být vytvořeny specializované oblasti na tvorbu ochranných sekretů. 

Příkladem mohou být příušní žlázy - parotoidy (Salamandra, Bufo2; ČIHAŘ, 1987, 1989; 

DIESENER et al., 1997; VESELOVSKÝ, 1998), žlázové bradavky na bocích (Pleurodeles; 

ČIHAŘ, 1989; HANEL, 2004; Paramesotriton), žlázy na hřbetu (Mertensiella), žlázy na 

dorsální části ocasu (Tylototriton, Onychodactylus) nebo na ventrální části ocasu (Hynobius; 

BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Ocasatí obojživelníci se při 

podráždění projevují charakteristickými obrannými reakcemi: strnou v určité poloze 

(Notophthalmus, Thorius), svinou tělo (Rhyacotriton, Chiropterotriton), prohnou tělo do 

oblouku (Aneides, Bolitoglossa), mrskavě pohybují tělem (Gyrinophilus, Eurycea), vlní 

(Hemidactylium) či jinak pohybují ocasem (Plethodon, Tylototriton), sklopí hlavu a nastaví 

útočníkovi parotidy (Salamandra, Ambystoma), koušou (Ambystoma, Chropterotriton). Další 

                                                 
2 V případě predace se útočník vyhýbá okrskům koncentrací jedových žláz. V nálezu zbyků ropuch ulovených 

norkem či vydrou byly nalezeny celé hlavy s kůží zad, kde je jedových žláz nejvíce. (vlastní pozorování, 

Plzeň - jih) 
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možností obrany je zdvižení hrdla (Salamandrina, Triturus) či ocasu (Salamandrina - 

DIESENER et al., 1997; Paramesotriton, Taricha); druh Paramesotriton chinensis se otáčí na 

záda, aby vystavil ventrální aposematické zbarvení. Mnozí ocasatí obojživelníci mohou 

odvrhnout ocas (Parvimolge, Lineotriton) v myoseptu mezi obratli. Někteří ocasatí mohou 

odlomit libovolně velkou část ocasu (Plethodon), jiní jsou toho schopni pouze v určitém místě 

(Hemidactylium, Ensatina). Tento jev nazýváme autotomie (BARUŠ et OLIVA, 1992; 

DUELLMAN et TRUEB, 1994). U rodů Echinotriton, Pleurodeles perforují špičky žeber 

boky těla v oblasti žlázových bradavek produkujících obranné sekrety (ČIHAŘ, 1989). 

Někteří obojživelníci (např. Dicamptodon, Triturus) se snaží zastrašit útočníka pomocí 

úzkostného hlasu. Vodní formy ocasatých obojživelníků jsou oproti suchozemským formám 

více schopné aktivně uniknout. Mnoho terestrických zástupců čeledi Plethodontidae je 

schopno skákat pomocí ocasu. 

Žáby se před predátory snaží zachránit pomocí skákání, uplavání nebo zahrabání. 

Některé druhy žab využívají strnutí (Bufo), uplatňují mimezi (Agalychnis) nebo vystaví 

útočníkovi výstražné zbarvení (kunčí reflex3 - Bombina, zábleskové zbarvení - Agalychnis, 

Phyllomedusa). Mnoho druhů žab spoléhá i na jedovaté výměšky kožních žláz (Atelopus, 

Dendrobatidae). Při napadení většina žab nadýmá tělo naplněním plic vzduchem, vztyčí se na 

končetinách, sklopí hlavu a zavírá oči (BARUŠ et OLIVA, 1992). Bufofágní hadi rodu 

Heterodon jsou přizpůsobeni k lovu ropuch zvětšenými zuby v zadní části tlamy, které slouží 

k propichování nafouklých žab a jejich snazšímu polykání (KOCOUREK et KRÁL, s.a.). 

Výjimečně se žáby snaží útočníka zahnat kousáním (Ceratophrys, Leptobatrachium).  

Nejvýraznější komfortní projevy chování můžeme sledovat při svlékání staré pokožky. 

Mnoho obojživelníků si svlékání usnadňuje tlamkou a pokožku následně pozře. Obojživelníci 

hledají vhodné mikroklima, zahrabávají se, sluní se, přezimují a estivují, aby dosáhli 

vhodných podmínek pro regulaci tělesné teploty a hospodaření s vodou. S rozmnožováním 

souvisí pravidelné migrace, velmi diferencované epigamní projevy, rodičovská péče a 

teritoriální chování. Všechny tyto projevy jsou velmi různorodé. Domovský okrsek může být 

trvalý (Dendrobatidae; DUELLMAN et TRUEB, 1994) nebo dočasný (u migrujících druhů). 

Velikost i poloha teritoria se může během sezóny měnit. Dočasná teritorialita souvisí s 

obdobím rozmnožování. Jedná se o hájení volacího místa, snůšky či místa vývoje larev 

(BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Obojživelníci chrání svůj 

domovský okrsek předváděním, vokalizací či napadáním narušitele: přetlačováním, skoky na 

                                                 
3 I v cizojazyčné (německé, anglické) literatuře se setkáme s termínem "unken reflex" Je takto nazýván i 

výstražný postoj mnoha ocasatých ukazujících jasné ventrální zbarvení - viz výše. 
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protivníka, kopáním i kousáním. Za soupeře bývá často považován i zástupce příbuzného 

druhu. Sociální systém semiakvatických skokanů (Rana catesbeiana, R. clamitans) je 

ovlivněn teritorialitou. Dominantní samci hájí nejvhodnější místa k rozmnožování, čímž 

zvyšují šanci na reprodukční úspěch. Ostatní samci fungují spíše jako genetická záloha.  

U žab je velmi důležitý hlasový projev. Nejdůležitější je tzv. pářičí hlas samců, na který 

během období rozmnožování reagují samice pozitivní fonotaxí. Dále má vliv na tvorbu 

samčích seskupení, která vokalizují v chóru a ovlivňuje produkci hormonů ostatních jedinců 

daného druhu. Mimo období rozmnožování pomáhá tento druh vokalizace udržet integritu 

populace a geograficky ji vymezuje. Teritoriálním hlasem mohou hájit svůj domovský okrsek 

obě pohlaví (Rana catesbeiana). Před zahájením úniku mohou žáby vydat varující hlas 

(obvykle krátké písknutí). Společně s intenzivním hlasem bolesti či úzkosti, vydávaným při 

uchopení obojživelníka dravcem, funguje jako výstražný signál. Osvobozujícím hlasem dává 

samec jinému samci najevo, že se pokouší vytvořit amplexus s jedincem nesprávného pohlaví. 

Samice některých druhů mohou také takto vokalizovat, pokud nejsou připravené na 

reprodukci. Některé druhy žab žijící v blízkosti hlučných vodopádů a potoků (Ascaphus) 

omezily hlasové projevy. Např. u žab rodu Atelopus je teritoriální hlas nahrazen máváním 

přední končetinou. Některé neotropické žáby omezily hlasové projevy, aby zabránily predaci 

vampýrem Trachops cirrhosus (BARUŠ et OLIVA, 1992), který je při lovu vyhledává podle 

vokalizace (BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

 

2.14 Rozmnožování 

Způsoby rozmnožování obojživelníků jsou nesmírně rozmanité. Liší se ve způsobech 

oplození, neobyčejně diferencovaným epigamním chováním, modifikacemi vývoje zárodku i 

pohlavním cyklem. Dokládají pestrost způsobů života jednotlivých druhů a skupin a odrážejí 

rozdílné strategie, jak dosáhnout úspěšného rozmnožování. Obojživelníci se rozmnožují 

periodicky, vnitřní cyklus velmi výrazně ovlivňují vnější činitelé, mezi než patří 

fotoperiodicita, teplota, srážky a vlhkost. Především taxony žijící v mimotropických 

oblastech, kde sezónně kolísají klimatické vlivy, jsou charakteristické v různé míře 

ohraničeným obdobím rozmnožování. Obojživelníci se rozmnožují v trvalých či periodických 

vodách, někteří se však rozmnožují i mimo ni (např. zástupci čeledí Plethodontidae, 

Microhylidae, Hylidae, Leptodactylidae, Ascaphidae). Mnoho druhů obojživelníků na svá 

rozmnožiště pravidelně migruje a morfologicky i fyziologicky se přizpůsobuje životu ve 

vodním prostředí (vývoj hřebínku, ocasních lemů, obnovení funkce buněk vnímajících 
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proudění vody; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Červoři mají vnitřní oplození. Dochází k němu prostřednictvím vychlipitelné části 

kloaky samce zvané phallodeum. Kromě primitivních čeledí (Hynobiidae, Cryptobranchidae - 

nadčeleď Cryptobranchoidea) probíhá u ocasatých obojživelníků vnitřní oplození. Přenos 

pohlavních buněk je realizován prostřednictvím spermatoforu vytvořeném kloakálními 

žlázami (shluky spermatu v rosolovitém obalu; GROßE, 1983; KLEWEN, 1988; BARUŠ et 

OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994; OGIELSKA, 2009). K předání spermatoforu 

dochází apozicí kloak (Amphiumidae), pseudokopulací (pomocí zadní končetiny; Euproctus) 

nebo samec odloží spermatofor na substrát a samice jej kloakou převezme (BARUŠ et 

OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Samice je většinou ke spermatoforu naváděna 

samcem. Úspěšnost předání se liší dle míry časové investice na námluvy. Např. samec druhu 

Ambystoma maculatum odkládá během jednoho namlouvání až 81 spermatoforů. Průměrná 

perioda mezi dvěma odloženími je 1,4 minuty. Zástupci čeledi Salamandridae odkládají 

během jednoho namlouvání 1 - 4 spermatofory, zatímco samci čeledi Plethodontidae vytváří 

během námluv trvajících 1 - 5 hodin jeden spermatofor (DUELLMAN et TRUEB, 1994). I u 

zástupců nadčeledi Cryptobranchoidea s vnějším oplozením předchází společnému uložení 

pohlavních buněk svatební tanec.  

Kompetice samců během námluv se projevuje zásahy do námluv jiného samce, 

překrytím jeho spermatoforu (DUELLMAN et TRUEB, 1994), či agresivním zaháněním soka 

(Rhyacotriton, Paramesotriton; BARUŠ et OLIVA, 1992). Ve snaze monopolizovat samici 

dochází u některých skupin taxonů k amplexům, jichž rozlišujeme několik typů. Amplexus 

rovněž vede k lepší koordinaci partnerů a zkrácení času na předání spermatoforu. U mloků 

rodu Euproctus probíhá kaudální úchop (TRUTNAU, 1975; ENGELMANN, 1985; 

DUELLMAN et TRUEB, 1994; DIESENER et al., 1997). U rodů Salamandra, Pleurodeles 

dochází k ventrálnímu úchopu, kdy samec drží samici zespodu na svých zádech 

(ENGELMANN, 1985; DUELLMAN et TRUEB, 1994; DIESENER et al., 1997; HANEL, 

2004). Dorsální úchop nastává u rodů Taricha, Notophthalmus (GROßE, 1983; BARUŠ et 

OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Samice sebere spermatofor kloakou a v něm 

obsažené spermie jsou uloženy ve spermatéce. Zde uchované pohlavní buňky mají dlouhou 

životnost a s vajíčky se spojují až během kladení. Ocasaté obojživelníky s vnitřním oplozením 

charakterizuje časově oddělené přijetí spermatoforu a kladení vajíček. 

U většiny žab se setkáme s vnějším oplozením. Výjimkou jsou např. druh Ascaphus 

truei a ropuchy rodu Nectophrynoides. Většina samců žab během námluv vokalizuje. 

Obsazují vhodná "volací místa" a kvákáním lákají samice. Samci druhů s dlouhou dobou 
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rozmnožování či nízkou abundancí jedinců se snaží samice pouze přilákat, zatímco samci 

druhů s explozivním rozmnožováním je i aktivně vyhledávají. Samice si podle určitých 

kritérií (např. intenzita hlasu, kmitočet) vybírají nejsilnější samce. Samice je monopolizována 

pomocí amplexu. Základními typy jsou inguinální amplexus (samec drží samici v oblasti 

pánve; Pipidae, Bombinatoridae, Discoglossidae) a axilární amplexus (samec uchopí samici 

za předními končetinami). Amplexus může být při podrobném dělení rozlišen na další typy. U 

žab rodu Breviceps není amplexus realizován úchopem samce, ale pomocí lepkavých sekretů 

žláz na ventrální straně jeho těla (DUELLMAN et TRUEB, 1994).  

U druhů s explozivním rozmnožováním, kde je velká početnost samců, může dojít k 

mylnému amplexu (REHÁK 1982, FILÍPEK 2006, MORAVEC 2006). Samec uchopený 

jiným samcem vydává "osvobozující hlas" a tělesné vibrace (BARUŠ et OLIVA, 1992). 

Poměrně často také dochází k hromadným amplexům, kdy se nově příchozí samci snaží 

navázat amplexus s již monopolizovanou samicí. Mohou takto vzniknout shluky žab téměř 

velikosti lidské hlavy, kde je samice obklopena i 10 - 18 samci najednou. I menší množství 

samců je schopno samici nechtěně utopit. Nejsou řídké ani situace, kdy se samec přichytí i na 

předměty připomínající samici jen vzdáleně. Pozoroval jsem samce ropuchy Bufo bufo v 

"amplexu" s plovoucí houskou, lahví od piva, mrtvou rybou či prsty mokré ruky. 

Anamniotická vajíčka obojživelníků mají několik vrstev slizových obalů, které vznikají 

při průchodu vajíčka vejcovodem. Slizové obaly ve vodě intenzivně bobtnají. Vajíčka mohou 

být ukládána jednotlivě nebo ve velkých shlucích, řetězcích či chomáčích do vody či na vlhká 

místa (BARUŠ et OLIVA, 1992). Vajíčka některých žab rozmnožujících se ve vodních 

nádržích chudých na kyslík vytváří povrchový film na hladině. Samci snůšky hlídají, neboť 

při porušení povrchového napětí klesne celá snůška na dno a zárodky se udusí (např. Hyla 

boans, Hyla faber; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Některé druhy žab (Rhacophoridae, 

Leptodactylidae, Breviceps) vytvářejí pro svá vajíčka pěnová hnízda zabraňující vysychání 

snůšky. Některé rosničky (např. Phyllomedusa, Agalychnis) kladou svá vajíčka na listy 

vegetace nad vodní hladinou. Líhnoucí se pulci pak padají přímo do vodní nádrže. 

U většiny obojživelníků se nesetkáme s významnou péčí o potomstvo a starost končí 

uložením vajíček na vhodném místě. Samice vejcorodých červorů kladoucích vejce mimo 

vodu své snůšky obtáčí, čímž omezují jejich vysychání. Dále je chrání proti případným 

predátorům; kožní sekrece inhibuje tvorbu plísní. U některých červorů byla zjištěna 

maternální péče. Mláďata požírají pomocí speciální dentice vrchní vrstvy výživné pokožky 

matky (Boulengerula taitana REHÁK in verb, 2014). 

Rodičovská péče se u ocasatých obojživelníků většinou omezuje na hlídání snůšky 
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samcem (Cryptobranchidae - ve vodním prostředí) či samicí (Proteidae - akvatická vajíčka, 

Plethodontidae - terestrická vajíčka). Terestrická vajíčka jsou chráněna podobně jako u 

červorů. Samice některých druhů čeledi Plethodontidae mohou celou snůšku přemístit na 

vhodnější místo. Experimentálně bylo zjištěno, že odebráním samice od vajíček se prudce 

zvýší riziko napadení plísněmi. Kožní sekrece samice brání růstu plísní, samice rovněž 

odstraňuje neoplozená či kazící se vajíčka. 

U žab se lze setkat s mnoha různými příklady rodičovské péče péče (HANEL et 

ANDRESKA 2012). Jedná se o hlídání snůšek (viz výše), inkubaci vajíček v pulce či přímo v 

metamorfované žabky na těle nebo ve specializovaných strukturách těla. Vajíčka mohou být 

inkubována v inguinálních (Assa; DUELLMAN et TRUEB, 1994) či dorzálních vacích 

(Gastrotheca, Amphignathodon; BARUŠ et OLIVA, 1992; ČIHAŘ, 1993), resonančním 

měchýři (Rhinoderma; BARUŠ et OLIVA, 1992; ČIHAŘ, 1993), tlamě (Hylambates 

brevirostris; BARUŠ et OLIVA, 1992) či žaludku (již vyhynulý Rheobatrachus silus a R. 

vitellinus; BARUŠ et OLIVA, 1992; ČIHAŘ, 1993). Samicím akvatických žab rodu Pipa 

zapraví samec během fertilizace vajíčka do zduřelé kůže na zádech. Kolem nich se vytvoří 

komůrky, v nichž dochází k vývoji v pulce či metamorfované žabky (BARUŠ et OLIVA, 

1992; ČIHAŘ, 1993). Samec ropušky Alytes nosí vajíčka na zadních končetinách a v době 

líhnutí se s nimi zdržuje ve vodě (ČIHAŘ, 1987). Některé pralesničky (Dendrobatidae) 

roznášejí vylíhlé pulce do drobných vodních nádržek v paždí listů bromélií či v dutinách 

větví. Samice se pak stará o jejich výživu; klade do nádržek k pulcům neoplozená vajíčka, 

dokud nedojde k metamorfóze (DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Pro většinu obojživelníků je charakteristický nepřímý vývoj. Z vajíčka se líhne larva. 

Larvy žab, pulci, mají nejprve viditelné vnější žábry. Později jsou žábry ukryty v žaberní 

komůrce, komunikující s vnějším prostředím otvorem - spiraculum (viz kapitola Dýchací 

soustava). Tělo pulců je oválné s mohutným ploutvovitým ocasem. Ústa jsou malá, u většiny 

pulců s rohovitými zoubky. Jejich tvar i rozmístění jsou druhově specifické. Larvy ocasatých 

obojživelníků mají vnější žábry patrné až do metamorfózy. Během vývoje se larvám vytváří 

nejprve přední a pak zadní pár končetin (u žab je nejprve viditelný zadní pár). Během 

metamorfózy dochází k výrazným morfologickým, fyziologickým a bionomickým změnám. 

Některé orgány podléhají redukci, případně úplně zanikají (žábry), jiné se nově tvoří (plíce), 

ostatní se modifikují (trávicí soustava, cévní soustava). Změny během vývoje larev ovlivňují 

hormony. Na jejich růst má vliv teplota, množství a kvalita potravy. Pulci žab produkují 

inhibitor zpomalující růst menších jedinců. Vývoj larev může trvat několik dní (Scaphiopus) 

až několik let (Pelobates). U mnohých ocasatých obojživelníků zůstávají i v dospělosti 
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některé larvální znaky.  

U obojživelníků s vnějším oplozením (žáby), žijících sympatricky a syntopicky (viz 

Slovník pojmů), zabraňuje hybridizaci časová, etologická a stanovištní separace. U ocasatých 

obojživelníků s vnitřním oplozením hraje hlavní roli etologická separace. Při selhání výše 

uvedených bariér může dojít ke vzniku mezidruhových kříženců u rodů Bufo, Rana, Hyla 

(BARUŠ et OLIVA, 1992; OGIELSKA, 2009), Triturus (MERTENS, 1960; TRUTNAU, 

1975; ENGELMANN, 1985; BARUŠ et OLIVA, 1992; DIESENER et al., 1997), Xenopus, 

Phyllomedusa, Bombina, Ensatina. Blízce příbuzné druhy těchto rodů s překrývající se dobou 

rozmnožování občas tvoří křížence. Většina z nich zemře během vývojových stádií, ale 

někteří z nich přežijí, ačkoli jsou často neplodní. Laboratorně byli hybridizováni i 

obojživelníci různých rodů, např. Discoglossus a Xenopus, Hyla arborea a Bufo calamita, 

Pleurodeles a Euproctus asper, Pleurodeles waltl a Ambystoma mexicanum (OGIELSKA, 

2009). 

Mnoho obojživelníků má vývoj přímý. Metamorfóza proběhne před vylíhnutím z 

vajíčka (mnoho zástupců čeledi Plethodontidae, Platymantis). U některých žab se z vajíček 

líhnou pulci, kteří až do metamorfózy využívají výživu ze žloutkového váčku (např. 

Breviceps). U druhů Salamandra atra, Mertensiella luschani (KLEWEN, 1988; BARUŠ et 

OLIVA, 1992), mnohých červorů a rodu Nectophrynoides (BARUŠ et OLIVA, 1992; 

DUELLMAN et TRUEB, 1994) dochází k metamorfóze ve vejcovodech samice. Výměna 

dýchacích plynů mezi matkou a zárodkem je realizována pomocí pokožky a vnějších žaber 

zárodku. Jakmile zárodek vyčerpá žloutkový váček, polyká epiteliální sekret oviduktu (lipidy 

a mukoproteiny), případně se živí nutričními vajíčky - degradovaná neoplozená vajíčka 

(Salamandra atra; KLEWEN, 1988; BARUŠ et OLIVA, 1992). U zárodků živorodých 

červorů je vyvinuta speciální dentice k oškrabování epitelové tkáně z oviduktů samice 

(Gymnophis multiplicata; DUELLMAN et TRUEB, 1994). Vývoj zárodků může trvat velmi 

dlouho (9 měsíců u Nectophrynoides vivipara, N. occidentalis; ČIHAŘ, 1989; BARUŠ et 

OLIVA, 1992; 2 - 3 roky u Salamandra atra; KLEWEN, 1988; ČIHAŘ, 1987; DIESENER et 

al., 1997; REHÁK in verb, 2014; respektive se mláďata rodí na jaře 3. - 4. období aktivity; 

KLEWEN, 1988)4. U mloka S. atra závisí doba vývoje na nadmořské výšce. 

Gynogeneze je unikátním jevem v rozmnožování obojživelníků. Je známa u dvou druhů 

axolotlů vznikých hybridogenezí (Ambystoma platineum, A. tremblayi). Podrobně je toto téma 

rozebráno v publikacích BARUŠ et OLIVA (1992); OGIELSKA (2009).  

                                                 
4 ENGELMANN (1985); DUELLMAN et TRUEB (1994) uvádějí 2 - 4 roky; ČIHAŘ (1987) píše, že cyklus 

může být i víceletý; BARUŠ et OLIVA (1992) uvádějí 3 - 5 let. 
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Pohlavní dospělost je dána více vzrůstem obojživelníka, než jeho věkem. Příčinou je 

nepravidelný růst, závisející zejména na teplotě a množství a kvalitě dosažitelné potravy. 

Během zimování a estivace ustává. Růst obojživelníků je neukončený; po dosažení pohlavní 

zralosti se však jeho tempo snižuje. Většina taxonů dospívá během 2 - 4 let, mnoho 

tropických žab se však může rozmnožovat ve věku několika měsíců. Naopak velemloci rodu 

Cryptobranchus dospívají až při stáří 5 - 6 let. U druhů s nápadným pohlavním dimorfismem 

dospívá déle větší pohlaví (Bufo, Xenopus). 

Taxony bez péče o potomstvo bývají plodnější než druhy pečující o potomstvo, u jejichž 

mláďat je vyšší šance na přežití. Také vodní formy mívají více vajec než suchozemští 

obojživelníci. Dospělci i larvy taxonů s vysokými abundancemi jedinců představují značné 

množství biomasy a hrají tedy důležitou roli v toku energie daného ekosystému. 

 

2.15 Rozšíření obojživelníků 

Druhově nejpočetnější jsou obojživelníci v tropech, nalezneme zde přibližně 50% žab. 

Výskyt červorů je cirkumtropický. Ocasatí obojživelníci jsou nejvíce rozšířeni v holoarktické 

oblasti. Výjimku tvoří mloci čeledi Plethodontidae (Bolitoglossini) obývající neotropickou 

oblast. Jejich druhová rozmanitost však představuje přibližně 40% druhů recentních ocasatých 

obojživelníků. Někteří obojživelníci se vyskytují až za severním polárním kruhem (Rana 

temporaria, R. sylvatica). Hynobius keyserlingii, doložený z Jakutsku na 72. rovnoběžce je 

poikilotermním terestrickým obratlovcem s nejsevernějším výskytem. 

Rozšíření jednotlivých čeledí je velmi rozdílné. Bylo ovlivněno jejich fylogenetickým 

stářím a původem. Starobylé, druhově nepočetné čeledi mívají zřetelně disjunktivní areál 

rozšíření. Taxony bývají vzájemně izolované a geograficky značně vzdálené. Výskyt těchto 

forem má často reliktní charakter dříve značně rozsáhlého rozšíření. Příklady mohou být 

zástupci čeledí Cryptobranchidae, obývající východ USA, Čínu a Japonsko, Proteidae z 

východu USA a Evropy, Ascaphidae z Nového Zélandu a západu USA, Pipidae z Jižní 

Ameriky a Afriky a Pelodytidae žijící v kavkazské a pyrenejské oblasti (BARUŠ et OLIVA, 

1992). V protikladu stojí čeledi Ranidae, Bufonidae a Hylidae s téměř kosmopolitním areálem 

výskytu. Rozsáhlý areál výskytu v tropech mají i čeledi Microhylidae, Leptodactylidae, 

Ichthyophidae a Caecilidae. Při obsazování ekologických nik podobného charakteru 

docházelo ke konvergentnímu vývoji druhů různých čeledí (např. Rhacophoridae - 

jihovýchodní Asie, Hyperoliidae - Afrika a Hylidae - Evropa, Amerika, Austrálie a východní 

Asie). 
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Na území ČR se vyskytují tito obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), 

čolek horský (Triturus alpestris; nově Mesotriton alpestris), čolek obecný (dříve tečkovaný; 

Triturus vulgaris; nově Lissotriton vulgaris), čolek hranatý (Triturus helveticus; nově 

Lissotriton helveticus), čolek karpatský (Triturus montandoni; nově Lissotriton montandoni), 

čolek velký (Triturus cristatus), čolek dravý (Triturus carnifex), čolek dunajský (Triturus 

dobrogicus); kuňka obecná (někdy též ohnivá; Bombina bombina), kuňka žlutobřichá 

(Bombina variegata), blatnice skvrnitá (dříve česneková; Pelobates fuscus), ropucha obecná 

(Bufo bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis; nově Pseudepidalea viridis), ropucha 

krátkonohá (Bufo calamita; nově Epidalea calamita), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan 

hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (též rašelinný; Rana arvalis), skokan štíhlý 

(Rana dalmatina) a komplex vodních skokanů (skokan skřehotavý - Rana ridibunda; nově 

Pelophylax ridibundus, skokan zelený - Rana kl. Esculenta, též R. esculenta; nově Pelophylax 

esculentus, skokan krátkonohý, též s. Lessonův, s. menší - Rana lessonae; nově Pelophylax 

lessonae; TRUTNAU, 1975; ENGELMANN, 1985; ZWACH, 1990; BARUŠ et OLIVA, 

1992; MORAVEC, 1994; DIESENER et al., 1997; GASC, 1997; MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 

1998; ARNOLD, 2002; ZWACH, 2009; DUNGEL et ŘEHÁK, 2011). Roku 2006 vyšla 

systematická práce na základě porovnávání DNA, která přinesla mnoho změn i do 

nomenklatury českých obojživelníků (viz výše). Dle VOJARA, (2007) mají někteří 

batrachologové k novému systému výhrady. Zájemci o obojživelníky se nejčastěji setkají se 

starší literaturou, proto v této práci uvádím dříve platné názvosloví.  

Územím České republiky se táhne západní hranice areálu čolka karpatského - Triturus 

montandoni (BARUŠ et OLIVA, 1992; MORAVEC, 1994), východní (MORAVEC (1994) 

uvádí jihovýchodní) hranice výskytu ropuchy krátkonohé - Bufo calamita (BARUŠ et 

OLIVA, 1992; MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1998) a východní hranice rozšíření čolka hranatého 

- Triturus helveticus, doloženého na území ČR až roku 1990 (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1998; 

MORAVEC, 1994). Naší republikou rovněž prochází hybridní zóna kuněk Bombina bombina 

a B. variegata (BARUŠ et OLIVA, 1992; MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1998). Fosilně jsou z 

naší republiky doloženy i taxony zde již nežijící - Pelobates syriacus, Mertensiella, 

Tylototriton; BARUŠ et OLIVA, 1992). 

 

2.16 Význam obojživelníků pro člověka 

Obojživelníci člověka zajímají z rozmanitých příčin. Využívá je jako potravu, v 

medicíně, vědě, vzdělávání či boji proti škůdcům zemědělských plodin. Často jsou také 
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předmětem volnočasové aktivity - chovatelství. Kvůli své citlivosti k polutantům mohou 

posloužit jako bioindikátor stavu krajiny kolem nás.  

Obojživelníci jsou v některých částech světa významným zdrojem bílkovin. Obyvatelé 

západní Evropy považují maso vodních skokanů (Rana - Pelophylax) za kulinářskou lahůdku. 

Za účelem konzumace se ze států jižní Evropy vyváží desítky milionů žab ročně. Podobná je i 

situace v jiných oblastech světa - v USA je loven skokan Rana catesbeiana, v Indočíně Rana 

tigerina (Hoplobatrachus tigerinus; BARUŠ et OLIVA, 1992; KOCOUREK et MODRÝ, 

s.a.), v Koreji Rana limnocharis. Obyvatelé And loví zástupce rodů Batrachophrynus a 

Telmatobius (BARUŠ et OLIVA, 1992). Skokan červenonohý (Rana aurora) byl v důsledku 

nadměrného lovu během druhé poloviny 19. století v okolí San Francisca vyhuben. V průběhu 

tehdy probíhající zlaté horečky patřil mezi běžnou potravu, v současnosti je v USA na 

seznamu ohrožených druhů. Koncem minulého století byla každý rok do Evropské unie 

přivážena žabí stehýnka o přibližné hmotnosti 6 tun. K jejich přípravě je zapotřebí přes 100 

milionů jedinců. V současnosti jsou ke konzumaci vyváženi zejména skokani rodu 

Limnonectes (VOJAR, 2007). Ve východní Asii jsou kvůli masu loveni velemloci rodu 

Andrias (BARUŠ et OLIVA, 1992; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; VOJAR, 2007). V 

poslední době stoupá poptávka po jejich mase. Proto jsou zakládány farmové chovy, kde jsou 

velemloci rozmnožováni a odchováváni ve velkém množství za pomoci hormonální 

stimulace. Udržitelnost těchto chovů je však velmi nejistá, neboť uměle množené potomstvo 

nemusí být plodné. Rodičovská generace pochází z odchytu z přírody a díky dlouhověkosti 

velemloků se tento aspekt projeví až o mnoho (i několik desítek) let později (VELENSKÝ in 

verb, 2016). Součástí jídelníčku Indiánů obývajících Mexiko jsou axolotli (Ambystoma; 

BARUŠ et OLIVA, 1992; KOCOUREK et MODRÝ s.a.; 5). Konzumovaní obojživelníci 

mohou být mezihostiteli helmintů Gnathostoma spinigerum a Diphyllobothrium erinacei 

(BARUŠ et OLIVA, 1992; DUELLMAN et TRUEB, 1994). 

Obojživelníci slouží člověku i jako důležitá laboratorní zvířata. Vedle drápatek 

(ČIHAŘ, 1987), se při těhotenských testech používaly také ropuchy. Na fyziologické, 

embryologické a transplantační pokusy jsou používáni skokani, axolotli a žebrovníci. Časté je 

i použití těchto obojživelníků jako modelových objektů při výuce anatomie a fyziologie.  

Jihoameričtí Indiáni používají kožní sekrety žab z čeledi Dendrobatidae na výrobu šípových 

jedů. Tradiční medicína ve východní Asii pracuje s kožními sekrety a sušenými těly některých 

žab i ocasatých obojživelníků viz níže - čolek Cynops orientalis). Žádný obojživelník nemůže 

                                                 
5 http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Ambystoma&where-species=mexicanum, 

cit. 12.4. 2012 
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přímo ohrozit člověka. Rovněž se v této třídě nesetkáme se škůdci zemědělských plodin 

(BARUŠ et OLIVA, 1992). Naopak ropucha Bufo marinus byla vysazována na plantáže 

cukrové třtiny, aby pomáhala v biologickém boji s hmyzími škůdci (ČIHAŘ, 1987). 

Obojživelníci se těší také zájmu teraristů mnoha rozvinutých zemí. Československo patřilo k 

zemím s teraristikou na vysoké úrovni, dle mého názoru je i v ČR chováno a odchováváno 

mnoho zajímavých druhů a tuzemští chovatelé mají velmi dobrou pověst. Tato zájmová 

činnost může zvláště mládeži být i zdrojem poučení s výchovným významem (BARUŠ et 

OLIVA, 1992).  

K obojživelníkům se také váže velké množství pověr. Již od středověku byl v Evropě 

mlok skvrnitý považován za "zplozence pekla", který odolává ohni a může ho uhasit 

(ŠTĚPÁNEK, 1973; BARUŠ et OLIVA, 1992). Z tohoto důvodu byl dříve mlok nazýván 

ohnižil. Kvůli pověře, že jsou ropuchy proměněné čarodějnice, byly mučeny a upalovány. 

Různé podoby z pohledu dnešní legislativy týrání zvířat (ropuch) měly člověka zbavit 

různých neduhů či ochránit dobytek před nemocemi. Poměrně známá je "léčba" bradavic 

napíchnutím ropuchy na vidle. Dnes již úsměvné předsudky o ropuchách přežívaly až do 

konce minulého století - ropuchy mohly ožírat jahody, otrávit trávu pro dobytek či vodu pro 

kachny. V současnosti je situace snad o něco lepší a mnozí zahrádkáři mají ropuchu na 

zahradě rádi, přestože se jí štítí. Vědí, že je ropuchy zbavují bezobratlých škůdců.  

 

2.17 Ohrožení obojživelníků 

2.17.1 Fragmentace krajiny 

Fragmentací krajiny nazýváme proces, který má za následek zmenšování ploch daných 

biotopů a jejich vzájemnou izolaci (WILCOVE et al., 1986 in VOJAR, 2007). Nejvýznamněji 

se na fragmentaci podílí výstavba dopravní sítě. NOSS et al. (2006) považuje za více 

ohrožené druhy udržující velká teritoria (šelmy) a druhy charakteristické významnou denní či 

sezonní prostorovou dynamikou, nezřídka související se změnou typu stanoviště během roku 

a/nebo vývojové fáze. Do této skupiny patří i obojživelníci (VOJAR, 2007). 

Fragmentace krajiny přináší snížení genetické variability (počet genů vyskytujících se 

v dané populaci ve více alelách = variantách genů odlišných svým projevem). Malé populace 

jsou rovněž citlivější na demografické výkyvy. Bariéry ve fragmentované krajině (např. 

dopravní stavby, paseky, lány polí) znesnadňují genetický tok (přenos genetického materiálu 

mezi jednotlivými populacemi).  
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Každé jaro se setkáváme s obojživelníky usmrcenými koly vozidel. Pomocí zábran z 

plastových pasů se lidé snaží chránit obojživelníky migrující ze zimovišť k vodním nádržím 

vhodným k rozmnožování. Jak poukazují MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN (1998); VOJAR (2007), 

je stejně důležitá i ochrana dospělých obojživelníků migrujících zpět na terestrické biotopy i 

metamorfovaných juvenilů. Ke škodě obojživelníků k ní však většinou nedochází. Důvodů je 

několik - rozptýlení tahu do delší časové periody, neznalost situace, či nedostatek finančních 

prostředků na vybudování vhodných biokoridorů. 

 

2.17.2 Kontaminace prostředí 

Pokožka obojživelníků není pro toxické látky dostatečnou bariérou, proto jsou velmi 

citliví na znečištění životního prostředí. Kvůli těmto vlastnostem jsou obojživelníci 

bioindikátory stavu prostředí a jsou používáni při testech míry jedovatosti daných sloučenin. 

Obvykle jsou ke kontaminantům více citlivá raná vývojová stádia (PRATI et al., 2000 in 

VOJAR, 2007). 

 

2.17.2.1 pH  

Velmi důležitá je i hodnota pH, jehož nízké hodnoty zastavují vývin embryí a snižují 

míru líhnivosti larev. U larev nízké pH snižuje až zastavuje jejich růst, zvyšuje četnost 

výskytu deformací a mortalitu. Rovněž je oslabena schopnost regenerace a dochází k 

fyziologickým změnám (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1998). Kyselé prostředí rovněž zvyšuje 

rozpustnost těžkých kovů (HARTMAN et al., 1998), které se hromadí v usazeninách i živých 

organismech. Zhoršují schopnost líhnutí larev nebo jeho zpoždění, zvyšují míru výskytu 

deformací, snižují tempo růstu a míru vyvinutí žaber (SVOBODOVÁ et al., 1987). 

 

2.17.2.2 Chlor  

Obojživelníci jsou na chlor velmi citliví. I velmi nízké koncentrace tohoto plynu 

vedou k naleptání žaberního epitelu. Pulci umístění do chlorované pitné vody hynou během 

čtyř hodin (SVOBODOVÁ et al., 1987).  

 

2.17.2.3 Kadmium  

Při hnojení africkými ledky se do vody uvolňuje kadmium. V koncentraci 0,03 mg/l a 

vyšší se akumuluje v tkáních larev obojživelníků. Negativně ovlivňuje líhnivost larev, 
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zpožďuje jejich vývoj a brání vývoji žaber.  

 

2.17.2.4 Olovo 

  Do vodních zdrojů se dostává v souvislosti s automobilovou dopravou, dále 

vyplavováním důlních vod a z metalurgických odpadů. Koncentrace ohrožující larvy 

obojživelníků kolísá v rozmezí 0,1 - 10 mg/l. Olovo způsobuje poškození žaberního epitelu. 

Pulci obývající vodní plochy poblíž dálnic jsou jedovatí pro své predátory kvůli vysokému 

obsahu olova (BIRDSALL et al., 1986 in SVOBODOVÁ et al., 1987).  

 

2.17.2.5 Dusičnany  

Pro vodní organismy jsou jen velmi málo toxické, mohou však vést k druhotné 

kontaminaci vody hnilobnými procesy. Do vody se uvolňují především z dusičnatých hnojiv. 

 

2.17.2.6 Pesticidy 

  Mnoho druhů živočichů, mezi nimi i obojživelníci, přicházejí v důsledku působení 

pesticidů o přirozené zdroje potravy. Tento jev má negativní vliv na populační hustotu.  

Tvrdá voda s vyššími koncentracemi vápníku a hořčíku, v porovnání s měkkou vodou, 

výrazně snižuje působení pesticidních přípravků. Některé procházejí metabolickými 

přeměnami, zatímco pesticidy rozpustné v tucích se hromadí v organismu. Působení pesticidů 

na larvy obojživelníků může mít za následek jejich hyperaktivitu, zpomalení či zastavení růstu 

a oddálením metamorfózy i zvýšení úmrtnosti. Rovněž dochází k morfologickým anomáliím 

(zakřivení páteře, hydrocefalie; MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 1998).  

2.17.3 Změny v krajině 

Změnami vodního režimu v krajině (regulace vodních toků, meliorace) došlo k úbytku 

akvatických i terestických stanovišť pro obojživelníky. Dochází k vysoušení niv vodních toků, 

snižování počtu inundačních tůní, lesních a lučních pramenišť, ubývání mokřadů i vlhkých 

luk. Došlo k likvidaci slepých říčních ramen a stálých tůní v nivách vodních toků. Regulace 

vodních toků, zabraňující jejich rozlévání do okolní krajiny, omezily i množství periodických 

tůní. Zavážení drobných tůní v terénních depresích i rybníků, bývalých lomů a pískoven 

znamená další úbytek míst vhodných k rozmnožování.  

 



44 

 

2.17.4 Nevhodné hospodaření na rybnících 

Vedle nadměrného zarybnění se na úbytku obojživelníků významně podílí devastace 

litorálu, vypouštění rybníků v nevhodnou roční dobu, nešetrné odbahňování vodních nádrží, 

eutrofizace a znečišťování vody způsobené rybáři. Přílišná abundance (početnost) rybí 

obsádky má za následek fyzickou likvidaci obojživelníků (predace dospělců a larev 

karnivorními rybami, konzumace i poškození snůšek omnivorními i herbivorními rybami). 

Bentické a planktonofágní ryby obojživelníkům potravně konkurují. 

Vypouštění rybníků rovněž zasahuje do života obojživelníků. Míra vlivu závisí na 

roční době, kdy je rybník vypouštěn, dále na rychlosti vypouštění a jeho frekvenci. Jarní 

vypuštění (duben, květen) vede ke zničení snůšek či larev. Pokud trvá cyklus mezi 

vypouštěními minimálně 3 - 5 či více let, nebývá druhové složení obojživelníků ohroženo 

(VOJAR, 2007). Zimní vypouštění má za následek úhyn obojživelníků zimujících ve vodní 

nádrži. Nejvhodnější je vypouštění rybníků mimo období rozmnožování i zimování, tj. od 

poloviny srpna do konce září (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 1998). Podobné zásady platí i při 

odbahňování vodních nádrží, které je často nutné, aby nedošlo k jejich úplnému zazemnění a 

zániku. Při této činnosti jsou však likvidovány litorální porosty důležité pro rozmnožování i 

ukrývání obojživelníků. Při odbahnění také dochází ke vzniku příkrých svahů břehů 

(MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 1998; VOJAR, 2007). Pokud míra zanesení neohrožuje existenci 

vodní nádrže, je vhodnější od jejího odbahnění upustit.  

Existenci obojživelníků ohrožují i chovy kachny divoké (Anas platyrhynchos). V 

případě vyšší abundance než 20 kusů/ha zpravidla dochází k brzké likvidaci larev 

obojživelníků. Invaze nepůvodního norka amerického (Mustela vison) představuje pro 

evropské obojživelníky značnou hrozbu. Se zastoupením 14 - 72 % (SIDOROVICH, 2000 in 

VOJAR, 2007) jsou základní složkou jeho potravy. Zvýšené stavy prasete divokého (Sus 

scrofa) mohou mít za následek likvidaci drobných vodních ploch vhodných pro rozmnožování 

některých čolků a kuněk. Rovněž konzumují shluky snůšek některých obojživelníků (např. 

skokanů; VOJAR, 2007).  

2.17.5 Sekání luk 

Sekání luk, sloužících jako terestrické biotopy obojživelníků, představuje závažnou 

hrozbu. U sekaček s výškou drnu 7 a méně cm (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 1998) dochází při 

kontaktu s obojživelníky k jejich usmrcení či zmrzačení, snižujícímu jejich pohyblivost a 

zároveň zvyšujícímu úspěšnost predátorů. Posekáním velkých ploch za krátké časové období 

vznikají "travní pouště". Na těchto plochách bez možnosti ukrytí mají obojživelníci, společně 
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s dalšími drobnými živočichy, malou šanci na přežití (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 1998).  

2.17.6 Nevhodné způsoby ochrany 

Obojživelníky také ohrožuje nevhodný či neefektivní způsob ochrany. VOJAR (2007) 

upozorňuje především na zpravidla neúčinné "záchranné" transfery. Neefektivní ochranou 

může rovněž být neodborná či ledabylá stavba dočasných zábran v době jarní migrace. 

Dochází tak ke vstupování migrujících obojživelníků do vozovky a jejich usmrcení 

projíždějícími vozidly (vlastní pozorování, okres Teplice, 2015, 2016).  

2.17.7 Chytridiomykóza 

Na konci 80. let 20. století bylo zjištěno, že v Austálii a oblasti střední Ameriky 

způsobuje chytridiomycetní houba Batrachochytrium dendrobatidis do té doby neznámé 

onemocnění (BERGER et al., 1998; LONGCORE et al., 1999 in VOJAR, 2007), které bylo 

později pojmenováno chytridiomykóza. Od svého objevení tato nemoc infikovala více než 

100 druhů obojživelníků a způsobila extinkci mnoha populací i druhů obojživelníků 

(BRIGGS et al., 2005 in VOJAR, 2007), např. tlamorodek Rheobatrachus silus a R. vitellinus 

(BERGER et al., 1998 in VOJAR, 2007), ropuchy Bufo periglenes (POUNDS et al., 2006 in 

VOJAR, 2007) a 30 druhů rodu Atelopus (LA MARCA et al., 2006 in VOJAR, 2007). V 

současnosti bylo toto onemocnění identifikováno na obojživelnících čtyř kontinentů - Evropy, 

Afriky, Ameriky a Austrálie. Zkoumáním muzejních sbírek bylo zjištěno, že 

Batrachochytrium dendrobatidis se nejprve vyskytlo v Africe (u drápatky Xenopus laevis). Od 

roku 1974 bylo identifikováno i na dalších kontinentech. 

Batrachochytrium dendrobatidis se šíří pomocí zoospor s jedním bíčíkem, z nichž se 

vyvíjí přisedavé zoosporangium kulovitého tvaru, měřící 10 - 14 μm v průměru. Zoospory 

doplavou pouze do vzdálenosti kratší než 2 cm, proto většina z nich infikuje buňky v blízkém 

okolí. Přenos mezi jedinci obojživelníků pravděpodobně probíhá při blízkém či přímém 

kontaktu. Rozšíření chytridiomykózy způsobuje i člověk intodukcemi obojživelníků do 

nových lokalit, dále celosvětovým obchodem s obojživelníky (DASZAK et al., 2001, 2004; 

DOBSON et FOUFOPOULOS, 2001 inVOJAR, 2007). Příkladem mohou být skokani volští 

(Rana catesbeiana; JOHNSON et SPEARE, 2003 inVOJAR, 2007) dovážení ke konzumaci. 

Batrachochytrium dendrobatidis se projevuje změnami chování, např. strnulostí v nepřirozené 

poloze, letargií, ztrátou přirozených reflexů, neúspěšným hledáním úkrytu, neochotou prchat 

při vyrušení. U pulců snižuje jejich aktivitu a prodlužuje larvální vývoj. Dalším příznakem je 

ohniskové rohovatění pokožky, její abnormální odlupování, hnisání epidermis, kožní, svalové 

a oční výrony a hyperémie (překrvení kůže na ventrální straně). Onemocnění se zjištuje 
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identifikací sporangií v pokožce. Pro žáby může být letální, nemocní jedinci se mohou jevit i 

jako zdraví (VOJAR, 2007). Axolotli rodu Ambystoma mohou dlouho přežívat a působit jako 

přenašeči. K úmrtí infikovaného obojživelníka dochází z důvodu hyperplazie - tvorba 

nepropustné bariéry zrohovatěním kůže, která vede k poklesu kožní respirace, hydratace a 

změnám osmoregulace a termoregulace. Dalším zjištěným mechanismem je působení 

houbového bakteriálního jedu či kombinací uvedených činitelů (BERGER et al., 2007 in 

VOJAR, 2007). Rozvoj nemoci inhibují temporiny, látky z kožních žláz obojživelníků (např. 

skokan Rana temporaria), případně vystavení obojživelníka vysokým teplotám (Litoria 

chloris; WOODHAMS et al., 2003 in VOJAR, 2007).  

Kontaminované předměty je třeba ošetřit chlornanem sodným či ethanolem. V případě 

nálezu mrtvých jedinců s podezřením na chytridiomykózu je třeba celé jedince či prsty a kůži 

z oblasti pánve zamrazit či zafixovat v 10% roztoku formalínu a předat společnostem AOPK 

ČR či ČSOP. 

V posledních letech byla nově popsána chytridiomycetní houba Batrachochytrium 

salamandrivorans napadající ocasaté obojživelníky (REHÁK in verb., 2015). 

 

2.18 Legislativní ochrana obojživelníků 

V Červené knize ohrožených druhů (Red Data Book) IUCN (Mezinárodní organizace 

na ochranu přírody a přírodních zdrojů) jsou vedeny celosvětově ohrožené druhy organismů. 

Tyto seznamy právní ochranu nezajišťují, mohou však být podklady pro stanovení priorit 

druhové a územní ochrany či zařazení taxonů i jejich biotopů do mezinárodních úmluv (např. 

CITES6, Ramsarská úmluva; VOJAR, 2007). Podle Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry 

a přírodních stanovišť (Bernská konvence) jsou všechny druhy obojživelníků žijící v Evropě 

chráněné (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). 

V ČR se ochranou přírody (a tedy i obojživelníků) zabývá zákon č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. (KOCOUREK et 

MODRÝ, s.a.; MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1998; VOJAR, 2007). Ministerstvo životního 

prostředí stanovuje dvě kategorie druhové ochrany: druhy chráněné (obecně) a druhy zvláště 

chráněné. Zvláště chráněné druhy se dle míry ohrožení dělí na kriticky ohrožené (blatnice 

skvrnitá, čolek hranatý, čolek karpatský, čolek velký, ropucha krátkonohá, skokan krátkonohý 

a skokan skřehotavý); silně ohrožené (čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý, rosnička 

                                                 
6 Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, tzv. Washingtonská 

konvence. Tehdejší ČSFR k dohodě přistoupila roku 1992. 
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zelená, skokan ostronosý, skokan štíhlý a skokan zelený) a ohrožené (kuňka obecná, kuňka 

žlutobřichá, ropucha obecná, ropucha zelená; MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1998). Dle VOJARA 

(2007) v ČR patří čolek dravý mezi kriticky ohrožené druhy. Všechna vývojová stádia těchto 

živočichů jsou chráněna, je zakázáno je usmrcovat, zraňovat, rušit, chytat či přemisťovat a 

chovat v zajetí. Obecná ochrana zabraňuje pouze činnostem ohrožujícím populace, druhy 

nebo ekosystémy, jejichž jsou součástí. Do této kategorie patří skokan hnědý a čolek 

dunajský. Právní ochranou živočichů se zaměřením na obojživelníky (např. zákon č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými 

druhy) se zabývá VOJAR (2007). 

 

2.19 Doporučená literatura 

Zájemcům o vážnější studium obojživelníků, včetně pedagogů, kteří se chtějí orientovat 

blíže v odborné literatuře věnované obojživelníkům, patří následující text. Zásadní 

monografickou knihou je dílo BARUŠE et OLIVY (1992). Je zde komplexně a přitom 

podrobně pojednána třída obojživelníci (anatomie, fyziologie, etologie, vztahy k prostředí i 

člověku, fosilní zástupci) obecně, dále se zabývá obojživelníky žijícími na našem území. Dle 

mého názoru toto dílo nebylo v českém jazyce překonáno a je srovnatelné s následující 

kvalitní zahraniční literaturou. Pro vážnější zájemce o batrachologii je určena kniha 

DUELLMAN et TRUEB (1994). Jedná se o velmi kvalitní syntézu o obojživelnících, kde 

čtenář nalezne uceleně mnoho podrobných informací. Starší, ale velmi kvalitní dílo 

podobného rázu vydal PORTER (1972). Obě knihy jsou v anglickém jazyce. Systematika této 

skupiny živočichů je nesmírně dynamická, průměrně každý třetí den je popsán nový druh 

obojživelníka, někdy vyšší taxony. Dokladem mohou být počty obojživelníků známých v 

době před přibližně 30 lety - ČIHAŘ, (1987) uvádí okolo 3000 druhů. BARUŠ et OLIVA 

(1992) již uvádějí přibližně 4000 taxonů. MORAVEC (2001) udává ke konci roku 2000 více 

než 4850, zatímco O´SHEA et HALLIDAY (2005) pouze 4715 druhů. VOJAR (2007) 

vyčísluje počet obojživelníků k 10. 10. 2007 na 6208 (http://www.amphibiaweb.org/ in 

VOJAR (2007)). FOKT (2008) uvádí jen více než 5000 taxonů. Z uvedeného tedy vyplývá, že 

systematika této skupiny zastarává velmi rychle. Přesný aktuální počet druhů, včetně 

systematiky, informací o jednotlivých druzích, ekologii, ochraně, nemocech (i 

chytridiomykóze) lze nalézt na výše citovaných internetových stránkách. Přesto, že se nejedná 

o tištěnou literaturu, představují se o velmi kvalitní zdroj informací, navíc dostupný téměř pro 

každého (stánky jsou v anglickém jazyce).  
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Knihou zásadního významu o fosilních (již nežijících) formách obojživelníků je dílo 

ROČKA (2002). Zájemcům o ochranu obojživelníků lze doporučit publikace MIKÁTOVÁ et 

VLAŠÍN (1998); VOJAR (2007). Zmíněné publikace jsou zaměřeny zejména na střední 

Evropu, na globální úrovni se touto problematikou zabývá SEMLITSCH (2003); - tato kniha 

je v anglickém jazyce. Evropskými obojživelníky se zabývá mnoho autorů, např. DIESENER 

et al. (1997) v českém jazyce, ENGELMANN (1985); TRUTNAU (1975) v německém jazyce 

či ARNOLD (2002); GASC (1997) v anglickém jazyce. Následující publikace  autorů 

BARUŠ et OLIVA (1992); MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN (1998) MORAVEC (1994); ZWACH 

(1990, 2009) poskytují ucelené informace o batrachofauně (někdy i herpetofauně) ČR.  

Základní knihou pro teraristy jsou publikace VERGNERA et VERGNEROVÉ (1986), 

případně ČIHAŘE (1989). Nalezneme zde obecné informace o teraristice, popisy chovu 

jednotlivých skupin a druhů obojživelníků, dále i plazů a jiných terarijních živočichů naně 

navazuje kniha KOCOUREK et KRÁL (s.a.) Speciálně chovu obojživelníků se věnuje 

kvalitní kniha KOCOURKA et MODRÉHO (s.a.). Je zde krátce představena třída 

obojživelníků, důraz je kladen na chovatelsví s metodikami chovu jednotlivých druhů, druhá 

část se podrobně věnuje veterinární problematice - nemoci, parazité obojživelníků, jejich 

prevence a léčba. Podobně zaměřená je pulikace FOKTA (2008). Úvod, kde jsou představeni 

obojživelníci (např. anatomie, etologie) se velmi nápadně podobá odstavcům z knihy 

BARUŠE et OLIVY (1992), přestože není uvedena v bibliografii. Při blížším seznámení s 

textem lze v této této publikaci narazit na jisté nesrovnalosti a nepřesnosti. Přesto knihu 

nezavrhuji a lze ji doporučit alespoň k nahlédnutí. Na chov ocasatých obojživelníků se 

zaměřil GROßE (1983). Publikace je v německém jazyce.  

Články s poznatky chovatelů (akvaristů, teraristů i entomologů) dříve vycházely v 

periodiku Akvárium - Terárium. Na internetu, např. www.ifauna.cz, existují poradní fóra. Lze 

se zde obrátit na chovatele s konkrétním dotazem, na druhou stranu se zde často angažují k 

poradenství nezpůsobilí lidé. Kvalifikovanou radu nám nejen v případě zranění či nemoci 

může bezplatně poskytnout MVDr. Vítezslav Honsa na níže uvedených prodejních akcích 

(teraristické burzy v Praze a Plzni). 

 

3 Základy teraristiky  

Nádrž, ve které člověk udržuje jakýkoli živý organismus, nazýváme vivárium. Tento 

název je odvozen z latinského slovesa "vivo"- žiji, živ jsem, trvám; živím se (Sedláček, 1936). 

Mezi základní typy vivárií patří terárium z latinského "terra" - země, suchá země (naproti 
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moři), krajina, končina, půda, prst; Terra -  bohyně Země (SEDLÁČEK, 1936) a akvárium z 

latinského "aqua" - voda, vodovod; déšť (SEDLÁČEK, 1936).  

 

3.1 Typy chovných zařízení 

Pro obojživelníky se nejvíce hodí chovné nádrže z níže uvedených materiálů.  

Celoskleněné nádrže, rovněž nazývané elementky, jsou nádrže z litého skla. Většinou bývají 

menších rozměrů, proto v nich chováme larvy či menší druhy obojživelníků, případně je 

používáme jako karanténní nádrže (viz dále), neboť je lze velmi snadno desinfikovat. Pokud v 

nich chováme živočichy, kteří mohou utéci, musíme nádrže zakrýt víkem, např. pletivem v 

rámečku. Nevýhodou je přístup pouze shora a horní větrání, proto je můžeme umísťovat 

pouze vedle sebe.  

Abychom předešli poškození nádrží, pokládáme je na měkkou podložku, např. fasádní 

polystyren či podložky pod podlahy Starlon nebo MIRELON. Terária pokládáme přímo na 

desky (o síle: 0,5 - 2 cm u polystyrenu; 3 a 6 mm u Starlonu.) či na 2 - 3 cm široké proužky  z 

těchto materiálů umístěné rovnoběžně pod okraji delší strany dna nádrže. Pokud upravujeme 

rozměry polystyrenu, užíváme k tomu plátek z pilky na železo, k řezání Starlonu se nejlépe 

osvědčil odlamovací nůž. Pozor na příliš silné desky z polystyrenu, pod větší zátěží se 

deformují, navíc je jejich pořízení nákladnější. Pod terária lze použít i podložky pod podlahy 

MIRELON o síle 3 mm. Doporučuji ho pokládat v dvojité vrstvě pod celou plochu dna. Kvůli 

nižší odolnosti ho nedoporučuji používat pod těžší vivaria. Pod prázná akvária a terária 

zařízená nepříliš těžkým vybavením (bez silné vrstvy substrátu, větších kamenů) lze nouzově 

použít i kartonové desky. Tento text o použití podložek platí obecně pro všechny skleněné 

nádrže. 

 

Skleněné nádrže lepené jsou vyrobeny z tabulí skla. Výhodou je možnost výroby 

nádrže odpovídající našim potřebám tvarem i rozměry. Jejich nejjednodušším typem jsou 

akvária. Praktická jsou terária přístupná z přední strany. Přístup do terária je nejčastěji řešen 

pomocí posuvných tabulí skla v nalepených drážkách či prostřednicvím otevíratelné části 

přední stěny přilepené pomocí pantů. Část boční a horní stěny bývá nahrazena pletivem, po 

krajích přelepeným pruhy skla. Taková terária můžeme umísťovat do nosných stojanů nad 

sebe, pokládáme je také na měkkou podložku. Pokud si terária či akvária zhotovujeme sami, 

lepíme k sobě skla se zabroušenými hranami pomocí tenké vrstvy silikonu. Osvědčil se mi 

univerzální silikon Den Braven (sklenářské práce, těsnění, spárování, auta, lodě). 
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Nejvhodnější je černý (neprorůstají jím řasy), dále se používá transparentní silikon. Můžeme 

se také setkat se speciálním sklenářským silikonem (Den Braven) a akvaristickým silikonem 

(SOUDAL). Jejich pořizovací cena je vyšší, navíc se nevyrábí v černé barvě. Pracujeme s 

nimi dle návodu (k práci je potřebná vytlačovací pistole), před nanesením vrstvy silikonu 

styčné plochy odmastíme lihem a necháme oschnout. Po přiložení styčných ploch skel 

odstraníme plynulým tahem po spáře přebytečný, ze spáry vytlačený silikon pomocí stěrky 

nebo prstu namočeného ve vodě rozmíchané s Jarem (mýdlové vodě). Pozor na příliš silné 

vrstvy silikonu, mohou být příčinou úniku vody z větších akvárií, neboť tlak vody vytlačí 

silikon ze spáry. Při výrobě skleněných nádrží i manipulaci s nimi dbáme na bezpečnost 

práce. V těchto typech terárií chováme většinu druhů terestrických obojživelníků, podle 

poměru délek stran je můžeme rozdělit na několik typů.  

Terária pro pozemní živočichy jsou nádrže s velkou plochou dna, délka terária (příp. 

délka a šířka) je nejdelším rozměrem. Jsou vhodná zejména pro ocasaté obojživelníky a 

pozemní druhy žab (ropuchy, rohatky). Terária krychlového tvaru mají všechny rozměry 

přibližně stejně dlouhé. Jedná se o univerzální typ nádrže, který vyhovuje pozemním a 

příležitostně šplhajícím živočichům. Chováme v nich arborikolní zástupce čeledi 

Plethodontidae a některé druhy žab.  

U terárií skříňového tvaru je nejdelším rozměrem výška. Chováme zde stromové 

druhy živočichů, např. arborikolní zástupce čeledi Plethodontidae a stromové druhy žab 

(Hylidae, Rhacophoridae, Hyperolidae).  

Plastové chovné nádrže (faunaboxy) mají standardizovaný poměr délek stran, vyrábí 

se v různých objemech. Jsou snadno omyvatelné a dobře uzavíratelné, proto jsou vhodné i 

jako karanténní či přepravní nádrže. Nevýhodou je možnost pouze horního větrání, poblíž 

tepelného zdroje hrozí deformace stěn nádrže. Plastové stěny nádrže se mohou používáním 

poškrábat, což chovateli zhoršuje pohled dovnitř. Jako chovné nádrže, zejména na krmné 

bezobratlé, lze použít plastové krabice různých tvarů a velikostí.  

Na drobné chovance lze použít krabice od salátu o objemech 0,5 l, 1 l, 2 l a více. Větší  

živočichy či jejich kolonie lze s úspěchem chovat v uzavíratelných kbelících od vodou 

ředitelných nátěrových barev (Primalex, HET), které je nutno důkladně vymýt. Nádrže 

opatříme větráním podle potřeb chovaných živočichů. Do boční a stropní stěny (víka) 

vyřízneme větrací otvory, které překryjeme pletivem. Místa překryvu stěny nádoby a pletiva 

odmastíme lihem, po oschnutí naneseme silikon používaný k lepení akvárií. Poté přiložíme 

pletivo a protlačíme ho vrsvou silikonu ke stěně nádrže. Doporučuji použití kovových pletiv, 

některá plastová pletiva krmný hmyz rozkousává.  
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3.2 Rozdělení vivárií podle jejich funkce a mikroklimatu 

Nejjednodušeji zařízená jsou hygienická terária. Zařizujeme je tak, abychom mohli 

snadno sledovat vzhled zvířete, jeho chování, příjem potravy a exkreci či výskyt parazitů. 

Dno většinou pokrýváme savým papírem, molitanem nebo polystyrenem. Úkryty vytváříme z 

plastových či keramických materiálů (vhodné jsou květináče). Pokud do hygienického terária 

umístíme rostlinu, měla by být umělá, aby se dala dezinfikovat. Přestože takto zařízená terária 

nejsou příliš vzhledná, lze v nich s úspěchem chovat i rozmnožovat řadu druhů živočichů.  

Stejným způsobem zařizujeme karanténní nádrže, kam umísťujeme zvířata nově přinesená do 

chovu. Pokud pocházejí z chovu, karanténujeme je 1 - 2 měsíce, u zvířat z přírody dobu 

prodloužíme na 2 - 3 měsíce. Zde zvířata zbavíme parazitů, v případě potřeby necháme udělat 

mikrobiologické vyšetření (bývá značně nákladné) nebo se obrátíme na veterináře s praxí s 

exoty (často spolupracují se zoologickými zahradami, případně bývají na teraristických 

burzách). Při manipulaci s nově získanými zvířaty dbáme zvýšené osobní hygieny, abychom 

nepřenesli nákazu na sebe či ostatní chovance.  

Do karanténního terária rovněž umisťujeme poraněná zvířata z našeho chovu. Do rány 

na těle živočicha se nemůže dostat substrát a snížíme riziko vzniku infekce. Někteří autoři 

doporučují chov obojživelníků v hygienických teráriích, osvědčily se mi však i nádrže 

vybavené přírodními materiály.  

Při zařizování přírodních terárií používáme přírodní materiály, jimiž se snažíme 

napodobit přírodní prostředí, ve kterém naši chovanci ve své domovině žijí. Takové nádrže 

jsou velmi vhodné k expozičním účelům. S nejčastěji používanými materiály i metodami 

jejich získání se seznámíme v další kapitole. Pro lepší přehlednost si nádrže rozdělíme podle 

biotopů, ve kterých zvířata žijí. 

Tropické vlhké  terárium je charakteristické vysokou vzdušnou vlhkostí (80 - 90%) a 

vyšší teplotou 24 - 30º C (teplota závisí na druhu, většině obojživelníků vyhovuje teplota 24 - 

28º C s mírným nočním poklesem o 1 - 3º C). Pozor na teplotu u horských druhů. Některé 

druhy pocházející z vysokých pohoří tropických oblastí musíme chovat ve srovnatelných 

podmínkách, jako druhy z mírného pásu. Často v nich chováme stromové druhy žab. Pro ně 

volíme nádrže, jejichž nejdelším rozměrem je  výška. Při vhodném osvětlení je možné terária 

hojně osázet vegetací, působí pak velmi dekorativně. Pozemní obojživelníky, např. žáby 

Megophrys sp. či Bufo sp. chováme v nádržích s velkou plochou dna. Dno pokryjeme vrstvou 

listovky či hrabanky, do které se chovanci ukrývají.  
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V tropickém polosuchém teráriu udržujeme také vyšší teplotu, avšak nižší vlhkost (70 

- 80 %). Jsou vhodná pro živočichy žijící v tropickém pásu mimo oblasti pralesů. V těchto 

lokalitách se většinou střídá období sucha s obdobím dešťů. Během suché periody většina 

obojživelníků estivuje (zahrabávají se hluboko do země, kde se drží vlhkost, zadržují vodu v 

močovém měchýři, tvoří několikanásobným svléknutím pokožky ochranné kokony nebo tyto 

a další možnosti kombinují). Sucho bychom neměli napodobovat příliš důsledně, abychom 

našim chovancům spíše neuškodili, neboť v teráriu zvířata nemají takové úkrytové možnosti 

jako v přírodě (např. vrstva substrátu přes  1 m). Období naznačíme několikaměsíčním 

omezením rosení, substrát zaléváme méně, jen jednu část udržujeme vlhčí (nejlépe v okolí 

misky s vodou), zvíře tak má možnost výběru optimálního mikroklimatu. Období dešťů bývá 

pro zvířata impulsem k rozmnožování. Je vhodné (někdy i nezbytné) déšť simulovat pomocí 

čerpadla umístěného v bazénku, které  je napojeno na hadici. Hadici vedeme nad vodní 

nádrží, kde ji např. pomocí drátu přichytíme ke stropu, její konec zaslepíme, do boků hadice 

uděláme dírky. Voda hnaná čerpadlem vytéká těmito otvory a simuluje tak déšť. Je důležité 

hadici nasměrovat tak, aby se voda vracela zpět do vodní nádrže a zajistit jí proti posunu. 

Pokud se voda nevrací do oběhu, může dojít i k zadření čerpadla. V období dešťů rosíme 

nádrž často a pravidelně, rovněž zvýšíme přísun potravy. Takto chováme např. africké 

skokany rodu Pyxicephalus, jihoamerické rohatky rodu Ceratophrys, některé druhy rosniček 

(Litoria sp., Phyllomedusa sp.) či ropuchy tropického pásma.  

Subtropické vlhké terárium se od tropického liší rozdílem teplot během ročních 

období. V letních měsících udržujeme teplotu v rozmezí 22 - 28º C, v zimě kolem 18 - 20º C. 

Rozdíl mezi denní a noční teplotou by měl být výraznější než u tropického terária. Vlhkost 

vzduchu je vhodná mezi 80 - 90 %. Chováme zde např. zástupce rodů Tylototriton, 

Paramesotriton, Pachytriton.  

Subtropické polosuché terárium se klimatickými poměry velmi podobá předchozímu 

typu, udržujeme zde však nižší vzdušnou vlhkost (70 - 80 %). Zimní teploty by měly sahat 

níže, na 15 - 20º C, u některých druhů i na 12º C. Chováme zde některé druhy mloků (rod 

Mertensiella), rosniček (Hyla), ropuch (Bufo mauritanicus).  

Vlhké a polosuché terárium mírného pásu  je vhodné pro živočichy pocházející z 

oblastí klimatem odpovídajícím střední či jižní Evropě. Terárium mnoha druhů bývá v zimě 

nevyužito, jeho obyvatelé tráví několik zimních měsíců v lednici či chladném sklepě. Letní 

teplotu udržujeme mezi 20 - 27º C s několikastupňovým nočním poklesem (o 5 - 7º C). Je 

nutné teplotu přizpůsobit konkrétnímu chovanému druhu, většině ocasatých obojživelníků 

vyhovuje teplota 19 - 22º C (obecně platí, že ocasatí obojživelníci vyžadují nižší teploty a 
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vyšší vlhkost, žáby stejného klimatického pásu vyhledávají trochu vyšší teploty).  

Množství druhů obojživelníků mírného pásu lze v teplejších měsících roku chovat ve 

venkovních teráriích. Terárium tohoto typu je vhodné např. pro čolky (Triturus sp., 

Notophthalmus sp.), mloky (Salamandra sp.), axolotly (Ambystoma sp.), ropuchy (Bufo bufo 

spinosus), blatnice (Pelobates sp.), ropušky (Alytes sp.), kuňky (Bombina orientalis). Žáby 

rodu Discoglossus vyžadují celoročně trochu teplejší klima. Venkovní terária je nutné dobře 

zabezpečit proti případným predátorům (např. kočky, ptáci). Důležité je rovněž spolehlivé 

zastínění, aby během slunečných dní nedošlo k přehřátí nádrže a úhynu chovaých živočichů. 

Akvaterárium je nádrž s menší či větší vodní nádrží, zabírající 25 - 100 % plochy dna. Vodní 

nádrž může být i zabudovaná větší nádoba s vodou, ale i část  terária oddělená od souše např. 

vlepeným pruhem skla. Chováme zde obojživelníky z rozdílných klimatických poměrů, od 

mírného po tropický pás, více vázané na vodní prostředí. Některé druhy obojživelníků zde 

chováme pouze v době rozmnožování. Nejjednodušší akvaterárium je nádrž s nižší hladinou 

vody a několika kameny tvořícími ostrůvek. Zejména tropická akvaterária lze hojně osázet 

rostlinami, působí pak velmi dekorativně.  

Akvária jsou nádrže, ve kterých chováme akvatické obojživelníky (axolotly, surýny, 

úhoříky, žebrovníky, některé čolky /Cynops sp./ zástupce čeledi Pipidae, červory, larvy 

obojživelníků a dospělce některých druhů  v době rozmnožování. Nejdelším rozměrem 

akvárií bývá délka, někdy i šířka. Dno akvária můžeme pokrýt neostrým štěrkem či 

propraným pískem a osadit rostlinami nebo nechat akvárium nezařízené a na dno umístit 

plastové pletivo zatížené kamenem, kam obojživelníci odkládají spermatofory či vajíčka 

(hygienické akvárium). V případě potřeby do akvária umístíme i slabší filtr, který nedělá silný 

proud (molitanový filtr se vzduchovadlem). Často bývá vhodné nádrž doplnit plovoucím 

ostrůvkem z kůry, korku, polystyrenu či větších plovoucích rostlin rodu Pistia nebo tokozelka 

("vodní hyacint" - Eichhornia sp.). Teplota vody v akváriu musí odpovídat teplotním nárokům 

daného druhu. Fyzikálně chemickými podmínkami sladkovodního akvária a akvarijními 

rostlinami se podrobně zabývá HANEL (2002). 

Insektárium je nádrž určená k chovu hmyzu. Používáme nádrže z plastu (krabičky od 

potravin či nátěrů) nebo ze skla (např. akvária překrytá pletivem v rámečku, nepoužívaná 

"klasická" terária). Tvarem by měla odpovídat našemu chovatelskému záměru (od  nádrží s 

velkou plochou dna  po ubikace skříňového tvaru). Udržujeme teplotu odpovídající potřebám 

chovaného druhu. 
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3.3 Zařízení obecného terária 

Dno terária pokryjeme vrstvou substrátu. Pro ocasaté obojživelníky je velmi vhodná 

hrabanka z listnatého lesa pokrytá mechy a suchým spadaným listím. Někteří mloci ze sušších 

oblastí (Mertensiella sp.) a některé druhy žab chováme na směsi písku a zahradní země či 

písku a rašeliny. Pro druhy zahrabávající se do země je vhodná 10 - 15 cm (někdy i více) silná 

vrstva substrátu. Do jednoho rohu  umístíme misku s vodou odpovídající svými rozměry 

počtu a velikosti chovanců. Pokud má vodní nádrž kolmé či hladké stěny, vytvoříme 

chovancům pozvolný výlez z kamenů, nebo kusu kůry. Obložením vodní nádrže kusy kůry či 

oblázky omezíme nanášení substrátu zvířaty do vody. Část terária s vodní plochou rosíme více 

než druhou polovinu, umožníme tím chovancům možnost výběru místa s vyhovující vlhkostí. 

Úkryty z přírodních či umělých materiálů pokládáme na několik míst (poblíž vodní nádrže i v 

protilehlé části terária. Šplhajícím obojživelníkům umístíme do terária větev. Pokud máme v 

místnosti vyhovující teplotu, chováme ocasaté obojživelníky bez vytápění, v případě potřeby 

vytápíme pomocí topného kabelu či slabé žárovky část ubikace, ve které se nenachází miska s 

vodou. K regulaci teploty lze využít i termostat napojený na ohřevná zařízení. Některé žáby - 

rosničky, kuňky mají rády možnost výhřevu. Pro ně je vhodná žárovka o příkonu 20 - 40 W se 

stínidlem (např. z květináče), musíme však zamezit přístup chovanců (zejména šplhajících i 

po skle) ke zdroji tepla, aby si nespálili svou jemnou kůži. Použijeme k tomu kryt z pletiva 

nebo umístíme žárovku  vně terária a vytápíme např. přes stropní větrací mřížku. Bazény a 

akvária lze vytápět akvarijními topítky. Pokud používáme topná zařízení, je nutné před 

ubytováním živočichů nutné ověřit, zda je uvnitř požadovaná teplota. Nedostatky řešíme 

podle situace výměnou topného zařízení za jiné o slabším či silnějším příkonu či jeho 

odebráním.  

Terárium v místnosti bez oken, kam se nedostane denní světlo, dosvětlujeme pomocí 

zářivek zavěšených nad teráriem. Nádrže s tropickými živočichy osvětlujeme 12 hodin denně, 

u zvířat ze subtropů a mírného pásu se snažíme napodobit rozdíl délky dne během ročních 

období. Vhodné a cenově dostupné jsou zářivky Osram Lumilux. Vybíráme trubice se 

žlutavým a narůžovělým světlem. Tyto zářivky jsou vhodné i na osvětlení akvárií, dosáhneme 

s nimi stejně dobrých výsledků jako se speciálními zářivkami za několikanásobnou pořizovací 

cenu. Elektroinstalaci si necháme zhotovit od odborníka. Pokud ji zapojujeme sami, dbáme 

platných bezpečnostních předpisů. Dostatečně osvětlenou nádrž můžeme osázet rostlinami.  

U větších terárií, zvláště skříňového typu je efektní úprava zadní stěny, případně i 

bočních stěn. Pomocí silikonu na ni můžeme nalepit kusy kůry a lehké ploché kameny. Velmi 
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dekorativní jsou plastická pozadí imitující umělé skály. Snadno si můžeme zhotovit pozadí z 

desek polystyrenu a montážní polyuretanové pěny (dále jen montážní pěna). Zadní stěnu 

překryjeme deskou polystyrenu a zafixujeme pomocí silikonu nebo montážní pěny a necháme 

24 hodin vytvrdnout. V této fázi je možné do pozadí zabudovat i hadici, pokud budeme chtít 

vodopád. Ve spodní části necháme dostatečně dlouhou část hadice volnou, abychom na ni 

mohli napojit čerpadlo. Na polystyrenovou desku přichycenou k zadní stěně přilepujeme 

pomocí montážní pěny části polystyrenových desek, které se stanou základem budoucí umělé 

skály. Její tvar ponechám estetickému cítění čtenáře. Výhodné je vytvoření několika  prostorů 

("kapsy") k zasazení rostlin přímo do pozadí, či pro umístění květináče. Po vytvrdnutí stěny 

(24 hodin) odřežeme části montážní pěny či polystyrenu, které nevyhovují našemu záměru. 

Na vzniklý základ pozadí naneseme pomocí špachtle souvislou 0,5 - 2 cm silnou vrstvu šedé 

sádry, cementové kaše, či jejich směsi. Pokud zůstane na polystyrenovém pozadí plocha 

jakéhokoli rozměru nezakryta krycí vrstvou, krmný hmyz zde brzy začne vykousávat díry. 

Sádra během 8 - 12 minut tvrdne, proto si rozděláme množství, které stihneme včas 

spotřebovat. Celou stěnu je možno popískovat. Písek je možné vtlačit do nezatuhlé sádry nebo  

celé pozadí natřít vodě odolávajícím lepidlem či epoxidovým lakem a posypat pískem. 

Vytvrdlé pozadí dokonale opláchneme, betonová pozadí uvolňují nebezpečné látky ještě 

několik měsíců a musí se oplachovat, proto jsou vhodná spíše pro plazy. Pokud chceme 

pozadí dobarvit, odmastíme ho kyselinou citronovou a použijeme vodou neředitelné barvy 

neohrožující vodní zdroje. Ze špatně odmaštěných míst se barva většinou smyje. Po zaschnutí 

opět opláchneme a necháme terárium několik dní vyvětrat. Do velkých expozic se používají 

konstrukce z pletiva vytvarovaná podle našich představ, která se prohazují cementem. Další a 

méně pracnou možností je koupě terária s hotovým pozadím či koupě pozadí dle námi 

zadaných rozměrů - vyrábějí se nádherné otisky pravých skal z pryskyřice, výhodou těchto 

pozadí je malá hmotnost a snadná omyvatelnost. Krásně vybavená terária na zakázku dodává 

p. Mazuch z firmy Terraechis. 

 

3.4 Přírodní materiály - pořízení a použití 

Hrabanku sbíráme v listnatém lese, nejvhodnější je dubová nebo buková. Podle potřeby 

sbíráme více či méně rozložený materiál. Společně s hrabankou sbíráme i suché listí, jímž 

pokrýváme část povrchu substrátu v teráriu (dekorace, úkryt). Hrabanku nesbíráme v 

jehličnatých lesích, má totiž kyselé pH, navíc se o nezetlelé jehličí mohou obojživelníci 

snadno poranit.. Zahradní zem odebíráme z míst, kde nedochází k hnojení či aplikaci 
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pesticidů. Osvědčilo se mi odebírání země z krtinců, jedná se totiž o kyprý materiál menší 

zrnitosti.  

Pokud používáme písek, upřednostňujeme plavený před kopaným, obsahuje totiž méně 

prachových a jílových částic. Lze ho společně se štěrkem zakoupit ve stavebninách v 

jakémkoli množství, případně získat na stavbách. Pokud je písek určen do akvária, musíme ho 

zbavit prachu a nečistot promýváním. Do kbelíku vsypeme 3 - 5 cm silnou vrstvu písku, do 

2/3 - 3/4 objemu dolijeme vodou a rukou či měchačkou obsah promícháme. Zkalenou vodu 

zprudka vylijeme tak, aby v kbelíku zůstal jen písek. Tento postup opakujeme, dokud je voda 

smísená s pískem kalná (zpravidla 3 - 6 x). Při posledních vířeních se voda kalí, ale materiál 

rychle klesá. Čistý písek přesypeme do přepravky či přímo do akvária a celý proces 

opakujeme, dokud nezískáme dostatečný objem písku. Doporučuji promývat vícekrát malé 

množství písku, větší objemy se promývají mnohem hůře. Stejným způsobem zbavujeme kalu 

i oblázkový štěrk určený do akvária. Většinou postačí méně promytí než u písku. Zajímavé 

materiály (písek i štěrk) poskytují náplavy vodních toků v přirozených korytech. Tento 

materiál bývá dobře opracován a vytříděn. Časově méně náročné je zakoupení upraveného 

písku na teraristických či akvaristických burzách (viz níže). Zde nabízené substráty lze bez 

časově a technicky náročné přípravy použít přímo do chovné nádrže.  

Kameny získáváme sběrem v přírodě. Používáme především nerozpustné minerály a 

horniny. Vhodný je křemen. Ploché kameny, zejména břidlice, jsou vhodné k tvorbě 

pozemních úkrytů či obložení zadní stěny terária.  Pozor, hrabavé druhy obojživelníků mohou 

při podhrabávání velkých kamenů uvíznout a uhynout. Používáme spíše menší kameny jako 

dekoraci.  

Kůru (borku) sbíráme z padlých kmenů stromů. Výhodné je sbírat kůru ze stromů s 

hrubší borkou (dub, borovice, modřín). V teraristice se hojně využívá borka dubu korkového. 

Mech je vhodný okrasný prvek sloužící některým obojživelníkům zároveň jako úkryt. V 

teraristice se nejčastěji využívá bělomech (Leucobryum sp.), rokyt (Hypnum sp.), rokytník 

(Hylocomium sp.), dvouhrotec (Dicranum sp.) a rašeliník (Sphagnum sp.). Při pravidelném 

rosení (zálivce) nám vydrží živé i několik let. Mechy často rostou na kyselých, polostinných 

až stinných stanovištích. Nalezneme je v jehličnatých i smíšených lesích. Na přepravu mechu 

se mi osvědčily přepravky na maso či ovoce. Přepravky na maso s plným dnem jsou 

vhodnější, neboť z nich nepropadávají drobné částečky mechu. Omezí se tak vznik nepořádku 

v přepravním vozidle i terarijní místnosti. Bělomech tvoří "bochánky" o průměru až půl metru 

na povrchu lesních půd. "Polštáře" bělomechu odlupujeme od podkladu celé, při sběru i 

přepravě dbáme, aby se nepoškodily. Rokyt, rokytník a dvouhrotec v lese porůstají povrch 
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půdy, kamenů, pařezů i kmenů stromů. Menší pařezy či kameny porostlé mechem působí v 

teráriu velmi dekorativně. Rovněž odebíráme z povrhu půdy "koberce" mechu, které se však 

při nešetrné manipulaci snadno rozpadají na jednotlivé lodyžky. Proto jejich porosty opatrně 

podebíráme rukama a odtrháváme je od podkladu. Při skládání do přepravek doporučuji mech 

vrstvit vždy dvěma vrchními zelenými stranami a dvěma spodními stranami s rhizoidy k sobě, 

abychom zabránili znečištění vzhledných zelených ploch hrabankou, jehličím či zemí 

opadávající z rhizoidů mechu. Při sběru rašeliníku musíme dbát zvýšené opatrnosti, neboť 

roste na podmáčených místech a rašeliništích. Má schopnost zadržovat velké množství vody, 

proto ho můžeme použít místo vlhkého papíru či molitanu při přepravě zvířat. Vymyté 

krabičky vystýláme zvlhčenými částmi mechu. Lze ho použít i k pokrytí substrátu, zváště v 

nejvlhčí části terária. Bělomech pokládáme na substrát v teráriu. Je nejen dekoračním prvkem, 

ale díky schopnosti absorbovat značný objem vody nám významně pomáhá s udržováním 

mikroklimatu v teráriu. Vhodný je i na obložení misek na vodu, bazénů či stěn terária. Rovněž 

ho můžeme použít při transportu zvířat. Rokyt, rokytník a dvouhrotec používáme k oživení 

terárií (estetická funkce). Těmito mech pokrýváme substrát (úkrytové možnosti, dekorace), 

obalujeme jimi větve v paludáriích a teráriích pro stromové obojživelníky. Z mechů také 

tvoříme baly pro kořeny epifytních rostlin. Pro instalaci do terária se nejlépe osvědčily 

rašelinové kořeny, větve z dubu a akátu, jejich dřevo odolává vodě a rozkladným procesům 

déle, než jiné druhy dřevin. Vybíráme co nejvíce členité větve, abychom co nejlépe využili 

prostor terária. Velmi efektní je obalování větví mechem. Větev obtočíme mechem tak, 

abychom schovali stranu s rhizoidy mechu a vystavili zelenou stranu s lodyžkami. Při opatrné 

práci se nám mech nerozpadne na jednotlivé lodyžky. Mech na větvi zafixujeme obtočením 

vázacího drátu. Osvědčilo se mi před umístěním do terária větve namočit, případně prolít 

vodou (a nechat okapat). Větve obalené mechem udržujeme vlhké rosením, případně 

opatrným kropením. Obalením spodních částí epifytických rostlin mechem (a fixací drátem) 

vytvoříme rostlinám bal, ze kterého mají možnost čerpat vláhu. Takto nachystané rostliny 

připevňujeme vázacím drátem k větvím či pozadí terária. Vláhu dodáváme stejně, jako mechu 

na větvích. Pokud do terária umístíme živé rostliny, musíme počítat s možností jejich poničení 

prolézajícími obojživelníky (větší druhy) či okousání krmnými živočichy. V případě, že 

kupujeme rostliny v zahradnictví, musíme počítat s možností, že byly ošetřeny pesticidy a 

hnojivy, a pořídit je již několik měsíců před zasazením do terária. Ochranná lhůta většiny 

pesticidů se pohybuje v rozmezí 3 - 6 týdnů. Obojživelníci jsou na chemické látky mimořádně 

citliví, proto je potřebné 6 týdnů považovat za minimální dobu pro dekontaminaci. 

Nejvhodnější je používání rostlin vlastních či získaných od přátel, kolegů z práce nebo přímo 
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od pěstitele, u nichž máme jistotu, že nebyly chemicky ošetřeny. O pěstování pokojových 

rostlin velmi podrobně informuje HIEKE (1979). Pro dosažení co nejvěrnější nápodoby 

životního prostředí našich chovanců používáme rostliny ze stejné oblasti či části kontinetu, 

jako chovaný druh (tzv. biotopová vivária; pouze didaktické hledisko). Do terárií s 

obojživelníky obývající Ameriku jsou vhodné rostliny těchto rodů: Aechmea, Anthurium, 

Billbergia, Chlorophytum, Cryptanthus, Marantha, Philodendron, Spathiphyllum, Syngonium. 

Do větších expozic lze použít i Dieffenbachia a Monstera. Rody rostlin z Asie využitelné v 

teraristice jsou: Aglaonema, Codiaeum, Dracaena, Ficus, Fatsia, Hoya, Pothos, Scindapsus. 

V dobře osvětlených teráriích lze pěstovat rody afrických rostlin: Coffea, Cyperus, Dracaena, 

Hibiscus a Tradescantia. Z Austrálie pochází rody Cordyline, Cyperus a Hoya. Uvedené 

rostliny vyžadují, případně tolerují hojnou zálivku a prospívají i na rozptýleném světle. Do 

akvária používám s úspěchem tyto rody odolných rostlin: Cryptocoryna, Egeria, 

Echinodorus, Elodea, Ludvigia, Myriophyllum, Salvinia, Vallisneria. Akvarijním rostlinám se 

podrobně věnuje HANEL (2002). 

Epifyty připevňujeme na větve či zadní stěnu terária. Tyto rostliny většinou vyžadují 

vysokou vzdušnou vlhkost. Ostatní rostliny sázíme volně do země (dno terária, "kapsy" v 

pozadí terária) nebo je do terária umisťujeme i s květináčem. Pokud lze květináč vidět, 

zakryjeme ho mechem, kamenem nebo kůrou (estetické hledisko). Rostliny pravidelně 

zaléváme dle jejich potřeb. 

Obojživelníci sice nepijí a přijímají vodu povrchem těla, přesto je pro ně kvalita vody 

velmi důležitá. Jsou citliví na chemické znečištění (hormony, saponáty) i na úpravu vody 

chlorováním (viz kapitola ohrožení obojživelníků). Proto zásadně používáme vodu z čistého 

pramene (ne minerálního) či několik dnů odstátou pitnou vodu. V případě nutnosti lze 

odstátou vodu rychle získat jejím převařením. Je důležité následující dokonalé ochlazení na 

pokojovou teplotu. Chovatel musí dbát; aby živočicha nevystavil "teplotnímu šoku", jehož 

následek může vést i k úhynu daného jedince (či skupiny jedinců). 

 

3.5 Pravidelná činnost chovatele 

Zvířata kontrolujeme co nejčastěji, nejlépe každý den. Zvláště důležitá je kontrola zvířat 

umístěných v karanténě. Při běžné kontrole si všímáme zdravotního stavu (poranění, 

vyhublost, abnormality - novotvary), chování (náznaky páření, potyček, kladení vajec, příjem 

potravy) a  vylučování (parazité). Pokud máme podezření, že zvíře ztrácí hmotnost, můžeme 

jej pravidelně vážit. Zvířata však kontrolou zbytečně neobtěžujeme. U zvířat žijících skrytě (v 
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substrátu) musíme udělat kompromis a kontrolovat je příležitostně - každé zbytečné rušení je 

pro zvířata stresem. 

Rosením, nejlépe každodenním, udržujeme mikroklima v teráriu. Pokud napodobujeme 

suchou periodu, rosení omezíme (např. zvlhčujeme pouze okolí vodní nádrže nebo 

prodloužíme interval mezi  rosením nádrže). Nádrž postřikujeme vždy před krmením, ne po 

něm. Napodobíme tak jev v přírodním prostředí - po dešti aktivuje významná část spektra 

kořisti obojživelníků. Většina obojživelníků se začíná po porosení pohybovat v teráriu. 

Zaléváním doplňujeme větší úbytky vody z mechu či substrátu. Pokud pěstujeme v teráriu 

rostliny, dodáváme jim pravidelně vláhu, zálivku provádíme opatrně, abychom nerozbahnili 

substrát. Epifyty denně rosíme, zvláštní pozornost věnujeme zvlhčení mechového balu, který 

rostlinám poskytuje vláhu.  

Vodu v miskách měníme pokud možno každý den, nebo alespoň 3 x týdně. Velké 

bazény čistíme 1 - 2 x za týden, záleží na jeho objemu, dále na množství a velikosti 

chovaných jedinců a případné filtraci. Jednou za týden až 14 dní vyměňujeme 1/3 vody v 

akváriu. Užíváme k tomu odkalovací zvon, kterým kypříme substrát na dně nádrže a 

odsáváme tak organické sedimenty. Jednou ročně provedeme výměnu vody v akváriu. 

Postupem času totiž v akváriu dochází ke zvyšování salinity odparem vody. Soli zůstávají v 

akváriu, doléváním nové vody (pokud se nejedná chemicky čistou vodu vyrobenou např. 

reverzní osmózou; DAŘBUJAN, 1997) dodáváme i nové soli rozpuštěné ve vodě. Zajištění 

hygieny v nádrži je třeba věnovat velkou pozornost. Exkrementy odstraňujeme nejlépe ihned 

po jejich objevení, v případě potřeby vyměníme i část substrátu. Jednou ročně bychom měli 

vyměnit všechen substrát v teráriu. Prázdné terárium vymyjeme vodou. Nepoužíváme žádné 

desinfekční prostředky. Obojživelníci jsou na ně velmi citliví, ikdyž jsou přítomny jen v 

nepatném množství. Větev vyměníme také, v případě  nutnosti ji opláchneme horkou vodou, 

obalíme novým mechem a vrátíme do terária. Živé mechy, pokud nejsou znečištěny, můžeme 

vrátit do terária.  

Snažíme se krmit co nejpestřeji. Frekvence krmení závisí na velikosti chovanců, 

nutriční hodnotě (i množství) jimi ulovené kořisti, teplotě a dalších faktorech. Čím je zvíře 

menší, tím častěji ho musíme krmit (totéž platí i s rosením). Uvedu příklad: metamorfované 

jedince "šípových žab" (Dendrobatidae) krmíme denně, zatímco ropuchy konzumující cvrčky 

či šváby 2 - 3 týdně; pokud bychom ropuchám předkládali myši, krmili bychom je 1 x za 7 - 

10 dní. Rovněž záleží na aktivitě metabolismu daných jedinců (zimování, viz níže). Proto zde 

nemohu uvést všeobecně platný interval mezi krmeními. Měli bychom krmit raději v menších 

dávkách a častěji, aby zvířata nestrádala. Na druhou stranu při přílišném jednorázovém 
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zásobení kořistí může přeživší potrava chované živočichy obtěžovat, dokonce i zraňovat. 

Nabízíme proto množství potravy, které chovanci brzy zkonzumují. Výsledkem by měl být 

kompromis mezi těmito skutečnostmi založený na pozorování životních projevů daného 

chovance. Po vyprázdnění části objemu trávicí trubice zvíře obvykle začíná aktivně 

vyhledávat potravu. Živočichy během zimování nekrmíme, nebo jen v omezené míře (při 

teplotě 10 ºC krmíme i malé druhy 1 x za 3 - 4 týdny). Zkrmujeme jen zdravé jedince, 

abychom neohrozili zdraví našich chovanců. Pokud používáme mražená krmiva (nitěnky, 

dafnie, patentky, maso), necháme je dobře rozmrznout a teprve poté předkládáme zvířatům. 

 

3.6 Sběr a chov krmných živočichů 

Aby naši chovanci co nejlépe prospívali, měla by jejich strava být co nejpestřejší. V této 

kapitole se seznámíme s nejsnáze dostupnými druhy krmných živočichů a se způsoby jejich 

získávání. Obecně platí, že bezobratlí nalovení v přírodě jsou nutričně hodnotnější a 

vyváženější než krmná zvířata z chovu, jejichž strava bývá jednostranná. Odpadá nám tím 

starost s doplňováním vitamínů. Na druhou stranu je získávání krmných živočichů lovem 

časově náročnější. S ohledem na klimatické podmínky a s nimi spojenou aktivitu zvířat nelze 

ve většině případů provádět odchyt celoročně. Jako vhodné řešení považuji zapojení žáků do 

shánění potravy pro chované obojživelníky a případné nedostatky řešit dokoupením krmného 

hmyzu. Hlodavce doporučuji pouze kupovat. Z důvodu pozření jedovaté návnady mohou 

volně žijící hlodavci znamenat ohrožení života našich chovanců. V případě zkrmování 

živočichů z chovu - (cvrčci, švábi, kteří mají oproti jedincům v přírodě jednotvárnou stravu) 

je potřeba dodávat s kořistí i vitamíny a minerály. Vhodné je posypání krmného hmyzu 

vitaminovým přípravkem. Osvědčený je např. Reptivit. Tímto přípravkem posypeme hmyz 

učený ke zkrmení a poté předložíme terestrickým chovancům (pro vodní formy není vhodný, 

navíc jejich hlavní složku potravy tvoří např. žížaly, korýši). K determinaci nalovených 

bezobratlých, které nalovili žáci, je možno použít určovací klíče, např. BUCHAR et al. 

(1995), HANEL et LIŠKOVÁ (2003; vodní bezobratlí). Taxonomické zařazení níže 

uvedených taxonů bylo provedeno dle pubikací autorů BUCHAR et al. (1995), 

VESELOVSKÝ (1998). 

Podříše: Prvoci (Protozoa), Kmen: Nálevníci (Ciliophora, Ciliata): 

Nálevníky získáváme několika způsoby,  při každém z nich kulturu umístíme na světlé 

a teplé místo po dobu 14dní. Nejznámější metodou je ponoření sena či banánové slupky do 

sklenice s vodou. Další možností je odběr vody a hnědého bahna ze dna stojatých vod (louží, 
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rybníků). Po usazení drobných kalů (1 - 2 dny) máme v tomto případě možnost začít se 

zkrmováním nálevníků, kteří již byli namnožení ve vodě odebrané z kaluže. Někdy se nám 

podaří získat čistou kulturu trepky velké (Paramecium caudatum). Čistou zkumavku 

naplníme do 2/3 vodou a vložíme do ní 1 zrnko pšenice. Z filtračního papíru či 

neparfemovené papírové utěrky vytvoříme přehnutím a srolováním konickou zátku a 

zkumavku uzavřeme. Hrdlo zkumavky obalíme alobalem a přibližně 15 - 20 minut 

sterilizujeme autoklávem. Po ochladnutí sejmeme alobal a papírovou zátku a pipetou 

vstříkneme několik mililitrů roztoku z donesené  násady trepek a uzavřeme papírovou zátkou. 

Ta umožňuje výměnu plynů a omezuje kontaminaci nálevu, např. plísněmi. Doporučuji takto 

naočkovat několik zkumavek, abychom zvýšili šanci na udržení chovu, neboť některé kultury 

se nemusí ujmout. Zkumavky vložíme do stojanu a umístíme na svělé a teplé místo po dobu 

14dní. Po  2 - 4 týdnech bychom měli trepky přeočkovat do nových kultur. Namnožené 

nálevníky odebíráme z kultury i s vodou a předkládáme je čerstvě vylíhlým larvám 

obojživelníků. 

Podříše: Mnohobuněční (Metazoa), Kmen: Měkkýši (Mollusca), Třída: Plži (Gastropoda): 

            Plži v přírodě obývají souš i vodní prostředí. Krmný materiál získáváme především 

sběrem. Terestrické plže lovíme pod kameny, kládami či jinými zemními úkryty, kde se 

udržuje vlhko. Zde se plži přes den ukrývají, svá stanoviště opouštějí za soumraku nebo 

během deště. Pokud máme možnost (školní zahrada), umístíme někde staré prkno, pod kterým 

se během několika týdnů vytvoří vhodné mikroklima (proces lze i urychlit poléváním prkna 

vodou). Pod takovým umělým úkrytem pak můžeme pravidelně /a spolehlivě/ nacházet 

dostatečné množství potravy pro naše chovance. Takto můžeme sbírat např. různé druhy 

slimáků (Limax sp.) a plzáků (Arion sp.), slimáčky (Deroceras sp.), či mladé jedince 

hlemýždě zahradního (Helix pomatia). V okolí vod můžeme nacházet  jantarky (Succinea sp.). 

Výše uvedení plži jsou vhodní pro terestrické ocasaté a některé pozemní druhy žab 

(Bufonidae). Do sběru můžeme zapojit i žáky (např. formou soutěže), kteří si takto nenásilně 

zopakují zástupce  našich plžů. Další možností je chov tropických oblovek (Achatina sp.) a 

zkrmování jejich mláďat. Chovem oblovek se zabývá např. KOCOUREK et KRÁL (s.a.). 

Vzhledem ke snadné dostupnosti tuzemských plžů a možnosti zapojení žáků do sběru je chov 

oblovek (pokud bychom je nepoužívali také k pitvám na praktikách) téměř zbytečný. Pro 

vodní ocasaté obojživelníky a některé druhy žab (Xenopus sp., Pipa sp.) jsou vhodní plži 

našich stojatých vod - okružáci (Planorbis sp.), plovatky (Lymnaea sp.) a bahnatky (Galba 

sp.). Rovněž můžeme zkrmovat nadbytečné akvarijní okružáky rodů Planorbis či 

Planorbarius, které můžeme získat od akvaristů. 
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Kmen: Kroužkovci (Annelida), Podtřída: Máloštětinatci (Oligochaeta): 

Žížaly (Lumbricus sp., Eisenia sp.) nacházíme pod kameny či volně ležícím 

materiálem při hledání měkkýšů. Během vydatmých dešťů hojně vylézají na povrch země, 

aby se neutopily. Nejefektivnější je sběr při rytí zahradní země (záhon; zde spíše Lumbricus 

sp.) či kompostu (zde hlavně Eisenia sp.). Žížaly je možné dočasně přechovávat např. ve 

sklenicích naplněných zahradní zemí, dobře zajištěných proti úniku, neboť by nám v noci 

postupně vylézaly ven. Důležité je dobré větrání, proto je vhodný kus látky zajištěný silnější 

gumičkou. Žížaly lze také snadno chovat ve větších nádobách, např. plastových bednách pro 

hlodavce typu T4 (viz kapitola hlodavci) či starých akváriích s přisedajícím víkem z pletiva. 

Dno nádoby pokryjeme 10 cm silnou vrstvou směsi listovky a zahradní země (v poměru 1 :1, 

2:1) a krmíme rostlinnou stravou (např. zbytky krmení z chovu cvrčků, švábů). Rovněž 

můžeme zakoupit žížaly kalifornské (Eisenia andrei), jejichž chovem se v současnosti zabývá 

mnoho firem, neboť jejich chov v domácích kompostech a kompostérech se stává stále více 

populární. Žížaly (Lumbricus sp., Eisenia sp.) jsou oblíbenou kořistí zejména ocasatých 

obojživelníků a pozemních (Bufonidae) i akvatických (Pipidae) druhů žab. 

Skupina nitěnkovců (Plesiopora) nám poskytuje několik zástupců důležitých  pro krmé účely - 

nitěnky (Tubifex tubifex) a roupice (Enchytraeus sp.). Nitěnky si lze opatřit v eutrofizovaných 

stojatých vodách, např.v trvalých či příležitostně vysychajících loužích na poli, či bahně 

znečištěných vodních toků. Nitěnky zde žijí v jemném bahně v mělčích částech vodní plochy. 

Část těla mají ukrytou v substrátu, druhou částí pohybují ve vodě. Jejich přítomnost poznáme 

podle červených skvrn (kolonie nitěnek) na dně vodní nádrže, které při sebemenším 

podráždění okamžitě mizí (jedinci se zatáhnou do bahna celí). Kolonii i s okolním substrátem 

nabereme cedníkem nebo sítkem a propíráme, dokud na jeho dně nezbude jen hrubší substrát 

s nitěnkami. Před zkrmením přinesené nitěnky umístíme do nádoby s velkou plochou dna, 

např. do podmisky na truhlík či květináč, aby se neudusily. Zde je necháme několik dní, aby 

se pročistily. Jednak se zbaví toxických látek ze svého životního prostředí, dále tím nitěnky 

zbavíme zbytků substrátu a bahna a neznečistíme si vodu v akváriu. Nitěnky se zde začnou 

rozlézat do plochy a poté i tvořit shluky, často ve tvaru koule, které odebíráme dle potřeby. Při 

krmení menších obojživelníků je dobré velké shluky nitěnek  rozdělit. Nitěnky předkládáme 

obojživelníkům žijícím ve vodě (larvy ocasatých, jejich dospělci v době 

rozmnožování,"neoteničtí" ocasatí a akvatické žáby, např. čeleď Pipidae). Jedná se o kvalitní 

a výživné krmivo. V prodejnách s chovatelskými potřebami lze mražené (lyofilizované, 

upravené mrazovou sublimací), někdy i živé nitěnky zakoupit. 

Vhodným krmivem pro metamorfované juvenily ocasatých obojživelníků jsou roupice, 
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nejčastěji se používá roupice bělavá (Enchytraeus albidus) a drobnější druh (Enchytraeus 

buchholzi), mezi akvaristy známý jako grindal. Násadu si pořídíme od chovatele či 

specializovaného obchodníka. Chov provádíme v nádobě o rozměrech 30 x 25 x 15 cm, 

vyplněné 10 - 12 cm vysokou vrstvou směsi rašeliny a listovky. V substrátu, jehož povrch 

musí být stále vlhký, uděláme důlek, do kterého předkládáme roupicím potravu, např. bílé 

pečivo namočené v mléce, vařené ovesné vločky, krupičnou kaši nebo spařené listy salátu či 

špenátu. Po umístění násady přikryjeme povrch substrátu  sklem, odkud můžeme roupice 

podle potřeby odebírat, vylézají totiž na krycí sklo. Nádrž s roupicemi umístíme do chladu a 

temna (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986). 

Kmen: Členovci (Arthropoda), Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata), Třída: Pavoukovci 

(Arachnida): 

Z této velké skupiny považuji za dosažitelné a vhodné ke zkrmení pouze zástupce řádů  

pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones). Pavouci jsou velmi rozmanitou skupinou, proto je 

nacházíme v rozdílných prostředích. Nejčastěji se asi setkáme s pokoutníky v domech, 

křižáky a běžníky na vegetaci, či slíďáky pod kameny při sběru plžů. Slíďáky rovněž často 

nalézáme při slunění. Pavouci jsou nutričně hodnotným doplňkem stravy pro zemní i 

stromové obojživelníky. Při přepravě se zvířata mohou vzájemně pozřít, proto bychom je měli 

umístit jednotlivě či jim poskytnout velmi členitý prostor (např zmuchlaný papír v přepravním 

boxu). Se sekáči se nejčastěji setkáme na zdech domů, kmenech stromů (i pod suchou 

borkou), pod spadanými větvemi apod. Při manipulaci nezřídka odhazují nohy (autotomie). 

Podkmen: Korýši (Crustacea), Třída: Lupenonožci (Branchiopoda), Řád: Perloočky 

(Cladocera): 

Hrotnatky (Daphnia sp.) plavou pomocí svých tykadel volně ve vodním sloupci v 

menších či větších skupinách (často viditelných ze břehu vodní nádrže), někdy jednotlivě. 

Lovíme je pomocí akvarijní síťky s jemným výpletem v tůních, kalužích (i periodických a 

eutrofizovaných) a rybnících bez rybí obsádky. Akvaristé tyto živočichy znají pod názvem 

dafnie. Tato drobná kořist  je vhodná zejména pro drobnější larvy ocasatých, či menší jedince 

čeledi Pipidae. Nalovené hrotnatky můžeme přechovávat v akváriu či kbelíku na světlém 

místě i po delší čas. Nezřídka se nám přitom stane, že se perloočky rozmnoží. Je možné i 

zřízení jejich chovu: dvakrát týdně přilejeme roztok zelené řasy, kterou pěstujeme na světle ve 

slabším roztoku hnojiva. VERGNER et VERGNEROVÁ (1986) popisují chov hrotnatek v 

kádích a bazénech. Na každých 50 litrů vody přidáme hrst kravské mrvy, po dvou týdnech 

přilijeme vodný roztok droždí (1 kávovou lžičku na 100 litrů) a vypustíme násadu hrotnatek. 

Při projasnění přikrmíme kvasnicemi, moučkou z kopřiv, salátu apod. Stejným způsobem lze 
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chovat i buchanky. Mláďaty perlooček můžeme krmit i nejmenší larvy ocasatých či  pulce žab 

rodu Hymenochirus. Mražené "dafnie" lze zakoupit i v prodejnách s chovatelskými 

potřebami. 

Třída: Klanonožci (Copepoda):  

Buchanky (Cyclopoida) se pohybují podobně jako hrotnatky volně ve vodě. Lovíme je 

rovněž síťkou s malými očky v tůních, nezarybněných rybnících, atd. Zde je nezřídka 

nalovíme společně s hrotnatkami. Díky malé velikosti jsou vydatnou potravou při 

rozkrmování larev či odrostlejších pulců žab rodu Hymenochirus. Jejich přechovávání i chov 

je stejný jako péče o hrotnatky (viz výše). 

Třída: Lasturnatky (Ostracoda):  

Lasturnatky občas nalezneme v kalužích společně s nitěnkami či patentkami (viz 

dvoukřídlí). Pohybují se po dně vodní nádrže. Jedná se spíše o zpestření stravy, které se do 

akvária dostane společně s propranými nitěnkami či patentkami. 

Třída: Rakovci (Malacostraca), Řád: Stejnonožci (Isopoda):  

V detritu dna stojatých eutrofizovaných vod můžeme sbírat (cedníkem, rukou nebo 

pinzetou) berušky vodní (Asellus aquaticus). Velmi často se s nimi setkáme ve společnosti 

okružáků a plovatek. Předkládáme je obojživelníkům žijícím ve vodě. Na vhodných lokalitách 

jich můžeme nalézt větší množství, přesto se jedná spíše o doplněk stravy. Na souši pod 

kameny, pařezy apod. nalezneme  ve společnosti plžů suchozemské stejnonožce - stínku 

obecnou (Porcelio scaber), stínku zední (Oniscus asellus) a svinku obecnou (Armallidium 

vulgare). Jsou vhodnou kořistí pro pozemní druhy obojživelníků. Odchycené korýše lze přímo 

zkrmit nebo je chovat v plastových dózách přiměřené velikosti. Dno pokryjeme vrstvou 

zahradní zeminy a vytvoříme úkryt z kusu kůry, plochého kamene, suchého listí apod., pod 

kterým se korýši přes  den ukrývají. Stínky i svinky konzumují jakékoli rostlinné zbytky. V 

chovu se nám brzy objeví mladí jedinci,  kteří jsou zvláště po svléknutí kutikuly atraktivním 

krmivem. 

Řád: Různonožci (Amphipoda):  

Pod kameny ve vodních tocích lze nasbírat blešivce rodu Gammarus. Tyto korýše však 

musíme co nejdříve přepravit a zkrmit nebo jim dopřát chladnou a prokysličenou vodu, jinak 

(zejména potoční druhy) brzy uhynou. Považuji je spíše za příležitostný doplněk stravy. 

Řád: Desetinožci (Decapoda):  

Pro občasné zpestření jídelníčku našich akvarijních obojživelníků lze chovat 

nenáročné raky rodu Procambarus ze Severní Ameriky. Tento rod snáší široké rozmezí teplot, 

byl vysazen i v Evropě. S rostoucí teplotou okolního prostředí se zrychluje životní cyklus 
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zvířat a produktivita chovu roste. Raci konzumují veškeré organické zbytky. Abychom chov 

co nejvíce zefektivnili, je vhodné chovat pohromadě zvířata stejné velikosti, omezíme tím 

kompetici v potravě i možnost kanibalismu. Tento negativní jev omezíme i zvýšením 

členitosti akvária (umístěním kamenů, střepů z keramického květináče, kořenů, apod.) 

Partenogenetické samice začínají produkovat potomstvo přibližně ve velikosti 4 - 5 cm. Starší 

jedinci bývají větší. Samice nosí vajíčka na pleopodech (zadečkových končetinách), což 

poznáme podle směrem k zemi sklopených uropodů a telsonu (koncové štítky zadečku). 

Osvědčilo se mi samici s vajíčky umístit do zvláštního akvária, aby se její potomstvo nestalo 

kořistí ostatních raků. Po vylíhnutí ráčků vrátíme samici zpět do chovného akvária. Mladé 

raky můžeme zkrmovat podle potřeby, vzrostlé jedince můžeme využít i při praktikách - pitvě, 

nebo je umístit do chovného akvária. Při zkrmování raků musíme dbát na přiměřenou velikost 

i množství zkrmovaných jedinců. Přeživší raci mohou chované obojživelníky obtěžovat či 

poranit. 

Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata), Nadtřída: Stonožkovci (Myriapoda):  

Při hledání plžů a suchozemských korýšů se často setkáme i se zástupci tříd stonožek 

(Chilopoda) a mnohonožek (Diplopoda). Těmito bezobratlými zpestřujeme jídelníček hlavně 

pozemních druhů obojživelníků. 

Nadtřída: Šestinozí (Hexapoda), Třída: Chvostoskoci (Collembola):  

Chvostoskoci obývají různá prostředí. Pro nás zajímavou ekologickou (nikoli 

taxonomickou) skupinu nalezneme na vlhkých místech, např. pod tlejícím materiálem, 

větvemi, uvnitř rozkládajících se pařezů, pod kameny či v kompostu. Nalezenou kolonii 

nabereme i se substrátem do uzaviratelné krabičky. Časově nejvýhodnější je si zřídit chov, 

navíc v zimním období bychom chvostoskoky nalézali jen těžko. Do plastové nádoby s velmi 

drobnými větracími otvory (např. krabička od salátu; pokud krabička není hermeticky 

uzaviratelná, větrací otvory dělat nemusíme) připravíme několik cm zahradní země, hrabanky, 

apod. Na jednu polovinu plochy přesypeme nalezenou kolonii i s původním substrátem. 

Potravou chvostoskoků jsou rostlinné zbytky. V chovu rovněž rádi přijímají okurku (není 

nutností). Je důležité  včas odstranit plesnivějící zbytky potravy. Chvostoskoci jsou vhodnou 

potravou pro menší druhy obojživelníků (Dendrobatidae), či metamorfované juvenily. 

Chvostoskoky určené ke zkrmení přemisťujeme několika způsoby. Do otevřené krabičky s 

chvostoskoky silněji foukneme tak, aby napadali do terária, nebo odsypeme část substrátu s 

chvostoskoky na plochou misku a umístíme ji do terária s chovanými obojživelníky. Další 

možností je nechat chvostoskoky nalézt do zmuchlaného papíru a  následně jej vložit do 

terária k obojživelníkům. Na hladině  při březích stojatých vod  se můžeme setkat s koloniemi 
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mákovky vodní (Podura aquatica). Považujme ji jen za zpestření jídelníčku našich 

akvatických chovanců. 

Třída: Hmyz (Insecta):  

Tato neobvykle diverzifikovaná skupina čítá více než milion druhů. I přes to, že 

nejvíce druhů žije v tropech, se v Evropě vyskytuje velké množství druhů. Velkou část z nich 

lze použít jako krmivo. Uvedu zde důležitější  tuzemské skupiny hmyzu a jejich z 

chovatelského hlediska využitelné představitele. Rovněž představím druhy či skupiny v ČR 

nežijící, ale hojně užívané jako krmivo. Čtenáře seznámím i se skupinami, kterým bychom se 

určitě měli vyhnout. 

Řád: Jepice (Ephemeroptera):  

Nymfy jepic nalezneme v síťce při prolovení stojatých vod s ponořenou vegetací. Jsou 

snadno dostupným krmivem pro obojživelníky žijící ve vodě. Pokud nachytáme větší 

množství jediců, než jsme schopni zkrmit, můžeme je přechovávat např. v kbelíku s vodou. Je 

vhodná nižší teplota prostředí, aby se nám větší nymfy nepřeměnily v okřídlené dospělce, 

kteří uletí. Nymfy jepic se rovněž vyvíjejí v tekoucích vodách, vyžadují však nižší teplotu a 

vyšší koncentrace rozpuštěného kyslíku. Vzhledem k vysokému riziku úhynu 

transportovaných jedinců jejich lov nedoporučuji. 

Řád: Vážky (Odonata):  

Nymfy šídel a vážek spatříme sedící na dně či vegetaci trvalých vodních ploch (tůně, 

rybníky), kde nehybně číhají na svou kořist. Někdy zůstanou v síťce společně s jepicemi či 

jinými vodními bezobratlými. Lze je použít jako krmivo pro odrostlé exempláře velkých 

druhů akvatických obojživelníků. Menším druhům předkládání vážek vzhledem k jejich 

dravosti důrazně nedoporučuji, neboť by se naši chovanci mohli stát kořistí najád vážek 

obdobně, jako se to stává larvám tuzemských druhů obojživelníků. 

Řád: Škvoři (Dermaptera):  

Pod kmeny a větvemi nebo ve vlhkých škvírách v okolí budov nalezneme škvory 

obecné (Forficula auricularia). Jedná se jen o zpestření potravy pro zemní druhy 

obojživelníků.  

Řád: Švábi (Blattodea):  

Z našich švábů jsou na zkrmování nejvhodnější rusci rodu Ectobius. Na rozdíl od 

ostatních švábů jsou aktivní i ve dne, kdy je spatříme čile pobíhat po vegetaci u hranice lesa a 

luk. Chytáme je buď jednotlivě (rukou) nebo společně s ostatním hmyzem pomocí smýkadla. 

Ostatní tuzemské šváby je sice také možné používat jako krmivo, ale vzhledem k jejich 

synantropnímu způsobu života a možnosti zamoření lidských sídel to nedoporučuji.  
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Nejefektivnější možností je založení chovu tropických švábů, především z čeledi 

Blaberidae. Nejvhodnější jsou  velké druhy švábů nelezoucích po skle, např. druh Blaberus 

cranifer, B. giganteus, B. discoidalis, Blaptica dubia a Archimandrita tessellata. S opatrností 

lze chovat i po skle lezoucí druh Rhyparobia maderae a malý druh Nauphoeta cinerea či 

šváby Schelfordella tartara, Neostylopyga rhombifolia z čeledi Blattidae. Uvedené druhy 

švábů lze velmi efektivně chovat na proložkách od vajec. Do chovné nádrže odpovídající 

velikosti kolonie i druhu chovaných švábů vložíme paralelně proložky od vajec tak, aby mezi 

nimi vznikly drobné mezery, které poslouží kolonii jako úkryty.  Velmi se osvědčily vymyté 

plastové kbelíky od Primalexu, HETu či jiných vodou ředitelných nátěrů opatřených větráním 

(viz kapitola chovné nádrže). Šváby chované na proložkách je třeba občas rosit (švábům N. 

cinerea vyhovuje nižší vzdušná vlhkost). Při krmení obojživelníků proložku se šváby 

vyjmeme z chovné ubikace a vyklepeme ji např. do plastového kbelíku či faunaboxu. Další 

možností je chov těchto švábů v listovce s kusy trouchu a kůrami sloužícími jako úkryty, 

komplikuje se nám však manipulace s chovaným hmyzem. Dále se chovají švábi Eublaberus 

distanti, Ergaula capucina a různé druhy rodu Pycnoscelus (pozor, posledně jmenovaní lezou 

po skle). Tyto druhy musíme chovat v subtrátu. Při zkrmování je prosíváme, chytáme 

jednotlivě nebo část substrátu se šváby umístíme na ploché misce do terária s obojživelníky. 

Švábi konzumují veškeré organické materiály, zejména ovoce, granulovaná krmiva pro psy, 

krmení pro ryby, dále zeleninu, vařená vejce, maso či uhynulá zvířata, ovesné vločky, piškoty, 

pečivo, zbytky lidské stravy, atd. Vhodná teplota je alespoň pokojová, s vyšší teplotou se 

zkracuje životní cyklus, čímž se chov zefektivňuje. Šváby přiměřené velikosti předkládáme 

především pozemním druhům obojživelníků. Zvláštní kapitolou je chov švába Panchlora 

nivea. Nymfy žijí v substrátu obdobně jako druhy rodu Eublaberus. Okřídlení zelení dospělci 

se pohybují na povrchu a jsou schopní letu, podobně, jako např. mouchy. U tohoto druhu je 

vhodné mít místo bočního větrání navlečenou dámskou punčochu ("silonku") s ustřiženou 

špičkou. Skrze otvor v punčoše prostrčíme ruku, kterou měníme chovancům krmení (viz 

nákres č. 1). Do nádrže vidíme skrze větrání ve víku kbelíku. Po ukončení manipulace se 

šváby uděláme na konci punčochy uzel,  nebo ji uzavřeme kolíčkem na prádlo. Zamezíme tak 

úniku jedinců, kteří by mimo terárium stejně brzy uhynuli. Dospělci přijímají pouze tekutou 

(nebo velmi měkkou) stravu, tj. med, přesnídávky a velmi přezrálé ovoce (banán, který již 

"teče"). Aktivní imaga jsou velmi vhodná pro stromové druhy žab. Na závěr upozorním nad 

rod Periplaneta. Mnozí obchodníci ho jistě vřele doporučí. Chov je sice velmi produktivní, 

kvůli nepříjemné chuti však řada živočichů (většina plazů, ptáků, opic, atd.) nechce tyto šváby 

konzumovat. Při úniku hrozí zamoření lidských sídel. 
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Řád: Strašilky (Phasmatodea):  

Tento kryptický hmyz můžeme předkládat našim chovacům z ruky či z pinzety. 

Přebytky z chovů pakobylek (Carausius sp., Baculum sp., Medauroidea sp., Phaenopharos 

sp., a dalších druhů konzumující ostružiník) se mohou stát zpestřením pro naše chovance. 

Pozor na jedovaté strašilky rodů Anisomorpha sp., Peruphasma sp., Neophasma sp., 

Oreophetes sp. mající aposemantické zbarvení. Rovněž bych raději nezkoušel předkládat 

pakobylky druhu Sipyloidea sipylus používající podobné obranné látky jako slunéčka a druhy 

s výraznými trny (např. Epidares sp.). Pakobylky můžeme získat od chovatelů. Pokud se 

budeme chtít jejich snadným chovem zabývat, doporučuji nahlédnout do publikací 

VERGNERA et VERGNEROVÉ (1986), KOCOURKA et KRÁLE (s.a.), KOVAŘÍKA et al. 

(2000), kde je popsána jeho metodika. 

Řád: Kobylky (Ensifera):  

Kobylky můžeme během teplejších měsíců roku nalézat na lukách a zahradách s 

vyšším travním porostem. Aktivují ve dne, je lepší je lovit za slunečného počasí, i když nejsou 

tak heliofilní jako sarančata (viz níže). Jejich výskyt poznáme podle charakteristické 

stridulace (imaga), rovněž podle odskakujícího hmyzu při pochůzce. Lovíme je buď 

individuálně (rukou), či smýkadlem. Druhý způsob je efektivnější, zároveň získáme i jiné 

bezobratlé. Krmíme s nimi pozemní i stromové obojživelníky přiměřené velikosti. Společně 

se sarančaty se neosvědčily (na rozdíl od cvrčků) při krmení kuněk (hmyz naskáče do vody, 

kde se nehýbe a utopí).  

Druhou skupinou jsou cvrčci. Můžeme chytat na prosluněných stráních listnatých lesů 

(spíše jako zpestření - kvůli poměrně nízké početnosti na stanovišti a nesnadnému odchytu). 

Snadným způsobem získávání cvrčků je koupě od specializovaných chovatelů a prodejců 

(např. www.acheta.cz), seženeme je takto přibližně za poloviční cenu než v zooprodejnách. 

Nejčastěji se ke krmným účelům používají cvrčci banánoví (též stepní; Gryllus assimilis), 

cvrčci domácí (Acheta domestica), cvrčci dvouskvrnní (G. bimaculatus) a cvrčci Gryllodes 

sigillatus. Další možností je chov vlastních cvrčků. Tato možnost je však oproti koupi 

náročnější na čas a prostor. Rovněž musíme počítat s potřebou vytápění místnosti, kde 

budeme cvrčky chovat, či jednotlivých chovných nádrží. Výhodou je okamžitá dosažitelnost 

jakékoli velikosti krmného hmyzu. Zásady chovu cvrčků jsou obdobné, přesto má každý druh 

svá specifika. Výhodou druhu Acheta domestica je nejsnazší chov a tolerance k nižším 

teplotám, nevýhodu je až několikaměsíční přežívání uprchnuvších jedinců. Dospělci jsou 

oproti druhu G. assimilis poněkud menší. Cvrček Gryllodes sigillatus je velmi temperamentní 

a skákavý druh. Druh Gryllus assimilis je poměrně velký, není tolik temperamentní a při 
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útěku nepřežívá tak dobře jako předchozí dva druhy. Cvrček Gryllus bimaculatus je ze všech 

druhů chovaných pro krmné účely nejmohutnější, má však v sobě látky kyselé povahy 

(podobné octu), proto ho někteří živočichové odmítají pozřít. Pro naše účely bude 

nejvhodnější chov cvrčků druhů Acheta domestica a Gryllus assimilis. Chovné nádrže, např. 

stará (i prasklá) akvária o výšce alespoň 30 - 35 cm vymyjeme vodou (případně Savem dle 

návodu). Po oschnutí vyplníme 3/4 plochy dna proložkami od vajec skládaných svisle, vždy 

dáme dvě proti sobě tak, aby do sebe nepasovaly (narozdíl od švábů), zvýší se tak plocha pro 

pohyb chovanců. V případě čistých skel (nebo hladkého povrchu ubikace) nemusí být 

odchovna krytá. Proložky by neměly sahat výše než 15 cm pod okraj nádrže.  

Na volnou plochu dna  umístíme misku s pšeničným šrotem nebo ovesnými vločkami, 

strouhankou apod. a "kladničku", kam samice odkládají svá vejce. Postačí k tomu jakákoli 

plastová krabička o objemu 300 - 500 ml (500 ml postačí  na kladení pro  litr dospělých 

cvrčků), kterou lze po vyjmutí z odchovny přiklopit víčkem. Důležitý je zdroj tepla (žárovka 

či  keramické topné těleso tvaru žárovky /Elstein/ se závitem E27, o příkonu - podle velikosti 

nádrže - 40 až 60 W). Přitápění není nutné, pokud je okolní teplota alespoň 28°C. Na proložky 

každý den klademe 1 - 3 listy čínského zelí (podle množství cvrčků), zbytky odstraňujeme 

(mohou posloužit jako potrava pro šváby žijící v substrátu, stínky, žížaly) a denně rosíme. V 

létě je možno zelí nahrazovat listy smetánky ("mlíčí"). Pro maximální výtěžnost chovu 

doporučuji měnit kladničku každý den. Pokud necháme v chovné nádrži pro cvrčky kladničku 

více dní, cvrčci ji často rozhrabou a poškodí či zkonzumují nakladená vajíčka. Kladničku s 

vajíčky očistíme od organických zbytků (potrava, uhynulí cvrčci), lehce porosíme, jehlou 

uděláme větrací otvory v horní části protilehlých stěn a přiklopíme víčkem. Vykladené 

dospělce včas (cca po 14 - 20 dnech reprodukce) zkrmujeme, aby nedošlo k jejich úhynu; 

jejich místo zaujme dorůstající generace. Jejich chovnou nádrž desinfikujeme a celý cyklus se 

opakuje. Kladničky s vejci doporučuji ukládat od nejstarších po nejmladší, urychluje to jejich 

kontrolu. Délka inkubace závisí na teplotě, např. při 28°C se cvrčci líhnou přibližně po dvou 

týdnech. Kladničky s líhnoucími se cvrčky umisťujeme do nádrží zařízených obdobně jako 

pro dospělce. Rozdíl spočívá pouze v důkladném namočení proložek ve vodě před jejich 

umístěním do terária. Péče je obdobná jako o dospělce, pouze umístíme část proložky přes 

povrch kladiště, aby z něj mohli mladí jedinci snáze odcházet. Zejména mladé jedince 

musíme důkladně porosit, aby nevyschli. V chladu se vývojový cyklus výrazně prodlužuje. 

Pokud máme dostatek místa a nádrží, je vhodné umístit cvrčky vylíhlé za jeden až dva dny do 

samostatné odchovny. Sesypávání chovných cvrčků různých velikostí dohromady se nám 

negativně projeví v produkci - někteří cvrčci nebudou ještě dospělí, část jich bude klást a 
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vykladení jedinci budou postupně hynout, čímž si navíc zvýšíme riziko nemoci v chovu. Proto 

je dobré mít skupiny cvrčků určené pro chov a pro průběžné zkrmování (u nich věkové 

promísení nevadí). Dorostlé chovné cvrčky umisťujeme do nádrží s tepelným zdrojem a 

kladničkou, čímž se celý cyklus završuje. Pro manipulaci doporučuji vyklepávat cvrčky sedící 

na proložkách do plastového kbelíku či faunaboxu a následně předkládat terarijním 

živočichům. Cvrčky je také možno zchladit v lednici, čímž se dočasně stávají méně 

pohyblivými. Tento hmyz je univerzálním krmivem pro všechny obojživelníky žijící mimo 

vodu. Ochotně je přijímají i kuňky, (cvrčci se snaží ve vodě plavat, čímž jsou atraktivní) nebo 

axolotli mexičtí (připlavou k hladině). 

Řád: Sarančata (Caelifera): 

Sarančata lovíme obdobně jako kobylky. Jsou však více heliofilní, takže při oblačném 

počasí přestávají aktivovat. Využití je shodné s kobylkami. Můžeme se setkat s nabídkou 

krmných sarančat: saranče stěhovavá (Locusta migratoria) a saranče všežravá (někdy 

označovaná jako s. pustinná; Schistocerca gregaria). Těmito velkými sarančaty můžeme 

krmit velké druhy obojživelníků (ropuchy, rohatky, axolotly a zejména velké druhy 

stromových žab). Vzhledem k velkým energetickým nárokům (teplota přes 30°C , pod 

zdrojem tepla přes 40°C ) doporučuji pouze jejich občasné zakoupení namísto chovu. 

Řád: Křísi (Auchenorrhyncha): 

Pěnodějky a křísy často nalezneme sedící na vegetaci. Nejčastěji je získáme společně s 

ostatními bezobratlými smýkáním. Při ohrožení se snaží zachránit skokem, podobně jako 

kobylky či sarančata. Vzhledem k jejich pohybovým možnostem nabízíme převážně žábám. 

Řád: Mšicosaví (Sternorrhyncha): 

            Mšice (Aphidoidea) nalezneme na nevyzrálých letorostech dřevin či na bylinách, kde 

sají rostlinné šťávy. Nejčastěji se setkáme s mšicemi Aphis sambuci na nevyzrálých, ještě 

zelených přírůstech bezu (Sambucus sp.), kde kolonie jedinců tvoří doslova černé "povlaky". 

Hojný výskyt mají i zeleně zbarvené mšice na růžích (zvláště zde pozor na insekticidy). 

Větvičku s mšicemi oddělíme (např. pomocí zahradnických nůžek) od hostitelské rostliny a 

přeneseme do terária. Jsou velmi vhodnou kořistí pro čerstvě metamorfované obojživelníky. 

Řád: Brouci (Coleoptera): 

Při prolovení stojatých vod (např. při lovu jepic, hrotnatek) v síťce nezřídka 

nalezneme brouky čeledí potápníkovití (Dytiscidae), vodomilovití (Hydrophilidae) a 

vírníkovití (Gyrinidae). Uvedené vodní brouky předkládáme větším akvatickým 

obojživelníkům (axolotlům, žebrovníkům, drápatkám). Pozor, tito draví brouci (zvláště 

potápníci /Dytiscus sp./, příkopník /Acilius sp.; REICHHOLF-RIEHM, 1997/ dokáží ulovit 
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menší druhy obojživelníků, podobně jako najády vážek. Vzhledem k velkému množství 

chitinu v kutikule bychom neměli zkrmovat větší počet jedinců najednou.  

S drabčíky čeledi Staphylinidae se můžeme setkat pod kameny, kmeny či jiným volně 

ležícím materiálem při hledání suchozemských plžů či stejnonožců či na pastvinách s velkými 

kopytníky, kde loví hmyz. Předkládáme je zemním druhům obojživelníků.  

Tesaříky (Cerambycidae) můžeme zkrmovat ve dvou fázích vývoje. Jejich velmi 

výživné larvy hledáme pod kůrou suchých  i padlých stromů. Na dospělce narazíme při 

smýkání nebo na květech především miříkovitých rostlin či bezu na osluněných stanovištích. 

Larvy předkládáme obojživelníkům žijícím na zemi, imaga menších druhů druhů spíše 

stromovým druhům.  

U zástupců čeledi vrubounovití (Scarabeidae) zkrmujeme především jejich larvy. Při 

rytí zahradní země sbíráme chroustky (Rhizotrogus sp.), někdy i chrousty (Melolontha 

melolontha). Rytím kompostu získáme larvy zlatohlávků (Potosia sp., Cetonia sp.). 

Představují velmi výživnou potravu, kterou předkládáme na zemi žijícím obojživelníkům. 

Zlatohlávky také můžeme snadno chovat. Chov nejsnáze získáme nachytáním larev, které 

necháme zakuklit (viz dále). Zlatohlávkům postačí i menší insektária, např o rozměrech 30 x 

40 x 30 cm, pokud máme v substrátu velké množství larev, je třeba zvolit větší rozměry 

nádrže nebo chov rozdělit na více částí. Dno nádrže pokryjeme 15 - 20 cm směsi vlhké 

listovky a hrabanky. Vhodné je umístění i kusu světlého bukového či dubového trouchu. 

Insektárium doplníme větví, po níž se pohybují dospělci. Imaga krmíme sladkým ovocem, 

larvy konzumují hrabanku, trouch a zbytky potravy po dospělcích. Úbytky hrabanky průběžně 

doplňujeme, jednou ročně vybereme larvy, kokony s kuklami i dospělce a substrát kompletně 

vyměníme. Zde je třeba počítat i s vajíčky, která se ještě nevylíhla. Vzhledem k denní aktivitě 

dospělců by insektárium mělo být na světlém místě, případně přisvětlováno. Při dostatečném 

množství chovaných jedinců není zimování nutné. Pokud se pro něj rozhodneme, snížíme 

teplotu od listopadu do března na 5 - 10°C. Imaga se pak z kokonů líhnou nárazově, což je 

vhodné při nedostatku chovného materiálu. Obdobně chováme i tropické zlatohlávky rodů 

Pachnoda a Eudicella, kteří vyžadují celoročně vyšší teploty (alespoň 25°C ; případně tepelný 

zdroj - např žárovku o příkonu 20 - 40 W). Zajistíme si tím celoroční přísun kvalitní potravy. 

Podrobně se metodice chovu zlatohlávků věnuje KOVAŘÍK et al. (2000), ČUŘÍK (2005). 

Během teplých květnových a červnových večerů lze odchytit větší množství imag chroustků 

(Rhizotrogus sp.) a listokazů (Phylloperta horticola). Jelikož nemají příliš pevnou kutikulu a 

jsou poměrně výživní, můzeme je předkládat větším druhům stromových obojživelníků.  

Důležitou krmivovou základnou každého chovu jsou potemníci (Tenebrionidae) 
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Nejvíce se chová potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník Zophobas morio a drobný 

potemník Alphitobius laevigatus. Při úniku hrozí dlouhodobé přežívání v lidských sídlech, 

zejména u druhu A. laevigatus, jehož chov z tohoto důvodu příliš nedoporučuji. Potemníky 

můžeme kupovat od specializovaných obchodníků (nákup je méně finančně náročný než u 

cvrčků, potemníci se rovněž snáze skladují.) Pro chov potemníka moučného a  potemníka 

Zophobas morio jsou nejvhodnější plastové nádrže s velkou plochou dna. Dno pokryjeme 

slabší vrstvou směsi ovesných vloček, obilného šrotu, strouhanky nebo psích granulí. Na 

povrch substrátu klademe suché pečivo. Rovněž zde umístíme proložky od vajec poskládané 

obdobně, jako při chovu švábů, ukládáme je však vodorovně. Poskytují úkryt dospělcům, ale 

především umožňují larvám se nerušeně zakuklit. To platí zejména u potemníka Zophobas 

morio, kde často dochází (zvláště při vyšší koncentraci jedinců) ke kanibalismu. Tento 

problém lze řešit umístěním několika kusů trouchu do chovné nádrže, v nichž si larvy budou 

před kuklením vykusovat chodbičky a kukelní komůrky. Rovněž můžeme odebrat několik 

větších larev (20 ks) a umístit je po jedné do krabiček od filmu (kelímku od jogurtu apod.). Po 

několika týdnech odsud odebereme černé brouky s vytvrdlou kutikulou, kteří založí novou 

generaci. Toto lze provádět dle potřeby, např. při nedostatku imag, nebo kontinuálně. Kukly 

potemníka moučného nejsou ostatními obyvateli odchovny napadáni, proto není zapotřebí 

separovat larvy na kuklení či odebírat kukly z nádrže. Jedná se o omnivorní hmyz, krmíme ho 

zeleninou, ovocem, příp. vařeným vejcem, zbytky masa. Při chovu obou druhů je důležité 

zajistit dobré větrání, aby nedošlo k zapaření, tvorbě plísní či napadení chovu sladkokazem 

moučným (Thyroglyphus farinae) a úhynu potemníků. Pokud sahají okraje nádrže alespoň pět 

až sedm cm nad povrch substrátu, nehrozí nebezpečí úniku. Okraje musí být hladké. 

Potemníky předkládáme pozemním druhům obojživelníků. Je vhodné zkrmovat čerstvě 

svlečené (bílé) larvy. Někteří chovatelé poukazují na domnělý vysoký obsah tuku, jedná se 

však o nutričně kvalitní stravu (některé druhy švábů, jak zjistíme při pitvě, bývají mnohem 

tučnější).  

Další skupinou jsou brouci, kteří našim chovancům jen zpestřují stravu. Většinou je 

nalovíme společně s jinými bezobratlými smýkadlem. Jedná se především o kovaříky 

(Elateridae), krasce (Buprestidae), mandelinky (Chrysomelidae) a nosatce (Curculionidae). 

Tyto tvrdé brouky předkládáme větším druhům obojživelníků v omezeném množství, aby 

kvůli velkému množství chitinu nezpůsobili problémy s trávením našich chovanců. Ve 

smýkadle rovněž uvíznou hojně se vyskytující páteříčci (Cantharidae). Velké množství z nich 

obsahuje odpuzující látky. Někteří obojživelníci je přijímají, jiní je odmítají. Toto je třeba 

sledovat, v případě nezájmu konzumentů páteříčky včas vypustit do přírody a při dalších 
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smýkáních je vytřídit. Exponáty školních sbírek nezřídka poškozují kožojedi čeledi 

Dermestidae. Pokud poškozené předměty nebyly v posledních měsících chemicky ošetřeny, 

můžeme tyto škůdce bez obav předkládat pozemním druhům obojživelníků.  

Nyní uvedu čeledi, jejichž zástupce bychom určitě neměli používat jako krmivo. 

Střevlíky nalézáme ve stejném prostředí jako plže či stejnonožce. Jedná se o dravé a velmi 

obranyschopné (pomocí chemických látek) živočichy. Mrchožrouty (Silphidae) nedoporučuji 

sbírat kvůli teoretické možnosti přenosu patogenů. Slunéčka (Coccinellidae) obsahují 

odpuzující látky. Puchýřníci a majky (Meloidae) jsou jedovatí a navíc chráněni zákonem. 

Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera): 

S blanokřídlým hmyzem se často setkáme při smýkání. Některé čeledi můžeme bez 

obav předkládat stromovým druhům žab (lumčíky /Braconidae/, žlabatky /Cynipidae/, 

zlatěnky /Chrysidae/), naopak zástupce čeledí vosovití (Vespidae), kutilkovití (Sphecidae), 

včelovití (Apidae), kodulkovití (Mutillidae) musíme z nasmýkaného hmyzu opatrně odstranit, 

abychom se vyhnuli nepříjemnému bodnutí. V lesních porostech, parcích či zahradách se 

můžeme setkat s hřebenulemi (Diprionidae), pilatkami (Tenthredinidae), pilatěnkami 

(Argidae), ploskohřbetkami (Pampiliidae) a dalšími. Můžeme zkrmovat imaga i jejich larvy. 

U pilořitek (Siricidae) zkrmujeme jen imaga (larvy jsou ve dřevě). Létavý hmyz předkládáme 

(zejména stromovým) žábám, jejich larvy pozemním druhům obojživelníků. Občas se jako 

krmení používají mravenci. Nejlépe je lovíme pomocí exhaustoru (viz nákres č. 2). Rod 

Formica (stavějící si nápadná kupovitá hnízda) je chráněný (viz vyhl. č. 395/1992 Sb.). 

Mravenci občas doplňujeme stravu žábám čeledi Dendrobatidae.  

Řád: Chrostíci (Trichoptera): 

Chrostíci jsou obyvateli tekoucích i stojatých vod. Jejich eruciformní larvy (v 

přenosných schránkách) často zůstanou v síťce při prolovení tůní zarostlých vegetací, např. 

společně s jepicemi. Předkládáme je větším akvatickým obojživelníkům (axolotlům, 

žebrovníkům, drápatkám). Eruciformní larvy chrostíků jsou rovněž zajímaví chovanci (do 

školního ukázkového chovu), neboť tvoří své schránky z okolního materiálu, který je k 

dispozici (písek, dřívka, části vegetace, atd.). Živí se rostlinou stravou. Po dokončení cyklu 

můžeme imaga předkládat stromovým obojživelníkům nebo je vypustit do přírody.  

Řád: Motýli (Lepidoptera): 

Imaga motýlů jsou velmi oblíbenou i nutričně zajímavou kořistí žab. Denní i noční 

motýly většinou chytáme pomocí síťky. Rovněž jejich housenky jsou velmi výživné. Jsou 

vhodné pro pomalejší druhy obojživelníků. Housenky zkrmujeme hned po nalezení nebo 

průběžně. V druhém případě je sbíráme i s hostitelskou rostlinou. Donesené housenky 
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můžeme nechat i zakuklit a dočkáme se tak motýlů, záleží na potřebách našich chovanců. 

Nechytáme vzácné druhy motýlů, rovněž se vyhýbáme jedovatým druhům (vřetenušky). 

Chlupaté housenky (přástevníci, bekyně) rovněž není vhodné zkrmovat. Můžeme si zřídit i 

chov krmných motýlů, vybíráme si k tomu nenáročné druhy, např. štětconoše (Orgyia), 

bělásky zelné (Pieris brassicae) či tropické martináče hedvábné (Samia cynthia ssp), 

martináče čínské (Antheraea pernyi).  

Jako modelový druh motýla představím martináče Samia cynthia ssp. V chovech se 

vyskytují především poddruhy S. c. ricini a S. c. walkeri (tento je hybridního původu). Motýli 

obou poddruhů se páří již první či druhý den po vylíhnutí z kukly a napnutí křídel. Samci jsou 

subtilnější, mají výrazná hřebenitá tykadla a v porovnání se zbytkem těla větší křídla. 

Robustní samice mají zavalitý zadeček (zaplněný vajíčky) a jsou méně letově aktivní.  Imaga 

martináčů nemají vytvořeno ústní ústrojí, nepřijímají proto potravu. Motýli žijí pouze ze 

zásob, které si vytvořili ve stádiu housenky. Po 10 - 15 dnech hynou. Páření motýlů obvykle 

začíná za soumraku, většinou trvá až do rána, nezřídka se však protáhne do následujícího 

večera. Po rozpojení začíná samice klást 1 mm velká bělavá vajíčka. Jsou lepena k podkladu 

ve skupinách, někdy i jednotlivě, jedna samice jich zpravidla naklade 100 - 200 kusů. Vajíčka 

porosíme, po několika minutách opatrně odloupneme od podkladu a přemístíme do 

plastových krabiček. Po oschnutí vajíček krabičky uzavřeme. Přibližně po 14 dnech vajíčka 

zčernají a následující den se líhnou housenky. V tuto dobu k vajíčkům umístíme živnou 

rostlinu. Housenky jsou oproti jiným druhům málo aktivní. Jako hostitelskou rostlinu lze 

celoročně předkládat stálezelené  formy ptačího zobu (Ligustrum ovalifolium), v letních 

měsících se mi osvědčil i pámelník (Symphoricarpus sp.). Někteří chovatelé používají ke 

krmení housenek šeřík (Syringa sp.), ten však po několika hodinách vadne (i ve sklenici s 

vodou). Potravu pravidelně měníme (jednou za 1 - 2 dny). Housenky v prvním až druhém 

instaru vyžadují vyšší vzdušnou vlhkost, proto je chováme v plastových dózách s několika 

větracími otvory. Dostatečnou vlhkost zajišťuje živná rostlina. Větší housenky (cca 1 cm) 

přemístíme i s živnou např. do  akvária  či jiné vhodné nádoby zakryté látkou. Po dobu stadia 

housenky důsledně dbáme na hygienu chovu a pravidelně odstraňujeme rostlinné zbytky a 

exkrementy. Po 3 - 4 týdnech od vylíhnutí housenky dosahují velikosti 5 - 7 cm, přestávají 

přijímat potravu a začínají si mezi listím a v rozích chovné nádrže budovat kokony z vlákna, 

které produkují. Kuklící se housenky nevyrušujeme. Po týdnu můžeme opatrně kokony 

odloupnout od podkladu a přemístit je do kukelníku. Nejlépe se mi osvědčilo návlékání 

kokonů na nit a jejich následné zavěšení do kartonové krabice (kukelník). Další možností je 

připíchnutí hedvábného kokonu špendlíkem ke svisle umístěné desce z kartonu či 
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polystyrenu. O takto připravené kukly se dále nestaráme, nerosíme je. Za 3 - 4 týdny se z nich 

líhne nová generace motýlů a životí cyklus se završuje. KOVAŘÍK et al. (2000) doporučuje 

nastřihnutí kokonů v době před líhnutím motýlů, abychom jim ulehčili opuštění kokonu. S 

tímto postupem (zejména při chovu většího množství jedinců) nesouhlasím. Slabé jedince, 

kteří uváznou v kokonu nebo si při jeho opouštění poškodí křídla, z chovu vyřazuji, resp. 

rovnou zkrmuji, aby nestihli předat své geny. Martináč hedvábný tvoří 4 - 5 generací ročně. 

Ke zkrmování pozemním druhům obojživelníků jsou vhodné housenky přiměřené velikosti. 

Motýly předkládáme větším druhům arborikolních žab (při krmení z pinzety či ruky je 

ochotně přijímají i terestričtí obojživelníci). Zajímavostí u tohoto druhu je fakt, že se vlákno z 

kokonů, podobně jako u bource morušového, používá k výrobě přírodního hevábí. Za tímto 

účelem byl tento druh dovezen do Evropy již v polovině 19. století (KOVAŘÍK et al., 2000).  

Dalším, pro chovatele důležitým, druhem motýlů jsou zavíječi voskoví (Galleria 

melonella), jejichž výživné larvy se běžně prodávají. Jejich chov provádíme při teplotách 25 - 

28 º C v boxech s vrstvou včelího vosku nebo pláství, jimiž se housenky díky speciálním 

enzymům trávicího traktu živí. VERGNER et VERGNEROVÁ (1986) popisují také chov na 

Haydákově půdě (22 % kukuřičného šrotu, 11 % pšeničného šrotu, 11 % pšeničné mouky, 11 

% sušeného mléka, 5,5 % sušených kvasnic, 17,5 % včelího vosku, 11 % včelího medu a 11 

% glycerínu. Ve vodní lázni rozpuštěný vosk a med vlijeme do směsi sypkých složek 

předehřátých na 60 ºC a dobře promísíme, poté přidáme glycerín a opět promísíme.). 

Housenky předkládáme pozemním, motýly stromovým druhům obojživelníků.  

 

Řád: Srpice (Panorpata): 

Dospělce tohoto zajímavého hmyzu nejčastěji nasmýkáme společně s dvoukřídlým či 

blanokřídlým hmyzem. Předkládáme je stromovým obojživelníkům. Jedná se pouze o 

příležitostný doplněk stravy. 

Řád: Dvoukřídlí (Diptera): 

Velké množství jedinců i druhů různých čeledí tohoto řádu získáme smýkáním. Jedná 

se např. o skupiny tiplicovití (Tipulidae), muchnicovití (Bibionidae), bráněnkovití 

(Stratiomyidae), pestřenkovití (Syrphidae), mouchovití (Muscidae), bzučivkovití 

(Calliphoridae), masařkovití (Sarcophagidae). Tento aktivní létavý hmyz je vhodný pro žáby, 

zejména pro stromové druhy. Nyní se seznámíme se zástupci tří čeledí, jejichž larvy žijící ve 

vodním prostředí jsou hojně využívány zejména v akvaristice. Ve stojatých vodách jakýchkoli 

rozměrů nalezneme u hladiny šedě až černě zbarvené larvy komára pisklavého (Culex 

pipiensis; čeleď komárovití /Culicidae/), které se při vyrušení rychle přesouvají ke dnu, kde se 
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ukrývají v detritu. Obývají vody čisté i eutrofizované, okysličené i neokysličené (dýchají 

vzdušný kyslík). Nevyskytují se pouze v přítomnosti ryb, případně jen ve velmi malém 

množství. Lovíme je u hladiny pomocí síťky. Neulovené larvy schované u dna se brzy vrací k 

hladině, odkud je opět sbíráme síťkou. Výhodou je snadný lov a často vysoká početnost 

jedinců. Larvy ze znečištěných vodních ploch (např. u polí) umisťujeme na 1 - 2 dny do 

nádrží s čistou vodou, aby se zbavily toxických látek. V chladnějších čistých tůních a 

rybníčcích bez rybí obsádky lovíme pomocí síťky skelně průhledné larvy koreter (Chaoborus 

sp.; čeleď koretrovití /Chaoboridae/). Tyto larvy plavou volně ve vodním sloupci, při 

podráždění  se snaží uniknout pomocí trhavých pohybů těla. V případě potřeby je můžeme 

zkrmovat ihned po ulovení. Na povrchu bahna louží (i periodických) nalezneme otvory 

chodbiček červeně zbarvených larev pakomára kouřového (Chironomus plumosus; čeleď 

pakomárovití /Chironomidae/), známé jako patentky. Pomocí cedníku s oky 1 x 1 mm 

nabereme povrch substrátu, ve kterém patentky žijí, a propíráme podobně jako nitěnky. Hrubě 

propraný materiál však před zkrmením neukládáme do plochých nádob, jako nitěnky, ale 

vložíme ho do cedníku, jehož spodní desetina je ponořena ve vodě (viz nákres č. 3). Během 

několika hodin patentky prolezou skrz sítko do vody v cílové nádobě. Vodu, která bývá 

znečištěná od zbytků substrátu z kaluže, slijeme přes sítko, kde zůstanou čisté patenky. Takto 

pročištěné patentky můžeme zkrmit, lepší je však jejich uložení v nádobách s velkou plochou 

dna po dobu jednoho až dvou dnů, aby se larvy pročistily. Patentky nalézáme např. i v 

nádržích s vodou na zalévání, kde žijí  v  usazeninách na dně. Jejich čištění je snazší, larvy 

většinou nejsou zatíženy škodlivými látkami, avšak bývají zde v malém množství. Larvy 

komárů, koreter i pakomárů můžeme i delší čas (cca 14 dní) skladovat na chladném místě. V 

teplé vodě se larvy brzy začnou kuklit a následně se líhnou imaga, což je zejména u komárů 

jev velmi nežádoucí.  Prvně jmenované druhy hmyzu přechováváme např. ve větších 

plastových kbelících, patentky raději ve výše zmíněných nádobách, které umožňují lepší 

výměnu plynů. Při přechovávání se mi patentky odchycené z přírody se mi jeví jako 

nejnáchylnější na udušení a plísňová onemocnění, proto se je snažím zkrmit co nejdříve. 

Všechny tři druhy larev předkládáme akvatickým obojživelníkům v přiměřeném množství, 

aby nedošlo k líhnutí dospělců v chovných prostorech. Larvy pakomárů (patentky) a koreter 

lze zakoupit mražené, patentky někdy i živé v zooprodejnách či akvaristických a 

teraristických burzách. Velmi kvalitní jsou patentky dovážené z Ruska, přechovávají se v 

lednici. 

Často se ke krmení terarijních zvířat používají drobné mušky - octomilky (Drosophila 

melanogaster). V letních měsících si je můžeme snadno nachytat do sklenice s kvasícím 
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ovocem přikryté nálevkou (viz nákres č. 4). Manipulace s nimi je však nesnadná, proto mušky 

zchladíme v lednici. Další možností je zatemnění sklenice, ze které hmyz vylétá za světlem. 

Vypoušíme ho takto přímo do terária, nebo do krabičky, ze které octomilky vypustíme k 

chovaným obojživelníkům. Rovněž můžeme mušky přelovovat pomocí exhaustoru (viz 

nákres č. 2). Přesto však většinou při manipulaci dochází k únikům. Z tohoto důvodu se 

chovají vyšlechtěné formy octomilek (Drosophila melanogaster) se zakrnělými křídly 

používané pro rychlý vývoj v genetických laboratořích. V poslední době se na trhu objevují i 

větší druhy octomilek - Drosophila hydei, D. funebralis a D. primaeva. K chovu postačí 

nádoba o objemu 0,5 - 1 l, na jejíž dno připravíme 2,5 - 5 cm silnou vrstvu živné půdy. Na její 

povrch umístíme např. kartonovou ruličku od toaletního papíru, po níž se budou pohybovat 

imaga. Nádobu překryjeme kusem látky a zajistíme gumičkou. V profesionálních chovech se 

používá tato receptura: 11 g agaru, 24 g sušených pivovarských kvasnic, 40 g nerafinovaného 

třtinového cukru, 24 g biokleinu, 80 g kukuřičné mouky, 2 g kyseliny benzoové, 0,5 g 

kyseliny sorbové, do celkové hmotnosti 1000 g doplníme vodou. Příprava je však poměrně 

složitá, proto se používají i jednodušší půdy: 1g agaru, 5 g cukru, 5 g dětské krupičky, 100 ml 

vody. Další možností je 1g agaru, 6 g cukru, 20 g kukuřičné mouky, 100 ml vody. Pokud 

nemáme k dispozici agar, použijeme následující recepturu: 15 g cukru, 50 g solamylu a 100 

ml vody. Půdy jednodušších receptur se po ztuhnutí polévají slabší vrstvou kaše z malého 

množsví sladké vody a kvasnic (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986). Poté vložíme karton 

a vpustíme násadu dospělých mušek. V nouzi lze uvařit sladkou krupicovou kaši. Po 

vychladnutí odebereme z povrchu vzniklý škraloup. Optimální teplota pro chov octomilek je 

25 ºC, stačí však i nižší (za cenu pomalejšího vývoje). Imagy krmíme čerstvě metamorfované 

obojživelníky a drobné druhy žab (např. z čeledí Dendrobatidae, Microhylidae). Pro středně 

velké a větší druhy žab (zejména stromových) jsou vhodným krmivem mouchy domácí 

(Musca domestica). Do chovné nádoby, např. sklenice od okurek o objemu 3 nebo 5 litrů 

připravíme  5 - 8 cm silnou vrstvu mírně zvlhčené směsi sušeného mléka a otrub v poměru 1 : 

8 nebo otruby přimíchané do tvarohu (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986). Úspěchu 

dosáhneme i chovem na zvlhčené vrstvě granulí pro psy. Na živnou půdu umístíme karton pro 

pohyb dospělců, vypustíme chovnou skupinu imag a chovnou nádobu zajistíme proti úniku 

podobně, jako octomilek. Pokud nám chybí chovný materiál, můžeme připravenou živnou 

půdu umístit mimo budovu. Mouchy, masařky a bzučivkky nám do násady nakladou vajíčka, 

která následně odchováme. Zkrmujeme jak larvy (pozemním obojživelníkům), tak imaga 

(stromové žáby). Před manipulací doporučuji zchladit mouchy v lednici. Při zkrmování much 

z přírody musíme zvýšit pozornost, neboť některé druhy bzučivek (např. Lucilia bufonivora) 
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mohou ohrozit život našich chovanců, zejména ropuch. 

Kmen: Strunatci (Chordata), Podkmen: Obratlovci (Vertebrata), Nadtřída: Čelistnatci 

(Gnathostomata), Třída: Ryby (Osteichthyes): 

Střední a velké druhy akvatických obojživelníků (žebrovníci, axolotli, drápatky, 

surýni, úhoříci či velemloci) konzumují ryby. Chovancům předkládáme ryby menších 

rozměrů, aby je mohli pozřít v celku. Nejlepší je zkrmování živých či čersvě zabitých ryb, u 

mražených je znehodnocen vitamín B, který musíme do stravy doplnit (např.vstříknutím 

roztoku vitamínu injekcí do zkrmované ryby bezprostředně před jejím podáním). Z 

tuzemských zdrojů jsou na zkrmení vhodní menší jedinci z rybářského hlediska plevelných 

ryb, např. plotice obecná (Rutilus rutilus), hrouzek (Gobio sp.), karas (Carassius sp.) mřenka 

mramorovaná (Barbatula barbatula), střevlička východní (Pseudorasbora parva). 

Nedoporučuji předkládat okouna říčního (Perca fluviatilis), neboť by mohl svou hřbetní 

ploutví poranit naše chovance, a dravé druhy ryb. Ryby můžeme získat od rybářů při výlovech 

rybníků, v rybářských potřebách (nástražní rybky). Pokud jsme držiteli rybářského lístku, 

můžeme snadno nalovit rybí potěr čeřínkováním v tišinách a klidných tůních 

mimopstruhových vod. Ryby na zkrmení můžeme rovněž chovat, vhodné jsou zejména 

živorodky (Poecillidae), např. živorodka duhová (Poecillia reticulata), známá spíše pod 

názvem "paví oko", mečovka (Xiphorus sp.), živorodka komáří (Gambusia affinis). 

KOCOUREK et KRÁL (s.a.) doporučují také zástupce rodu Cichlasoma sp. (kančík, 

cichlida). Velmi produktivní je rovněž chov akar (Aequidens sp.), u obou rodů doporučuji 

zkrmovat jen menší jedince (1 - 3 cm), neboť mají v hřbetní ploutvi tuhé trny. Všechny tyto 

cizokrajné ryby chováme v akváriích s rozměry odpovídajícími velikosti dospělce a množství 

jedinců chovaného druhu. Akary a kančíky chováme v párech, neboť zejména v době tření 

napadají ostatní ryby v akváriu; tyto potyčky mohou končit i usmrcením slabšího jedince. 

Pokud chováme menší množství ryb (zvláště živorodky) v dostatečně velkém a rostlinami 

zarostlém akváriu, můžeme se obejít i bez filtrace. U větších druhů ryb nebo v intenzivnějším 

chovu bychom měli užít vnitřní či vnější filtr, výkonem odpovídající velikosti nádrže. 

Živorodky krmíme akvarijními krmivy, hrotnatkami, nitěnkami, akary a kančíky dokrmujeme 

hmyzem, žížalami, možno i kousky masa. Před pořízením jakýchkoli chovných ryb je nutné si 

osvojit základy akvaristiky a seznámit se s nároky druhu, který se chystáme chovat. Teorii i 

praxi akvaristiky se podrobně věnuje HANEL (2002, 2004). 

Třída: Obojživelníci (Amphibia): 

Někteří obojživelníci příležitostně konzumují různá vývojová stadia ostatních 

obojživelníků, nezřídka dochází i ke kanibalismu, což musíme mít na paměti i v chovu. 
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Uvedu zde několik příkladů: vajíčky obojživelníků se živí čolci Notophthalmus viridescens, 

larvami či metamorfovanými juvenily, včetně svého druhu, se živí axolotli (rod  Ambystoma; 

predace larev je častá zejména v larválním stadiu), ropuchy Rhinella marina (= Chaunus 

marinus = Bufo marinus, známé pod označením aga) konzumují všechny obratlovce menší 

velikosti, včetně obojživelníků. Po introdukci do australské oblasti zde tato ropucha narušila 

populace domácích druhů obojživelníků. Při zpestřování jídelníčku našich chovanců 

nepřipadají tuzemští obojživelníci (kromě skokana hnědého /Rana temporaria/) v úvahu, 

neboť jsou všechna jejich vývojová stádia chráněna zákonem č. 114/1992 Sb. (v prováděcí 

vyhlášce č. 395/ 1992 Sb. nalezneme seznam chráněných druhů). Vzhledem k současnému 

poklesu početnosti skokanů hnědých apeluji na všechny chovatele, aby jeho vývojová stádia 

nepoužívali jako krmivo, i když to naše legislativa nevylučuje. Je možné zkrmovat přebytky z 

chovu velmi produktivních obojživelníků - žebrovníky, axolotly či drápatky. 

Třída: Savci (Mammalia): 

Pro větší druhy obojživelníků (axolotly, surýny, ropuchy, rohatky či větší druhy 

rosniček) jsou vhodným doplňkem stravy hlodavci odpovídající velikosti (holátka stará 1 - 2 

dny až myšky ve věku 2 - 3 týdny - "skákavky"). Velkým druhům obojživelníků můžeme 

předkládat i dospělé myši. Krmné hlodavce kupujeme od chovatelů nebo je chováme sami. K 

chovu vyhovují stará akvária zakrytá pletivem nebo chovné nádrže typu T3 Velaz. Při chovu v 

nádobách T4 mohou mladí jedinci prolézat krycí mříží. Dno pokryjeme přibližně 3 cm hoblin, 

které pravidelně (1 - 2 x týdně) měníme. Krmítko ve víku chovné nádrže rozdělíme plechovou 

přepážkou a umístíme zde automatickou napáječku (vše je možno zakoupit v rámci 

příslušenství). Do zbylého prostoru zásobníkového krmítka myším předkládáme granulovaná 

kompletní krmiva DOS a LD (názvy krmiv), odkud je myši podle potřeby okousávají. 

Přikrmení ovocem či zeleninou je vhodné. Další možností je krmení myší směsí ovesných 

vloček, obilí (pšenice), slunečnice, kukuřice, dále ovocem a zeleninou. Produkce však nebývá 

tak vysoká jako při použití granulí, navíc je tato varianta časově náročnější. V obou případech 

je vhodné myším přidat i trochu sena, dělají si z něj hnízda. Není to však nezbytné. V bednách 

T3 zakládáme chovné skupiny s jedním samcem a třemi až pěti samicemi o stáří minimálně 

10 týdnů. VERGNER et VERGNEROVÁ (1986) udávají dobu březosti 18 - 21 dnů, 

KOCOUREK et KRÁL (s. a.)  20 - 22 dnů. V jednom vrhu bývá 5 - 10, nezřídka i 12 mláďat. 

Holátka i mladé myšky určené na zkrmení odebíráme dle potřeby. Nezkrmené jedince 

oddělujeme od chovné skupiny ve věku 5 - 6 týdnů. Chovné myši omlazujeme přibližně po 

osmi měsících.  

Vodní (žebrovníky, axolotly, drápatky), ale i terestrické obojživelníky, kteří jsou zvyklí 
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přijímat potravu  z pinzety či ruky chovatele, můžeme příležitostně krmit kousky libového 

masa. K tomuto účelu se nejčastěji používají kuřecí či hovězí srdce. Rozkrájíme je v 

potřebném množství na kousky odpovídající velikostí běžnému soustu chovaného 

obojživelníka. Lze je běžně zakoupit v prodejnách s potravinami, uchováváme je v mrazáku. 

 

 

3.7 Pořízení terarijních živočichů 

I v této fázi si musíme počínat velmi zodpovědně. Před pořízením nového chovance se 

nejprve důkladně seznámíme s nároky daného druhu živočicha v literatuře. Pokud zvířeti 

nemůžeme dopřát důstojný život v chovu (velikost nádrže, potrava, světlo, čas či jiné, 

specifické nároky), raději si ho nepořizujeme. Před zakoupením nového chovance mu 

připravíme vivárium dle jeho potřeb a ověříme si dosažitelnost potravních zdrojů. Pokud 

začínáme s chovem zvířat, vybíráme si nenáročné druhy a po nabytí zkušeností se můžeme 

poohlédnout i po náročnějších taxonech. I mezi snadno chovatelnými druhy nalezneme řadu 

druhů zajímavých vzhledem či životními projevy. Pro začátek je rovněž lepší si vybírat 

zvířata z odchovu, která bývají ve srovnání s jedinci z přírody lépe adaptována na podmínky v 

zajetí, méně zatížena parazity a nebývají vystavována stresu, jako zvířata z importu. Při 

výběru živočichů pozorně kontrolujeme jejich zdravotní stav (viz níže).  

V následujícím textu se seznámíme s  možnostmi získávání terarijních živočichů a 

jejich přednostmi a negativy. Dle mé zkušenosti je nejvhodnější získávání zvířat přímo od 

chovatele. Jednou z možností je návštěva setkání chovatelů (mezi chovateli jsou nejčastěji 

nazývána "teraristická burza" či jen "burza"; tento termín bude použit v následujícím textu). 

Největším takovým setkáním v ČR je Živá exotika pořádaná Petrem Čuříkem. V současné 

době se tyto burzy konají každý měsíc (s výjimkou prázdnin) v pavilonech Výstaviště 

Holešovice v Praze (http://www.zivaexotika.cz/index.php/cz/). Dalšími burzami s dlouholetou 

tradicí jsou Terrabazar (http://www.terrabazar.cz/), ZOO TRHY PLZEŇ 

(http://www.zootrhy.wz.cz/ -plzeň), AKVA - TERRA - FLÓRA - TRHY v kongresovém 

centru Aldis v Hradci Králové (http://www.akvateraflora.cz/ aldis + pardubice) a s 

několikaletou pauzou i Akva - Tera trhy v Teplicích.  

V posledních letech vzrostl počet měst, kde se konají podobné akce, např. Brno 

(http://aquaterabrno.cz/; http://faunahobbybrno.webnode.cz/), Ostrava, 

(http://ostravske.faunatrhy.cz/) Olomouc (http://www.aquateraolomouc.cz/), Jihlava 

(http://www.tera-aqua-flora.cz/ Jihlava), České Budějovice (http://kalendarchovatele.cz/tera-
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burza-ceske-budejovice-2014/), Pardubice (viz burza v Hradci), Liberec 

(http://www.faunatrhyliberec.wz.cz/), Znojmo. Většina těchto akcí se koná v sobotu (některé, 

zejména nově pořádané, v neděli). Burzy začínají od 6: 30 - 8:00 hod. pro prodejce a od 9:00 - 

10:00 hod mohou vstoupit i návštěvníci.  

Na těchto akcích se setkáme s chovateli exotických živočichů (zejména herpetofauny, 

batrachofauny či entomofauny) nabízejících své odchovy. Nákup od této skupiny prodejců 

doporučuji, neboť zvířata bývají v dobrém zdravotním stavu, dále chovatelé znají nároky 

nabízených zvířat (často i nad rámec dosažitelné literatury) a poskytnou nám tak cenné 

informace o chovu. Je vhodné si při koupi živočicha vzít kontakt na prodejce, případně si s 

ním domluvit prohlídku jeho chovatelského zázemí. Ceny zvířat jsou v porovnání s ostatními 

možnostmi získání nižší (někdy i výrazně nižší).  

Další skupinou prodejců na teraristických burzách jsou překupníci. Zvířata v jejich 

nabídce pocházejí z přírody, či faremních odchovů (chovy v přírodě podobných podmínkách, 

někdy i přímo v místě výskytu taxonu, za účelem exportu), některá i z odchovů tuzemských 

chovatelů. Informovanost o nabízených zvířatech bývá u větší části překupníků na dobré 

úrovni. Zvířata je při nákupu od překupníků nutné podrobně prohlédnout. Cena v tomto 

případě bývá na podobné úrovni jako u chovatelů, někdy dokonce i mírně nižší. Příčinou 

tohoto jevu jsou velmi nízké pořizovací ceny živočichů dovážených z přírody. Pokud 

překupník kupuje živočichy přímo od místních lovců (ne přes prostředníky z USA), platí za 

zvíře prodávané v Čechách v řádu stovek Kč částku v řádu maximálně desítky (desítek) 

Dolarů. Na druhou stranu nízkou cenu kompenzuje vysoké riziko nedodání zvířat 

neseriózními lovci, někdy doprovázené vysokou mortalitou importovaných zvířat 

(způsobenou např. dlouhými prostoji v teplém počasí) a velmi vysoké poplatky za leteckou 

dopravu. Pokud jde o zvířata z odchovu, je cena přirozeně navýšena o marži překupníka. 

Výhodou této možnosti nákupu je nabídka zajímavých, často v tuzemsku ještě nechovaných či 

nerozmnožovaných druhů. Naproti tomu musíme počítat s možností vyšší mortality 

způsobené zatížením parazity, které se při nákupu nemusí projevit. Z této skupiny prodejců 

mohu z vlastní zkušenosti doporučit společnost Animal Farm Jiřího Krchova, neboť má s 

chovem terarijních zvířat dlouholeté zkušenosti a nabízí zvířata v dobrém zdravotním stavu.  

Na těchto akcích rovněž seženeme krmné bezobratlé, hlodavce (firma ACHETA); 

terária a jejich vybavení (rostliny (Eduard Ondráček), substráty, terarijní a akvarijní dekorace, 

topná zařízení, osvětlení, misky na vodu) a další chovatelské potřeby. Součástí teraristických 

burz bývá i bezplatná veterinární poradna, např. do Prahy a Plzně jezdí MVDr. Vítězslav 

Honsa (do roku 2005 zoologem v ZOO Plzeň).  
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Obecně na burzách můžeme získat velmi zajímavá zvířata, je však důležité jejich 

výběru věnovat velkou  pozornost. Na prodejce si bereme kontakt, abychom se na něj mohli v 

případě potřeby obrátit s dotazem a zjistit potřebné informace. I přes veškeré úsilí se s 

některými z nich nemusíme již nikdy setkat. Případná záruka či vrácení peněz záleží na 

serióznosti prodejce. Při odběru více jedinců je na těchto akcích běžné (a z ekonomických 

důvodů velmi vhodné jednání o ceně), množstevní slevy zde nejsou ničím neobvyklým.  

Existuje řada dalších zahraničních akcí spojených s prodejem terarijních zvířat po celé 

Evropě. Za největší z nich se musíme vypravit do města Hamm ve Spolkové republice 

Německo (Spolkový stát Nordhein - Westfalen). Další velké burzy jsou pořádány v Rakousku 

(Sankt - Pölten), Itálii (Milano, Napoli), či Švédsku. 

Další možností, jak levně získat zvířata přímo od chovatelů je prohlídka inzerce, např. 

internetových stránek www.ifauna.cz. Obojživelníky hledáme v rubrice "Terarijní zvířata", 

akvatické druhy bývají  uvedeny v sekci "Akvaristika". Můžeme takto zjistit kontakt na 

chovatele z našeho regionu. Pochopitelně zde inzerují i překupníci. Často zde inzerují 

prodejci účastnící se teraristických burz. Zásady obchodování jsou podobné jako na burze. 

Panuje zde však vyšší anonymita. Doporučuji osobní odběr zvířat, abychom při převzetí 

mohli zkontrolovat jejich zdravotní stav, případně si prohlédli i chovatelské zázemí dotyčného 

chovatele. Při zaslání zvířat poštou na dobírku či kurýrem Českých drah musíme počítat se 

zvýšením ceny o výši nákladů spojených s transportem. Prostřednictvím pošty lze zasílat jen 

bezobratlé živočichy, obratlovce není možné poslat. Někteří prodejci posílají zvířata až po 

předchozí platbě na účet. Většinou se jedná o seriózní prodejce se špatnými zkušenostmi s 

odběrateli, můžeme se však takto stát i obětí podvodníka, který nám nic nezašle. Pokud 

inzerenta nalezneme v seznamu neseriozních prodejců na internetových stránkách jiných 

chovatelů (např. "Black list" na stránkách Ondřeje Řeháka, Martina Černičky, Hynka Habala), 

raději na inzerát nereagujeme.  

Nákup živočichů můžeme uskutečnit i v prodejnách s chovatelskými potřebami 

(zverimexy, zooprodejny). Výběr  nabízených druhů živočichů je v porovnání s inzercí či 

burzami velmi omezený. Cena nabízených živočichů je pevná a asi o 100 - 150 % vyšší než v 

inzerci či na burze. Až na výjimky je informovanost personálu nulová až nízká, personál často 

neví, jak se o zvířata starat. Zvířata v těchto prodejnách jsou často v nevyhovujících 

podmínkách (např. přesušený substrát, navíc je z nevědomosti často jako podklad používán 

lignocel. Pokud se rozhodneme k nákupu živočichů v zooprodejně, volíme zvířata, která zde 

nejsou držena příliš dlouho. Na druhou stranu máme na terarijní živočichy záruku a možnost 

vrácení peněz. 
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Příležitosně lze zakoupit přebytky odchovů ze zoologických zahrad. Zvířata bývají v 

dobrém zdravotním stavu a za přijatelné ceny. 

Při výběru zvířat pozorně kontrolujeme jejich zdravotní stav, vybíráme jasně zbarvené, 

vitální jedince, kteří se při podráždění projevují charakteristickou obrannou reakcí 

(zastrašování, výpady proti útočníkovi). Odlišné zbarvení může být někdy pouze součástí 

pohlavního dimorfismu, rovněž životní projevy se mohou vlivem stresu při přepravě lišit. 

Zvířata s okrsky odlišujícími se barvou, strukturou či tvarem od zbytku těla či ostatních 

jedinců si nevybíráme (pokud se nejedná o hrubé, tmavě zbarvené pářicí mozoly či odlišné 

zbarvení hrdélka samců). Rovněž si nepořizujeme zvířata vyhublá, apatická či poraněná. 

Přepravní boxy prodejců bývají označeny číselným nebo genderovým symbolem: 1,0 nebo ♂ 

pro samce; 0,1 nebo ♀ pro samice; 0,0,1 pro jedince (juvenilní i dospělé) s neurčeným 

pohlavím (např. 1,2,3 je skupina s jedním samcem, dvěma samicemi a třemi jedinci 

neučeného pohlaví). Při transportu zvířata nevystavujeme přímému slunečnímu záření či 

teplotním změnám. Při přepravě na krátké vzdálenosti v zimním období můžeme živočichy 

umístit pod bundu, při větším množství jedinců či déletrvajícím transportu využíváme beden s 

izolační vrstvou materiálu (staré "ledničky" na nápoje, kartonové krabice s vrstvou 

polystyrenu uvnitř). Transportní bednu si můžeme zhotovit sami slepením polystyrenových 

desek ve vnitřním prostoru kartonové krabice. Rozměry desek o síle 2 - 3 cm (silnější desky 

izolují více)  upravíme plátkem z pilky na železo tak, aby jimi bylo možné obložit kartonovou 

krabici zevnitř (šest desek umístěných paralelně se stěnami krabice). Pouze desku, která bude 

sloužit jako víko necháme volnou, ostatní desky slepíme silikonem. Polystyren o síle 2 cm 

izoluje stejně jako 30 sm silná zeď. Zvířata převážená v těchto tepelně izolovaných bednách 

máme uzavřená v plastových krabičkách s dostatečným větráním. Jejich rozměry volíme s 

ohledem na velikost zvířete, pro temperamentní druhy volíme spíše menší boxy, aby si např. 

skákáním neporanili rostrum o stěny boxu. Plastové krabičky vystýláme vlhkým savým 

papírem, molitanem či mechem (rašeliník, bělomech). Do transportní bedny lze v 

nepříznivém počasí vložit plastovou láhev naplněnou teplou vodou. Dražší variantou téhož 

jsou jednorázové sáčky "Heat pack", vydrží však přepravní prostor vytápět déle. Zvířata se při 

jakékoli manipulaci snažíme brát do ruky co nejméně, chytáme je např. pomocí vymyté 

krabičky. Rovněž lze porovnávat pohlavní rozdíly na ventrální straně těla (např. zvětšená 

kloaka samců ocasatých obojživelníků) přes stěny plastové krabičky. Pokud musíme brát 

obojživelníky do ruky, nejprve si ji opláchneme vodou, abychom si zvlhčili pokožku a  

nevysušovali tak jemnou kůži obojživelníků. Živočichy nově přinesené do chovu 

karanténujeme (viz kapitola Typy chovných zařízení). 
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3.8 Bezpečnost práce 

Při manipulaci s obojživelníky musíme dbát na bezpečnost. Větší druhy (Siren sp., 

Ceratophrys sp., Pyxicephalus sp.) nás mohou v sebeobraně bolestivě kousnout. Po fyzickém 

kontaktu s obojživelníky či práci v teráriu nám na rukou ulpí jejich kožní sekrety. Proto 

dodržujeme zásady hygieny při práci (nejíst, nepít, nekouřit) a poté si důkladně umyjeme 

ruce. Musíme se vyvarovat i zautomatizovaných pohybů (např. sahnutí si do oka při jeho 

podráždění cizím tělesem), abychom si produkty kožních žláz nezanesli na sliznice či  místa s 

porušenou pokožkou. Při zasažení těchto míst sekretem je oplachujeme pod tekoucí vodou. 

Pokud přetrvávají potíže (pálení, rostoucí otok postižené oblasti), vyhledáme lékařskou 

pomoc. Chovné nádrže dobře uzavíráme, rovněž nezapomene na jejich označení názvem 

chovaného druhu a počtem chovaných jedinců. 

3.9 Nástroje používané při chovu obojživelníků 

K manipulaci s krmným hmyzem, hlodavci či k podávání potravy obojživelníkům slouží 

pinzeta či pean. Na drobné druhy hmyzu používáme měkkou entomologickou pinzetu. K 

odstraňování exkrementů či nečistot z terária používáme lopatku (vhodné jsou plastové, např. 

dětské na písek). Larvy a akvatické obojživelníky menších rozměrů přemisťujeme pomocí 

skleněného zvonu ("fajfky"). Větší akvatické obojživelníky odlovíme akvaristickou síťkou. 

Takto lze manipulovat i s larvami, použití fajfky je však citlivější. Potravu pro akvatické 

obojživelníky lovíme pomocí síťky (drobné druhy pomocí tzv."planktonky" s velmi jemným 

výpletem) či cedníkem. K lovu polétavého hmyzu či bezobratlých žijících v trávě používáme 

smýkadlo. Akvária čistíme pomocí odkalovacího zvonu větší či menší velikosti napojeného na 

hadici. Skla akvária čistíme žiletkou či houbičkou na mytí nádobí (nepoužíváme ji na jinou 

činnost, nesmí se dostat do styku se saponáty). 

 

4 Praktická část - chovy 

V této části představím nejsnáze chovatelné druhy obojživelníků, vhodné pro školní 

chovy. Za nenáročné chovance považuji větší část ocasatých obojživelníků (kromě druhů se 

specifickými nároky, např Proteus, Andrias, které jsou stejně pro chovatele nedosažitelné). 

Mezi žábami rovněž nalezneme velké množství zajímavých, snadno chovatelných druhů, jsou 

však mezi nimi i formy poměrně náročné (zejména drobné druhy vyžadují denní péči). 

Červoři se vzhledem k velmi skrytému životu pro didaktické chovy nehodí. Rovněž je většina 

z nich poměrně choulostivá a vhodná jen pro velmi zkušené chovatele. Lze se s nimi setkat 
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pouze velmi zřídka. Většinou se jedná o jedince importované z přírody. Z výše uvedených 

důvodů nebudou v této práci pojednáni. Upozorňuji, že při chovech je nutno dbát na 

bezpečnost a hygienu (vlastní i žáků; viz kapitola bezpečnost práce), ochranu přírody, platné 

právní normy (viz legislativní ochrana obojživelníků) i na estetiku. V názvozloví jsem 

vycházel z knihy České názvy živočichů (MORAVEC, 2001). Rozměry chovných nádrží jsou 

udávány v pořadí délka x výška x šířka. 

 

4.1 Ocasatí - Caudata: 

4.1.1 Mlokovití - Salamandridae: 

4.1.1.1 Žebrovník Waltlův - Pleurodeles waltl Michahelles,1930 

Tento zástupce čeledi Salamandridae je společně s macarátem jeskyním (Proteus 

anguinus; čeleď Proteidae) nejdelším evropským obojživelníkem, dorůstajícím délky až 30 

cm. Macarát sice může vyjímečně dorůst i délky přes 30 cm (Proteus a. parkelj)7, žebrovníci 

však bývají mohutnější. Žebrovník se vyznačuje plochou a širokou hlavou s poměrně malýma 

očima. Na těle má dva páry silných končetin bez plovací blány. Šedě až hnědě zbarvené tělo s 

tmavšími skvrnami je pokryto drobnými hrbolky. Břišní strana je zbarvena světleji. Zbarvení 

těla je velmi různorodé, liší se i během dne i noci (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986; 

HANEL, 2004). Na každém boku nalezneme řadu osmi až deseti žlutých (KOCOUREK et 

MODRÝ, s.a.; KOCOUREK et KRÁL s.a.; HANEL, 2004) až červenohnědých bradavek. V 

sebeobraně jimi prochází hroty žeber, o něž se může útočník citelně pobodat (ČIHAŘ, 1989). 

Obdobně se brání asijský druh Echinotriton andersoni, který kombinuje obranu s kuňčím 

reflexem a žebra penetrují kůži v oblati toxických kožních okrsků. Žebrovník může při 

uchopení vydávat zvuky.8 Nejčastěji se setkáme s žebrovníky ve vodní formě, která se 

vyznačuje výrazným kožním lemem na ocasu. Ocas je nejméně stejné délky jako tělo. 

Vyskytuje se na Iberském poloostrově a v Maroku. Africké populace dosahují 

maximální délky 20 cm (KOCOUREK et MODRÝ, s. a.). 

V přírodě obývá vlhké, vegetací zarostlé lokality, ale i poměrně suché biotopy. 

Rozmnožuje se ve stojatých a mírně tekoucích vodách. Kromě rybníků a periodických tůní 

(DIESENER et al., 1997), není vzácný ani ve studnách, bazénech a nádržích neumožňujících 

                                                 
7 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-

species=waltl,cit. 18.3. 2012 

8 Internet: BOEHME (s.a.) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Pleurodeles&where-species=waltl,cit. 18.3. 2012 

http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
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opuštění vody (ENGELMANN, 1985). V chladných a hlubokých trvalých vodách má 

tendenci k neotenii (DIESENER et al., 1997). Na lokalitách s trvalou vodní plochou a v 

chovech se setkáváme s vodní formou, v místech s periodickými vodami nacházíme i 

suchozemskou formu. Žebrovníci se na souši přes den ukrývají pod kameny, padlými kmeny, 

apod.  

Pro chov vyhovuje akvárium o rozměrech minimálně 100 x 40 x 40 cm (KOCOUREK 

et MODRÝ, s.a.; KOCOUREK et KRÁL s.a.; HANEL, 2004). Optimální hloubka vody 

pokojové teploty je 25cm. Dno pokryjeme vrstvou neostrého štěrku nebo dobře propraného 

říčního písku. Nádrž je možno osázet rostlinami rodů Egeria, Elodea, Bacopa, Myriophyllum, 

ad. Na hladinu bychom měli umístit kousky korku, plovoucí kůry nebo rostliny rodu Pistia, 

aby na ně mohli žebrovníci v případě potřeby vylézt. Lze použít i  polystyrenové desky, ale 

akvárium pak působí méně vzhledně. 

Žebrovníci se živí různým hmyzem a jeho larvami, žížalami, nitěnkami, plži, vajíčky a 

larvami obojživelníků (včetně svého druhu) či drobnými rybkami. V zajetí přijímají i kousky 

libového kuřecího nebo hovězího masa či čerstvě narozená myší holátka. 

Pro chovance je výměna vody v akváriu často impulsem k rozmnožování, většího 

úspěchu dosáhneme několikaměsíčním zimováním ve vodě o teplotě 6 - 8°C (KOCOUREK et 

MODRÝ, s.a.; KOCOUREK et KRÁL s.a.; HANEL, 2004). Dobrých výsledků dosáhneme 

chovem ve venkovních nádržích během letních měsíců (ČIHAŘ, 1989). Své žebrovníky 

chovám venku cca od poloviny dubna do poloviny října. Zde bez problémů přečkávají i slabší 

noční mrazíky, denní teplota však nesmí klesat pod nulu. Samci se v období rozmnožování 

vytváří na předních končetinách tmavá keratinizovaná vrstva, dále ho poznáme podle 

štíhlejšího těla a zbytnělé kloaky. Při páření samec drží zespodu předními končetinami samici 

za ramena předních končetin a vozí ji na svých zádech. Během toho klade spermatofory, které 

samice nasává kloakou. Oplození je vnitřní. Jeden až dva dny po přijetí spermatoforu klade 

samice na dno nádrže, kameny, kořeny nebo rostliny shluky 9 - 20 9 vajíček. Celá snůška 

obsahuje 150 (mladé samice) až 800 (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; KOCOUREK et KRÁL 

s.a.; HANEL, 2004), dokonce i  1300 vajíček. Kladení trvá 2 - 3 dny. Vejce měří 1,7 mm, se 

slizovým obalem 5 - 7 mm v průměru.10 Larvy dlouhé 8 (KOCOUREK et KRÁL s.a.; 

HANEL, 2004) - 11 mm11 se při teplotě 18°C líhnou za 13 dní. Krmíme je nálevníky, 

                                                 
9 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-

species=waltl, cit. 18.3. 2012 

10 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-

species=waltl, cit. 18.3. 2012 

11 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-

http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
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buchankami, perloočkami, později nitěnkami, komářími larvami, nakrájenými žížalami apod. 

Potrava musí být přiměřené velikosti. Larvy jsou velmi žravé, proto je musíme krmit častěji 

než dospělce, jinak dochází kromě okusování částí těl i ke kanibalismu. Při 18°C metamorfují 

za 100 - 110 dní ve velikosti 53 - 110 mm. V přírodě metamorfují během 3- 4,5 měsíců. Ve 

Španělsku dosahují v prvním roce mživota délky až 14 cm, ve druhém až 17,5 cm.12 V péči 

člověka se běžně dožívá 8 - 12, někdy  až 20 let. 

V přírodě je sužován stejnými problémy jako většina obojživelníků. Nejvíce je 

zasažen ničením míst vhodných k rozmnožování. Některé populace vyhladil rozvoj dopravy. 

Jeho populace jsou poměrně stálé, snáší vysokou úrověň znečištění vody a odolává i 

predačnímu tlaku volavek, čápů, užovek Natrix maura ad. Nejzranitelnější jsou populace na 

severní hranici rozšíření (GASC, 1997; 13). 

Žebrovníkům bylo věnováno mnoho dalších článků, např. ŠAFRÁNEK (1976), 

HANEL (1982), TROSTER (1987) GRÝGERA (1990). 

V chovu se vzácně můžeme setkat s druhem Pleurodeles poireti dorůstajícím až 18,5 

cm. Pochází ze severního Alžíru a severním Tunisu. P. nebulosus z Alžíru a Tunisu, 

dorůstající 18 - 23 cm byl popsán roku 2004. 

 

Možnosti pozorování:  

Žáky seznámíme s jedním z nejběžněji chovaných druhů obojživelníků; ukážeme 

morfologii akvatického ocasatého obojživelníka (dorzálně posunuté oči, ocasní lem). Díky 

snadnému odchovu máme možnost sledování životního cyklu, např v rámci projektové výuky. 

Při uchopení můžeme pozorovat obranný mechanismus. 

 

4.1.1.2 Trnočolek bradavčitý - Tylototriton verrucosus Anderson, 1871 

Tento mohutný mlok dorůstající délky 15 – 20 cm se vyznačuje velkou plochou 

hlavou, kterou na dorsální straně lemuje výrazný kožní val začínající nad nozdrami a táhnoucí 

se nad očima. Nad páteří se rovněž táhne kožní val. Na bocích napočítáme 14 párů bradavic. 

Základní zbarvení je hnědé až hnědočerné. Kožní valy na hlavě a na hřbetě, bradavice na 

bocích, končetiny a ocas jsou zbarveny světle hnědě až oranžovohnědě. Intenzita oranžové 

dosti kolísá, ubývá s rostoucím věkem jedince. Tomuto druhu se velmi podobá příbuzný 

                                                                                                                                                         
species=waltl, cit. 18.3. 2012 

12 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-

species=waltl, cit. 18.3. 2012 

13 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-

species=waltl, cit. 18.3. 2012 

http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Pleurodeles&where-species=waltl
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Tylototriton shanjing z čínské provincie Yunan14, pospsaný roku 1995. T. shanjing se odlišuje 

velmi výrazným zbarvením lemů na hlavě a hřbetu, končetin a ocasu, jež jsou zbarveny 

oranžově až žlutooranžově. Dále by T. shanjing neměl mít tolik trojúhelníkovitý tvar hlavy 

jako T. verrucosus. T. verrucosus má méně zrnitou pokožku; základní zbarvení a ostatní 

charakteristiky obou druhů jsou podobné. V literatuře se proto můžeme setkat se záměnou 

výše zmíněných druhů (SEJKORA, 2005). Takovouto záměnu jsem nalezl např. v knihách: 

O´SHEA et HALLIDAY (2005) a ČIHAŘ (1989); v roce 1989 se však ještě jednalo o jeden 

druh. V současnosti zahrnuje rod Tylototriton 9 druhů. U tohoto druhu se můžeme setkat i s 

dalšími vědeckými názvy: mlok barmský, mlok krokodýlovitý, trnočolek červený 

(MORAVEC, 2001). 

Domovinou druhu T. verrucosus je Bhútán, východní Nepál, severovýchodní Indie, 

severovýchodní Myanmar (Barma), severní Thajsko, sev. Laos, sev. Vietnam, jižní Čína 

(provincie Yunan, kde se jeho výskyt překrývá s rozšířením druhu T. shanjing.)  

Trnočolek bradavčitý obývá různé biotopy, zejména v místech, kde je nebo byl les, 

např. nivy horských jezer a rybníků, okraje lesů. Osídlil však i zemědělsky využívanou 

krajinu, jako jsou rýžová pole či čajové plantáže. Rozmnožuje se v nejrůznějších vodních 

nádržích, od malých dešťových kaluží po trvalá jezera.15 

Trnočolky chováme v akvateráriích o rozměrech např. 100 x 40 x 40 cm, při větším 

počtu chovanců (mloci jsou totiž vůči sobě tolerantní) by měla být plocha nádrže větší. Dno 

souše pokryjeme 5 - 10 cm lesní hrabanky nebo rašeliny, dále doplníme několika trsy mechu a 

úkryty - kusy kůry nebo rozlomenými hliněnými květináči. Nádrž je možno osadit tropickými 

rostlinami, např. rodů Pothos, Scindapsus, Ficus, Croton, Dracaena, Hoya. Vzhledem k 

výrazně akvatickému způsobu života by měla vodní plocha zabírat cca 2/3 akvaterária. Výška 

vodního sloupce by se měla pohybovat v rozmezí 15 - 20 cm. Důležité je, aby zvířata měla k 

dispozici pozvolný výlez z vody a  mohla se pohodlně dostat na souš. Toho docílíme např. 

pomocí kamenů nebo kůry. Dno vodní nádrže pokryjeme vrstvou propraného písku nebo 

oblázkového stěrku. Rovněž zřídíme  vodní úkryty, např. z kořenů, kamene, květníku nebo 

vodních rostlin. Tyto mloky chováme při teplotě okolo 20 - 22° C s několikatýdenním zimním 

poklesem na 15 - 18° C (SEJKORA, 2005). V této době se zvířata zdržují více na souši. 

Chovanci nejraději přijímají žížaly, dále plže, nitěnky (živé či mražené), hmyz a jeho 

larvy, dokonce i kousky rybího a hovězího masa. 

                                                 
14 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Tylototriton&where-

species=shanjing, cit. 18.3. 2012 

15 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Tylototriton&where-

species=verrucosus, cit. 18.3. 2012 



89 

 

V době rozmnožování samci  zbytní kloaka a oranžové části těla by měly býti jasněji 

vybarveny (ČIHAŘ, 1989). Páření probíhá hlavně v noci. Samec vozí samici na zádech 

obdobně, jako to činí žebrovníci. Po rozpojení žene samec proti samici vodu s feromony 

pomocí šlehání ocasu, podobnému u zástupců rodu Triturus, šlehání mloků rodu Tylototriton 

je však pomalejší (SEJKORA, 2005). 

Vajíčka jsou kladena na ponořenou vegetaci a předměty (kameny, kořeny apod), na 

dno, vyjímečně mimo vodu. Snůška obsahuje 26 - 60 vajec. Byla zaznamenána maternální 

péče.16 Larvy se při teplotě 22° C líhnou přibližně za 5 dní. Krmíme je buchankami, dafniemi, 

roupicemi, nitěnkami, patentkami (SEJKORA, 2005), později sekanými žížalami a jinou 

kořistí přiměřené velikosti. Doporučuji krmit dostatečným množstvím potravy, aby nedošlo ke 

vzájemnému okusování vnějších žaber a končetin, příp. ke kanibalismu. Po třech měsících 

larvy metamorfují při délce kolem šesti cm. Metamorfujícím mlokům musíme umožnit vylézt 

na souš, odkud je vhodné je odebírat do menšího terária s miskou pravidelně měněné vody. 

Zde mláďata krmíme  larvami potemníků, menšími cvrčky, plži, žížalami, atd. Pohlavně 

dospívají ve věku 3 - 5 let. 

V populacích tohoto druhu nejsou známy žádné globální nebo regionální změny. 

Přesto však mají v některých místech antropogenní vlivy, jako pěstování exotického 

jehličnanu Cryptomeria japonica, introdukce kapra obecného (Cyprinus carpio), ničení a 

znečišťování rybníků a jezer, negativní následky. 

Možnosti pozorování:  

Na tomto druhu lze žákům předvést aposematické zbarvení a obranný mechanismus. 

Žáci mohou porovnat morfologii s tuzemským mlokem skvrnitým - Salamandra salamandra. 

 

4.1.1.3 Čolek východní - Cynops orientalis (David, 1871) 

Jedná se o poměrně malý druh čolka, samice dorůstají přibližně 80 mm, samci jen 60 - 

65 mm.17 Dorsální strana je zbarvena tmavohnědě až černě, ventrálně je zbarven jasně 

oranžově až červeně s tmavými nepravidelnými skvrnami. Na oranžové kloace je kaudálním 

směrem tmavá skvrna. U metamorfovaných jedinců je břišní strana zbarvena bíle s černými 

skvrnkami, časem bílá barva přechází ve žlutou a oranžovou. Velké oči jsou posunuty směrem 

k hornímu okraji hlavy. Parotidy jsou dobře vyvinuty. Dospělí samci mají tmavě hnědé 

                                                 
16 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Tylototriton&where-

species=verrucosus, cit. 18.3. 2012 

17 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Cynops&where-

species=orientalis, cit. 18.3. 2012 
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bradavky o průměru 0,5 - 2,6 mm a zduřelou kloaku.18 

Vyskytuje se ve východní Číně, jmenovitě v provinciích Henan, Hubei, Anhui, Jiang - 

su, Zhijiang, Jiangxi a Fujian.  

Najdeme ho v klidných vodách (rybníky, rýžová pole, strouhy) v rozmezí 30 - 1000 m. 

n. m. Substrát na stanovištích je často bahnitý. V provinciích s mírnými zimami nehibernuje, 

jiné populace zimují ve vodě nebo v trhlinách v zemi.19 

Čolky chováme v akváriích o rozměrech 50 x 40 x 40 cm s výškou hladiny 20 - 30 cm 

a plovoucími předměty (korek, polystyrenová deska, rostliny rodů Pistia, Salvinia) nebo v 

akvateráriích. Můžeme zde chovat páry nebo skupinu čítající cca 6 - 10 kusů (BRUINS, 

1999). Při vyšším počtu jedinců musíme zvýšit pozornost hygieně chovu. Dno akvária 

pokryjeme vrstvou propraného písku nebo oblázkového stěrku. Nádrž osadíme vodními 

rostlinami rodů Cryptocoryne, Elodea, Egeria. Teplota vody by se měla pohybovat okolo 20° 

C se zimním poklesem na 10° C (ČIHAŘ, 1989; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; HANEL, 

2004). Lepší je však teplota nižší, např. 5 - 10° C v akváriu nebo 3 - 5° C ve vlhkém mechu či 

molitanu po dobu čtyř měsíců. Jedinci zimující v chovné nádrži přijímají potravu v intervalu 2 

- 4 týdny (FUNK et VRABEC, 2005). Zimní období klidu je důležité pro úspěšné 

rozmnožování. Čolci se však mohou rozmnožovat i bez zimování (WOLF - vlastní 

pozorování, in verb 2016). Předání spermatoforu má podobný průběh jako u čolků rodu 

Triturus, je doprovázeno svatebními tanci (KOCOUREK ET MODRÝ, s.a.). V průběhu třech 

měsíců samice klade 50 - 80 vajec (FUNK et VRABEC, 2005). Samice balí vejce do listů 

vodních rostlin 2 - 10 cm pod hladinou vody. Většina z nich je kladena v noci.20 Vejce měří 2 

mm v průměru, animální hemisféra se zárodkem je zbarvena hnědě, vegetální hemisféra se 

žloutkem žlutě. Rosolovitý obal má 3 vtstvy. Samice může v jedné sezóně naklást až 100 

vajec.21 Ve vodě teplé 17 - 19° C se líhnou za 23 - 28 dní (min. 17, max. 34 dní) larvy dlouhé 

10 - 12 mm. Krmíme je nálevníky či buchankami a jinými drobnými korýši. Při teplotách 20 - 

22° C larvy metamorfují přibližně po čtyřech měsících. V této době měří 33 - 40 mm (FUNK 

et VRABEC, 2005). Poté podáváme vodní hmyz a jeho larvy, nitěnky, žížaly či vodní plže 

přiměřené velikosti. Někteří autoři poukazují na nesnadný odchov, proto je tento druh 

vhodnější pro chovatele, kteří již mají nějaké zkušenosti. Při dobré péči je vytrvalým 

                                                 
18 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Cynops&where-

species=orientalis, cit. 18.3. 2012 

19 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Cynops&where-

species=orientalis, cit. 18.3. 2012  

20 YANG et SHEN (1993) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Cynops&where-species=orientalis, cit. 18.3. 2012 

21 FEI et al. (2006) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Cynops&where-species=orientalis, cit. 18.3. 2012 
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chovancem (např. C. Pyrrhogaster se může dožít 25 let; MERTENS, 1960). Stejným 

způsobem chováme i další dva druhy z Japonska: podobného čolka Cynops pyrrhogaster či C. 

ensicauda. Rod Cynops zahrnuje celkem 8 druhů. Chovem druhu C. orientalis se také 

zabývají GVOŽDÍK et ŠANDERA (2002). Rodem Cynops se zabývá MAŠEK (1972). 

Je to běžný a hojný druh. Na trhu se každý rok objevuje velké množství zvířat z 

odchytu. Kvůli jeho hojnosti a nízké ceně je používán buď ve vyučování, nebo jako 

výzkumný materiál. V tradiční čínské medicíně se celé zvíře používá k léčbě svrabu nebo 

popálenin.22 V současné době je Cynops orientalis nejvíce ohrožen užíváním herbicidů a 

insekticidů na rýžových polích a využíváním lidmi. 

Možnosti pozorování:  

Žákům ukážeme kryptické zbarvení dorzální strany a aposematické zbarvení ventrální 

strany. U tohoto druhu mohou žáci pozorovat námluvy (svatební tanec) a především kladení 

vajíček, které je rozloženo do delšího časového úseku. Výše uvedené aktivity probíhají 

podobně, jako u našich druhů čolků, jejichž chov v péči člověka zakazuje zákon o ochraně 

přírody. V případě odchovu mohou žáci pozorovat životní cyklus. 

 

4.1.2 Axolotlovití - Ambystomatidae: 

4.1.2.1 Axolotl mexický - Ambystoma mexicanum (Shaw, 1789) 

Tato statná zvířata s širokou zploštělou hlavou, se třemi páry vnějších keříčkovitých 

žaber a zploštělým ocasem dorůstají 25 - 30 cm délky. Na hřbetě se od hlavy táhne kožní lem, 

usnadňující pohyb, končí na špičce ocasu. Na břišní straně začíná u kloaky. Samec je štíhlejší, 

se zduřelou kloakou. Axolotl má vyvinuty 2 páry slabých nohou, přední se čtyřmi a zadní s 

pěti prsty. Na bocích těla je 15 -16 vertikálních rýh (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986). 

Je zbarven šedě nebo šedohnědě, někdy s drobnými tmavšími skvrnkami. V akváriích jsou 

časté i albinotické formy, které mají díky bohatému prokrvení a absenci pigmentu červené 

žábry. Zbytek těla je bílý či nažloutlý. Rovněž se chovají  "harlekýni" s tmavými skvrnami na 

světlém základním zbarvení (HANEL, 2004). 

Axolotl A. mexicanum je endemitem mexických jezer Xochimilco a Chalco poblíž 

Mexico City. Uvedená jezera patří do komplexu 5 jezer, mezi nimiž Aztékové založili dnešní 

Mexico City, které se od těchto dob značně rozrostlo. Jezero Xochimilco je známo pro své 

"plovoucí zahrady", neboli "Chiampas", pruhy země mezi odvodňovacími kanály, kde se 

                                                 
22 FEI et al. (2006) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Cynops&where-species=orientalis, cit. 12. 4. 2012 
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místně pěstuje zelenina nebo květiny pro obchod. V těchto kanálech a zbytcích jezera 

můžeme axolotly nalézt.23 

Jedná se o pedomorfní druh (viz Slovník pojmů), který v přírodě nemetamorfuje a 

rozmnožuje se v larválním stadiu. Chováme ho v akváriích 50 x 40 x 40 cm, lépe však ve 

větší nádrži např 100 x 50 x 40 cm s výškou vodního sloupce kolem 30 cm. Akvárium 

můžeme mít úplně nezařízené, jen s plastovým pletivem na dně v období rozmnožování. Z 

estetických důvodů je lepší dno pokrýt vrstvou propraného písku nebo oblázkového štěrku. 

Rovněž můžeme rozmístit několik větších kamenů či kořenů a akvárium osadit rostlinami 

(např. rodů Elodea, Vallisneria, Myriophyllum, Pistia). Axolotli pochází z chladných jezer, 

proto by teplota vody neměla být vysoká. Názory na ni se mírně liší, např. GROßE (1983) 

uvádí rozmezí teplot 20 -24° C, ale horní hranici nesmí překročit, (VERGNER et 

VERGNEROVÁ (1986) 15 - 20° C, ČIHAŘ (1989) teplotu do 20° C, KOCOUREK et 

MODRÝ (s.a.); KOCOUREK et KRÁL (s.a.); HANEL (2004) 18 - 20° C, teplotu při 

zimování udává ČIHAŘ (1989) 12° C, KOCOUREK et MODRÝ (s.a.); KOCOUREK et 

KRÁL (s.a.); HANEL (2004) 5 - 10° C. Osobně se přikláním k letním teplotám 15 - 20° C, 

zimuji při 5 - 10° C. Při teplotě 15° C se mi bez problémů rozmnožují dospělci, líhnou vejce a 

vyvíjejí larvy. Setkal jsem se však s axolotly, kteří během letních měsíců vydrželi v expozici 

plzeňské zoo i 26° C, ale byli v dobře prokysličeném akváriu s filtrací; dlouhodobě a 

pozvolně si na zvýšenou teplotu zvykali. Přesto nikomu teploty nad 24° C nedoporučuji 

zkoušet. Během teplejších měsíců (podobně jako u žebrovníků od dubna do října; hladina 

vody by neměla zamrznout) je velmi vhodné umístění zvířat ve venkovní nádrži, v létě je 

vhodné přistínění, aby nedošlo k přehřátí vody a úhynu chovanců. Rovněž musíme nádrž 

zabezpečit proti potencionálním predátorům (kočky, kuny, ptáci). 

Axolotly krmíme kroužkovci (žížaly, nitěnky), plži, hmyzem a jeho larvami, drobnými 

rybkami, holátky myší, případně i kousky libového masa. Chovanci nepohrdnou ani vlastními 

vajíčky, proto je vhodné při kladení vajec samce oddělit, po vykladení i samici, do jiného 

akvária. Při nedostatečném krmení si zvířata vzájemně okusují žábry, končetiny, lem na ocase; 

ani kanibalismus není ničím neobvyklým. Při zachování čistoty v chovné nádrži poškozené a 

chybějící části těla brzy regenerují.  

V období rozmnožování odkládají samci na dno nádrže větší počet (1 - 25) 

spermatoforů (HANEL, 2004), které samice hledají pomocí čichu a sbírají kloakou (ČIHAŘ, 

1989). Oplození je vnitřní. Samice zpravidla ovuluje až po úspěšné inseminaci. Může začít 

                                                 
23 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-genus=Ambystoma&where-

species=mexicanum, cit. 12.4. 2012 
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klást vejce již 18 - 30 hodin po nasátí spermatoforu (HANEL, 2004). Samice lepí vejce o 

průměru 3 mm na vodní rostliny nebo předměty v akváriu, kladení trvá 1 den až týden. 

Snůška obsahuje 70 - 800 vajec, jejichž počet je závislý na velikosti a zdravotním stavu 

samice. Inkubace larev trvá při teplotě 20 - 22° C 8 - 10 dní, při teplotě 13 - 14° C 28 - 30 dní 

(KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; HANEL, 2004). Larvy krmíme drobnými korýši (buchanky, 

hrotnatky), roupicemi, nitěnkami, larvami pakomárů ("patentkami"), koreter a komárů, 

později sekanými žížalami. Při dostatečném krmení larvy rychle rostou, při teplotě 15° C jsem 

zaznamenal růst 4 -5 mm (min. 2 mm, max. 6 mm, u defektních jedinců 0 - 1 mm) za týden, 

naopak při nedostatku potravy se může růst i dočasně zastavit. Při překrmení vyhladovělých 

larev se v nich tvoří nadbytek plynu, nafouklé larvy plovoucí u hladiny se nemohou potopit a 

velké množství jich uhyne. Růst larev je nestejnoměrný, obdobně jako pulci žab vylučují 

inhibitory zpomalující růst ostatních larev. Proto je dobré třídit larvy dle velikosti (ČIHAŘ, 

1989), podstatně se tím omezí možnost kanibalismu. Úmrtnost mladých larev je vysoká 

(VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986), od velikosti 5 cm klesá. Zde si dovolím trochu 

polemizovat, autor tím patrně poukazuje na nesnadnost sehnání dostatečného množství 

vhodné potravy. Při dobrém zásobení vhodnou kořistí mi při teplotě 15°C uhynuli jen defektní 

jedinci. Na vyšší mortalitu larev do 5 cm si stěžuje i ČIHAŘ (1989). Axolotli dospívají již ve 

věku jednoho roku při délce 16 - 20 cm (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986; HANEL, 

2004). Tento odolný druh je možné doporučit i začátečníkům. Pro svou nenáročnost i značnou 

schopnost regenerace je také často chován jako laboratorní zvíře pro fyziologické a 

transplantační experimenty (REHÁK, in verb, 2015). 

O axolotlech bylo publikováno velké množství článků, např. BABÁK (1913), 

HUXLEY (1920) BOUŠEK (1923), LANG (1951), SLÁDEČEK (1955), ROMANOVSKÝ 

(1956, 1957), ŠTRAUB (1959), BERNARD (1969), LEJSKA (1976). V literatuře se setkáme 

s rozdílnými vědeckými názvy axolotla; např. BABÁK (1913), LAUFBERGER (1913) píší 

rodový název Ambystoma chybně jako "Amblystoma". S tímto označením se můžeme setkat 

zejména ve starší literatuře, na což poukazuje i DUELLMAN et TRUEB (1994). Pozdější 

literatura, např. ŠTRAUB (1959), ŠTĚPÁNEK (1973) používá rodový název Siredon, aby byl 

tento akvatický druh odlišen od zbytku rodu Ambystoma (většinou terestričtí, některé 

populace však mohou být paedotypické - viz Ambystoma tigrinum). Dřívější zoologové, kteří 

nevěděli o příbuzenském vztahu akvatického druhu A. mexicanum a ostatních terestrických 

zástupců téhož rodu, používali vědecký název Siredon pisciformis ŠTĚPÁNEK (1973). 

Poznámka:  

Přestože převážná většina lidí vyslovuje název živočicha "axolotl", je jeho správná 
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výslovnost "acholotl" (REHÁK, in verb, 2015).  

Axolotl mexický (A. mexicanum) v přírodě patří mezi zranitelné druhy. Největší 

hrozbou pro jeho populace je odvodňování oblasti a růst města Mexico City. Různé snahy o 

protipovodňová opatření a odvod splašků započaté v 17. století vedly k závažnému narušení 

jezerního komplexu. Hloubení studní pro rostoucí populaci města způsobilo vysychání údolí, 

v nichž se jezera nacházejí. Největší z jezer, Texcoco zmizelo, zatímco jezero Chalco se velmi 

zmenšilo. Jezero Xochimilco má při srovnání s minulostí rovněž menší rozlohu a zhoršila se 

kvalita vody.24 Dalším ohrožením příznačným pro A. mexicanum je jeho prodej jako potraviny 

na tržištích Mexika. Jeho největšími přirozenými predátory jsou volavky. V přírodě se dožívá 

10 - 12 let.25 

Možnosti pozorování:  

Na tomto druhu můžeme díky jeho velikosti snadno žákům demonstrovat základní 

morfologii larvy ocasatého obojživelníka, včetně vnějších žaber. Jedná se o pedomorfní druh, 

který přirozeně nemetamorfuje a množí se v larválním stadiu. S žáky můžeme sledovat 

morfologické změny na těle obojživelníka během  uměle vyvolané metamorfózy. Její iniciace 

docílíme podáním čerstvé hovězí štítné žlázy. Pro experiment jsou nejvhodnější  jedinci ve 

stáří jednoho roku. Axolotli metamorfují během 14 dní až měsíce, někdy i po delší době. 

Jakmile zpozorujeme zmenšování žaber, zanikání ocasního lemu a vystupování očí, je nutné 

snížit hladinu vody a umožnit chovancům vylézt na souš (VERGNER et VERGNEROVÁ, 

1986). Vlivu štítné zlázy na metamorfózu axolotlů se podrobněji věnuje LAUFBERGER 

(1913). Zde je rodový název Ambystoma psán chybně jako "Amblystoma" (viz výše). 

Metamorfované jedince chováme obdobně jako Ambystoma tigrinum. 

Axolotli nám mohou posloužit i jako názorná pomůcka při výkladu 1. a 2. Mendelova 

zákona. Sledovaným jevem se stane projev fenotypu (přirozené zbarvení a albinismus). K 

tomu budeme potřebovat  2 chovné skupiny, respektive stačí i 2 páry. V prvním akváriu 

budeme chovat dominantního homozygota (tmavě zbarvený jedinec; musíme dát pozor, aby 

se nejednalo o heterozygota, který vypadá stejně;) a recesivního homozygota (albína). 

Recesivní heterozygoti bývají prodáváni jako "heteroalbino"; případně informaci zjistíme při 

nákupu od prodejce. Na potomstvu dominantního homozygota a recesivního homozygota 

dokážeme 1. Mendelův zákon (zákon o uniformitě první filiální generace).  Na potomstvu se 

recesivní alela genu albína neprojeví, všechna mláďata budou tmavě zbarvena (heterozygoti). 

                                                 
24 GRIFFITHS et al. (1998) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=mexicanum, cit. 12.4. 2012 

25 UTAH'S HOGLE ZOO (2003) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=mexicanum, cit. 12.4. 2012 
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V druhém akváriu s chovnou skupinou složenou z heterozygotů můžeme demonstrovat 2. 

Mendelův zákon (zákon o nestejnorodosti druhé filiální generace). Přibližně tři čtvrtiny 

mláďat budou zbarveny tmavě, jako rodiče (dominantní homozygoti a heterozygoti), jedna 

čtvrtina z odchovu bude albinotická. Rozmnožování axolotlů k výukovým účelům lze i 

"načasovat" zimováním v lednici během letních měsíců a přemístěním do akvária začátkem 

školního roku. Zvýšení teploty je pro axolotly impulsem k rozmnožování. Žáci tak mohou 

sledovat vývoj vajec a mohou např. porovnávat počty vylíhlých mláďat inkubovaných při 

různých teplotách v daném čase nebo ověřovat platnost výše uvedených Mendelových 

zákonů. 

 

4.1.2.2 Axolotl tygrovaný - Ambystoma tigrinum (Green, 1825) 

Tento axolotl s mohutným tělem, zboku zploštělým ocasem a velkou hlavou je 

největším zástupcem čeledi. Patří mezi nejdelší suchozemské ocasaté obojživelníky. Velikost i 

zbarvení závisí na poddruhu a místě výskytu. Dorůstá délky 20 - 35 cm. Samci jsou menší, 

mívají delší ocas26 a mají zduřelou kloaku. Základní zbarvení je tmavohnědé nebo šedé až 

černé s nepravidelnými hnědými až světle hnědými skvrnami (A. tigrinum tigrinum). Barva 

světlých skvrn může u jiných poddruhů kolísat od šedé, hnědé až po žlutou. U tohoto druhu se 

mohou objevovat pedotypické populace (viz Slovník pojmů). A. tigrinum je  nejvíce 

rozšířeným ocasatým obojživelníkem v Severní Americe.27  V současné době rozlišujeme 6 

poddruhů: Ambystoma tigrinum diaboli, A. t. mavortium, A. t. melanostictum, A. t.nebulosum, 

A. t. stebbensi a A. t. tigrinum. Názory  systematiků na tento komlex nejsou jednotné, někteří 

považují poddruhy za samostatné druhy.  

Areál výskytu se táhne od jižní Kanady přes většinu území USA (Alabama, Arkansas, 

Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, 

Minnesota, Missouri, Mississippi, Severní a Jižní Karolína, Severní a Jižní Dakota, Nebraska, 

New Yersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia, 

Wisconsin) po severní Mexiko.28 Byl  introdukován i do střední Kalifornie.29  

                                                 
26 LANOO (s.a.) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi-bin/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum, cit. 12. 4. 2012 

27 LANNOO et al. (2005) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012  

28 Internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Ambystoma&where-

species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012  

29 RILEY et al. (2003) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012  
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Nalezneme ho v nadmořské výšce až 3660 m n. m.30 Obývá různá stanoviště, např. 

opadavé i jehličnaté lesy, otevřené pláně a křovinaté oblasti, horské a podhorské nivy, louky, 

polopouště a pouště a vzácně i říčky. Při rozmnožování dává přednost písčitému nebo 

sypkému podloží.31 

Vzhledem ke značné velikosti tohoto druhu je vhodné rozměrnější terárium nebo 

akvaterárium, např. o rozměrech 80 x 30 x 30 cm, raději 120 x 40 x 30 cm. Dno pokryjeme 10 

- 15 cm vysokou vrstvou hrabanky z listnatého lesa, do níž se axolotli velmi rádi zahrabávají. 

Povrch substrátu pokryjeme suchým dubovým listím, mechy, kůrou či kořeny. Použití větších 

kamenů vzhledem ke způsobu života příliš nedoporučuji, neboť pod podhrabaným kamenem 

může chovanec uvíznout a uhynout. Terárium doplníme miskou s odstátou vodou, např o 

rozměrech 10 x 20 cm. Vodu je třeba často měnit, neboť v noci  do ní prolézající axolotli 

nanosí zem a vodu rychle znečistí. Zvířata takto mohou roky přežívat.  

Pokud budeme chtít chovance rozmnožit, je nutné po období zimování vodní nádrž 

zvětšit nebo obojživelníky umístit do akvaterária. Vhodný poměr souše a vody je 1 : 1, výška 

vodního sloupce vyhovuje mezi 10 - 20 cm (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). Do vodní nádrže 

umístíme vodní rostliny (např. rodů Elodea, Egeria, Myriophyllum), kořeny nebo kameny, na 

něž samice lepí shluky vajec. Okraje vodní nádrže doporučuji olemovat pruhem kůry nebo 

oblázků, zčásti tím omezíme výše zmíněné nanášení země zvířaty do vody. Po rozmnožování 

můžeme chovance vrátit zpět do terária. Vhodná teplota pro chov se pohybuje v rozmezí 18 - 

22° C se zimním poklesem na 5 - 10° C po dobu 4 - 5 měsíců, v této době i omezíme přísun 

potravy. Zřejmě je lepší chovat páry, chovaná skupina o čtyřech jedincích neurčeného pohlaví 

spolu žila 3 roky bez náznaků šarvátek. Poté došlo mezi chovanci k boji a nalezl jsem jednoho 

chovance mrtvého, druhý podlehl následkům zranění tentýž den. Od té doby jsem další 

potyčky nezpozoroval. Od roku 2012 do poloviny roku 2015 jsem choval skupinu axolotla 

Ambystoma tigrinum tigrinum se třemi samci a jednou samicí. Za celou dobu jsem 

nezpozoroval konflikt mezi chovanými jedinci. Plocha terária však byla mnohem větší než v 

prvním případě, navíc první dva roky zvířata dospívala. Nyní chovám čtyři páry axolotla 

Ambystoma tigrinum mavortium. Všichni chovanci jsou k sobě tolerantní, navíc je často 

nalézám ukryté společně nebo v těsné blízkosti. V prvním případě se tedy mohlo jednat o 

náhodu. Měli bychom však chovat jedince podobné velikosti, aby nedošlo ke kanibalismu.  

Tento druh se živí bezobratlými (především žížalami, hmyzem a jeho larvami, korýši, 

                                                 
30 HAMMERSON et al (2008) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012  

31 SEMLITSCH (1998) in internet: http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012  
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pavouky,  plži, pijavkami) i drobnými obratlovci (mláďaty myší, obojživelíky) Je velmi žravý, 

ale není vhodné překrmování, aby nedošlo k obezitě.  

V přírodě tento druh migruje během deštivých nocí na svá rozmnožiště. Poddruh  

Ambystoma t. tigrinum klade vejce o průměru 2 - 3 mm na ponořené předměty ve shlucích, 

ostatní poddruhy kladou vejce jednotlivě, v malých shlucích nebo provazcích.32 Počet vajec 

ve shluku se liší podle místa výskytu populace, v průměru činí 38 - 59 kusů (rozmezí 5 - 122 

ks). Počet vajec ve snůšce je různý, od průměrného počtu 421 vajec u Ambystoma t. tigrinum 

z michiganských populací po 7631vajec neotenického Ambystoma t. mavortium z Texasu. 

Doba inkubace vajec Ambystoma t. tigrinum se pohybuje v rozmezí 19 - 50 dní, závisí na 

teplotě vody. Inkubační doba poddruhu  Ambystoma t. mavortium je při teplotě 25° C 8,5 dne, 

u Ambystoma t. nebulosum při 19° C 6,5 dne a v přírodní mokřině se pohybuje14 - 21 dny. 

Vylíhlé larvy jsou u Ambystoma t. mavortium dlouhé 9 - 10 mm, u Ambystoma t. nebulosum 

měří 9 - 14 mm, u Ambystoma t. tigrinum 13 - 17 mm. Rychlost růstu, délka doby larválního 

stádia, velikost při metamorfóze a doba metamorfózy se liší s mnoha faktory, jako je teplota, 

množství kořisti, hustota jedinců, přítomnost kompetentů a doba přetrvávání mokřadu. 

Larvální stádium trvá minimálně 10 týdnů, ale může trvat i déle, dokonce i uvnitř populací. 

Larvy obývající trvalé mokřady mohou přezimovat a metamorfovat na jaře následujícího 

roku. Tito jedinci obvykle nebývají dospělí. Larvy mohou dosáhnout pohlavní zralosti 

(pedotypie) a mohou nebo nemusí metamorfovat v závislosti na kombinaci genetické výbavy 

a podmínkách životního prostředí. Délka těla (od rostra ke kloace) při metamorfóze kolísá 

mezi 49 - 75 mm, u pohlavně zralých zvířat může být značně větší (do 150 mm). Larvy A. 

tigrinum rostou rychleji než larvy ostatních druhů tohoto rodu. V zajetí se pedotypičtí dospělci 

dožívají až 25 let, terestričtí dospělci 16 let.  

Axolotl Ambystoma tigrinum má široké spektrum predátorů, pojídajících vajíčka, larvy 

i dospělce. Patří mezi ně hmyz, jako jsou jepice, najády šídel a vážek, draví vodní brouci a 

velký vodní hmyz; obojživelníci, zejména druh Notophthalmus viridescens požírající vajíčka, 

větší zástupci téhož druhu (kanibalická forma larev), larvy druhu Ambystoma opacum; hadi 

rodu Thamnophis a Heterodon platirhinos; různí ptáci, např. bahňáci a brodiví ptáci zahrnující 

bukače, a volavky, dále ťuhýci, sojky šedé, ledňáčci; savci, mezi něž patří jezevec, rys 

červený, mýval, kojot, vačice oposum a člověk.33 

Larvy a pedotypičtí dospělci axolotla Ambystoma tigrinum se ve vodním prostředí 

                                                 
32 LANNOO (s.a.) in internet:  http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012 

33 LANNOO (s.a.) in internet:  http://www.amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-

genus=Ambystoma&where-species=tigrinum&account=amphibiaweb, cit. 12.4. 2012 
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snaží uniknout prudkými pohyby s rychlým startem. Suchozemští dospělci zaujímají obranný 

postoj zvedáním zadních končetin, prohýbáním a máváním ocasu. Další obranné postavení, 

které zástupci rodu Ambystoma využívají, spočívá ve sklopení hlavy, čímž si jedinec chrání 

oči a zároveň vystaví okrsky s jedovými žlázami proti nepříteli (REHÁK, in verb., 2012). 

Terestričtí jedinci A. tigrinum, podobně jako ostatní zástupci rodu Ambystoma, produkují 

sekrety z granulárních kožních žláz na dorsální straně ocasu. Tyto sekrety mají dvě složky: 

lepkavou část, která ulpí na potencionálním predátorovi a může ztížit jeho pohyb a jedovou 

nebo nechutnou složku, která může predátory odpudit, dokonce i zabít. V sekretu jsou 

přítomné nejméně dva neurotoxiny: první se váže na bílkoviny a brání přenosu nervových 

vzruchů; druhý toxin je buď proteasa nebo lipasa, jež narušuje buňky. Účinky druhého 

neurotoxinu jsou nevratné.  

Kanibalická forma larev má více parazitických nematodů, než typická forma. Parazity 

zatížená zvířata mohou být náchylnější k nemocem. Tento druh, společně s jinými ocasatými, 

slouží jako hostitel a rezervoár patogenů. Axolotl A. tigrinum se jeví jako přenašeč plísně 

Batrachochytrium dendrobatidis. Může být infikován, ale nemoc se neprojeví úmrtím. U 

arizonských populací poddruhu A. tigrinum stebbinsi byl popsán ranavirus ATV (Ambystoma 

tigrinum virus) z čeledi Iridoviridae, který je, stejně jako ostatní ranaviry,  vysoce virulentní a 

pro obojživelníky letální. V prostředí kontaminovaném pesticidy může vzrůst náchylnost k 

infekci iridoviry; herbicid Atrazine snižuje počet periferních leukocytů, ale také významně 

zvyšuje infekční míru. Ve stresujících podmínkách může propuknout bakteriální onemocnění 

"Red leg".  

Kromě nemocí je tento druh ohrožen odlesňováním a ztrátou biotopů, fragmentací 

močálů a dalších areálů, dále i znečišťováním biotopů vhodných k rozmnožování, introdukcí 

dravých ryb a střety s koly vozidel na silnicích. Ohrožení vodních biotopů zahrnuje 

odvodňování a zavážení rybníků a mokřin, dále jejich zamoření pesticidy. Dospělci se 

vyhýbají vodám s nízkým PH, prostředí s hodnotou pH 4,2 způsobuje u 50% zárodků smrt.34 

Nízké pH rovněž zpomaluje růst a prodlužuje periodu larválního stadia. Na to musíme 

pamatovat i v chovu a PH vody případně upravit (obojživelníci obecně nejsou tolerantní vůči 

nízkému pH - viz Kapitola Ohrožení obojživelníků: Kontaminace krajiny; podrobněji 

MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 1997; VOJAR, 2007). Ačkoli je axolotl A. tigrinum předmětem 

obchodu se zvířaty, nepředstavuje současná úroveň obchodu větší ohrožení. 

Možnost pozorování:  

                                                 
34 LANNOO (s.a.) in internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 12.4. 2012 
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Na tomto velkém druhu můžeme žákům ukázat morfologii suchozemského ocasatého 

obojživelníka. Při rozmnožení se můžeme setkat s pedotypickou generací (fakultativní 

neotenie), která může při změně podmínek (např. snížení hladiny vody) metamorfovat. S žáky 

můžeme provádět etologická pozorování - obranné reakce při vyrušení. Tento druh si  rychle 

přivykne na chov v zajetí a bez problému přijímá potravu přímo z ruky chovatele. Takto se 

můžeme pokusit, aby žáci postupně získali kladný vztah k obojživelníkům, což je vzhledem k 

historickému i současnému postoji velké části veřejnosti žádoucí.  

 

4.2 ŽÁBY (BEZOCASÍ) - Anura 

4.2.1 Pipovití - Pipidae 

4.2.1.1 Drápatka vodní - Xenopus laevis (Daudin, 1802) 

Bývá též nazývána drápatka africká či drápatka hladká. U těchto žab je patrný 

velikostní pohlavní dimorfismus, samice dorůstají až 12 cm, samci jen 7 - 8 cm. Již u 

dorůstajících jedinců snadno rozeznáme samici dle špičatého výrůstku mezi zadníma nohama. 

Hřbetní strana vejčitého těla je zelenohnědá až šedá s tmavším vzorováním, břišní strana je 

světle šedá. Často se chovají žlutě zbarvení albinotičtí jedinci, většinou nabízení pod názvem 

"drápatka zlatá". Oči jsou posunuty na dorzální stranu hlavy. Tři prsty zadních končetin jsou 

opatřeny rohovitými drápky. (KOCOUREK et KRÁL, s.a.; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; 

HANEL, 2004) 

Drápatky žijí ve stojatých či pomalu tekoucích vodách jihozápadní a východní Afriky 

(KOCOUREK et KRÁL, s.a.; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). Jedná se o akvatický druh 

žáby. Zahrabáním do bahnitého dna je schopna přežít vyschnutí vodní nádže (estivace). 

Příchod dešťů stimuluje rozmnožování. 

K chovu dospělého páru drápatek potřebujeme akvárium s objemem minimálně 40 litrů  

(SMRČKOVÁ et SMRČEK, 1990; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; HANEL, 2004). Osvědčil 

se chov v hygienickém akváriu, doplněném plovoucími rostlinami, např. rodů Elodea, Egeria, 

Ludvigia či Myriophyllum. 

Teplota v akváriu by se měla pohybovat v rozmezí 20 - 26° C. K tvorbě amplexu žáby 

stimuluje 6 - 10 týdnů trvající pokles teploty na 12 - 15° C a následné zvýšení teploty na 26° 

C (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; HANEL, 2004). Zvýšení nesmí být nárazové, aby nedošlo 

k teplotnímu šoku. Někdy postačí i výměna vody či zvýšení vodního sloupce (vlastní 

pozorování), přemístění žab do jiné nádrže či výměna jedinců v chovných skupinách 
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(ČIHAŘ, 1989).  

U drápatek se setkáme s inguinálním amplexem (ROGNER, 1997; HANEL, 2004) 

doprovázeným intenzivní vokalizací (vlastní pozorování). Samice klade až 2000 vajíček na 

dno nádrže. Vhodné je instalovat slabé vzduchování a do akvária umístit rošt z pletiva, pod 

který napadají vajíčka (VERGNER et VERGNEROVÁ,1986; HANEL, 2004). Nedojde tak k 

jejich pozření či poškození dospělci. Po ukončení kladení odlovíme žáby z akvária. Délka 

inkubace vajíček závisí na teplotě, trvá 2 - 3 dny (VERGNER et VERGNEROVÁ, 1986; 

KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). Pulce začínáme krmit přibližně týden od vylíhnutí mletými 

kopřivami, později přikrmujeme i dafniemi, buchankami či vařeným vejcem (KOCOUREK et 

MODRÝ, s.a.; HANEL, 2004). Pulci dorůstají až 8 cm, u ústního otvoru jim vyrůstá pár 

hmatových vousků. Přírodovědci je dříve považovali za druh sumce (ČIHAŘ, 1989). K 

metamorfóze dochází po 4 - 5 týdnech. Během ní pulci nepřijímají potravu. 

Mladé žabky krmíme drobnými vodními bezobratlými (korýši, komáří larvy, nitěnky, 

na drobno pokrájené libové maso). Dospělci přijímají i větší kořist (žížaly, drobné rybky). 

Drápatky jsou velmi žravé, při polykání větších soust si pomáhají předními končetinami. 

Žáby dospívají přibližně ve stáří 1 roku. Menší samci dospívají dříve. Plné zralosti dosahují 

po 3. roce života, dožívají se až 15 let (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; HANEL, 2004). Jsou 

chovány jako laboratorní zvířata (viz kapitola Význam obojživelníků pro člověka). 

Obdobně můžeme chovat i další zástupce čeledi, např. Hymenochirus, Pipa či 

Silurana (dříve zahrnována do rodu Xenopus). Jejich biologii a chov popisují např. ČIHAŘ, 

1989; KOCOUREK et KRÁL, s.a.; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.; HANEL, 2004). 

Možnosti pozorování:  

Pro svou nenáročnost jsou drápatky vhodným druhem pro výukový chov. Žáky 

můžeme seznámit se základní morfologií akvatiké žáby, ukázat jim přizpůsobení k životu ve 

vodním prostředí (blány mezi prsty, dorzálním směrem posunuté oči). Díky snadné tvorbě 

amplexu můžeme žákům předvést inguinální amplex, charakteristický pro primitivnější čeledi 

žab. Velmi častá je vokalizace. Během amplexu ji lze vyvolat zatemněním místnosti. Ve svém 

chovu jsem zaznamenal 2 typy hlasu (krátké "tikání" a dlouhotrvající zvonivé "cvrčení" 

vydávané samcem). Při odchovu mohou žáci, např. formou projektové výuky, pozorovat 

změny během larválního vývoje a metamorfózy. Rovněž mohou zaznamenávat délku vývoje 

pulců od líhnutí vajíček do ukončení metamorfózy, případně porovnávat jeho rychlost při 

různých teplotách. Při odchovu poměrně velkých pulců lze předvést jejich morfologii. 

Odchované, již odrostlé žáby lze využít na praktikách (pitva). Pokud budeme chovat 

přírodně zbarvené jedince a albíny, lze na nich demonstrovat 1. a 2. Mendelův zákon (viz 
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chov axolotla mexického). 

4.2.2 Ropuchovití - Bufonidae 

4.2.2.1 Ropucha obrovská (aga) - Bufo marinus (Linnaeus, 1758) 

Tato statná žába dorůstá délky až 25 cm při hmotnosti až 2,5 kg (DMITRIJEV, 1988). 

Samci jsou výrazně menší. Zbarvení bradavičnaté kůže zad je žlutohnědé až tmavohědé. 

Zbarvení jedince se může i měnit (vlastní rozorování). Ventrální strana je světlá. Na velké 

hlavě nalezneme nápadné ušní bubínky. V jejich blízkosti jsou umístěny značně velké příušní 

žlázy - parotidy. Produkují velmí účiný toxin, který může způsobit i smrt menších savců 

(kočka, pes). Zřítelnice v oku je horizontální. V době páření se samcům tvoří zřetelné pářicí 

mozoly na vnitřní straně palců předních končetin. 

Původní areál výskytu této ropuchy se táhne od jižního Texasu po jižní Argentinu 

(FOKT, 2008). Od roku 1920 začala být vysazována v různých částech světa jako ochránce 

cukrové třtiny před hmyzími škůdci (O´SHEA et HALLIDAY, 2005). Tisíce jedinců ropuch 

byly dovezeny na Havajské ostrovy, Portoriko a dalších míst. V likvidaci hmyzích škůdců se 

zde dobře uplatnily. Roku 1934 bylo přibližně 100 kusů ropuch introdukováno i do oblasti 

Queenslandu. V oblasti, kde neměla konkurenci ani přirozené nepřátele, se tato žába s 

obrovskou rozmnožovací schopností rychle přemnožila. V současné době je považována za 

nepříjemného škůdce (DMITRIJEV, 1988). Potravně konkuruje původním druhům 

australských žab, navíc je i požírá. Na populace autochtonních obojživelníků i plazů (hynou 

po jejím pozření) má zhoubný vliv. 

Je velmi přizpůsobivá, obývá jakákoli vlhká i polosuchá stanoviště, lesy, otevřené 

krajiny, dokonce i zahrady a města. 

Tyto ropuchy potřebují prostorné terárium s velkou plochou dna, např. o rozměrech 80 

x 30 x 40 cm či větší. Polovinu až 2/3 dna pokryjeme alespoň 10 cm silnou vrstvou písku, 

hrabanky nebo jejich směsi. Zbytek plochy pokryjeme mechy. Do této části umístíme stabilní 

misku s vodou, kterou pravidelně měníme. V okolí vodní nádrže udržujeme vyšší vlhkost. 

Celé terárium 2x - 3x týdně rosíme. Z kusů kůry nebo větších květináčů zhotovíme úkryty ve 

vlhčí i sušší části terária. Teplotu v teráriu urdžujeme v rozmezí 24 - 28° C s nočním 

poklesem o 1 - 3° C. Pokud je v místnosti, kde chováme ropuchy chladněji, umístíme do 

terária tepelný zdroj. Osvědčila se mi žárovka umístěná do suché části terária (např. o příkonu 

25 - 40 W; záleží na teplotě uvnitř terária). Ropuchy se k ní chodí slunit. 

Jedná se o velmi žravé živočichy. Krmíme je slimáky, žížalami, cvrčky, sarančaty, šváby či 

myšími holaty. Větším jedincům je možno předkládat mladé myši.  
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Druh je vhodný pro začátečníky, jedná se o značně vytrvalého chovance. Dosažení 

jeho rozmnožení je však v zajetí problematické (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). Zájemcům o 

pokus o rozmnožení této ropuchy doporučuji zaměřit se na nápodobu období děšťů  

předcházenou kolísáním vlhkosti (částečně omezíme rosení, nenecháme však terárium 

vyschnout) a zvětšení vodní nádrže. V případě amplexu je potřeba počítat s obrovským 

množstvím potomstva, ropucha může naklást až 30 000 vajíček. Pulce krmíme obdobně, jako 

pulce drápatek. 

Po práci v teráriu si vždy dobře umyjeme ruce. Podobný je chov dalších druhů 

tropických ropuch, např. Bufo melanosticus, Bufo paracnemis či Peltophryne peltocephala. 

Možnosti pozorování: 

 Na tomto pozoruhodně velkém druhu můžeme žákům představit morfologii této 

převážně terestrické žáby. Tvarem těla se velmi podobá našim druhům ropuch, které je však 

zakázáno chytat apod. (viz kapitola Legislativní ochrana obojživelníků) Nápadné jsou velké 

příušní žlázy. Při podávání potravy lze s žáky pozorovat lov kořisti pomocí vychlípitelného 

jazyka. Zvláště při polykání větší kořisti je dobře patrné sestupování očních bulbů do ústní 

dutiny během zavírání očí. 

Společně s jazykem a hltanovými svaly pomáhají tlačit kořist do jícnu. Ve většině 

případů uchopení do ruky uvolní ropucha zásobu vody z močového měchýře. Jedná se o 

obranný mechanismus používaný i našimi druhy ropuch. Ropucha zvýší riziko vyschnutí, 

pokud včas nenalezne zdroj vláhy, kde by ztrátu doplnila. Obranná reakce jí však zvýší šanci 

na přežití při uchopení predátorem. 

4.2.3 Rosničkovití - Hylidae 

4.2.3.1 Rosnička bělopruhá - Hyla cinera (Schneider, 1799) 

 

 Je známá spíše pod latinským názvem Hyla cinerea (Schneider, 1799); můžeme se 

setkat i s českým synonymem rosnička karolínská. Tato drobná stromová žába dorůstá délky 4 

- 6 cm. Tvar těla je charakteristický jako u vetšiny zástupců čeledi, do jisté míry je podobná 

naší rosničce zelené. Dorsální strana je zelená, někdy hnědá; záleží na prostředí, ve kterém se 

jedinec vyskytuje. Při snížené aktivitě jsou dospělci sinale šedí. Na zádech se často objevují 

malé bílé či žluté skvrny. Od čelisti se na každém boku těla táhne bílý až žlutý pruh, u 

některých populací však nemusí být vytvořen. Břišní strana je bělavá až žlutobílá. Bříška 

prstů jsou velká a opatřena přísavnými terčíky. Rezonanční vak samců je bílý nebo žlutý,  

během rozmnožovací sezóny se po stranách může přebarvit na zeleno (KOCOUREK et 



103 

 

MODRÝ, s.a.; 35). 

 Vyskytuje se v jihovýchodní oblasti USA. Byla introdukována na Portoriko a pobřežní 

ostrovy u Floridy. Nejraději obývá bažiny, močály a zarostlé okraje jezer či rybníků. Např. 

oblast dolního toku řeky Mississippi představuje ideální životní prostředí druhu. Rosničky zde 

nalezneme vegetaci. 

Pro chov rosniček si musíme obstarat vysoké terárium skříňovitého tvaru. Třetinu 

plochy dna terária  by měla zabírat vodní nádž hluboká 10 - 15 cm. Vhodné je do ní umístit 

vodní rostliny (v přírodě se v nádržích, kde se rosničky rozmnožují, také vyskytuje a rosničky 

na něj kladou svá vajíčka36). Terárium osázíme vegetací, po které rosničky šplhají (vyhovoval 

jim "tchýnin jazyk" - Sansevieria trifasciata  - africká rostlina; z rostlin pocházejících z 

Ameriky jsou vhodné Spathiphyllum sp. a  méně vzorstlí jedinci rodu Dieffenbachia sp.), 

případně terárium doplníme větvemi, po kterých mohou rostliny (např. rody Philodendron sp., 

Pothos sp., Syngonium sp.) růst. V teráriu udržujeme vyšší vzdušnou vlhkost. Po většinu roku 

chováme rosničky při teplotě 22 - 26° C. Zimním poklesem teploty na 8 - 15° C po dobu 3 - 6 

týdnů stimulujeme žáby k rozmnožování. Samice kladou na vodní rostliny 400 (FOKT, 2008) 

- 500 vajíček (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). V přírodě se počet vajíček ve snůšce liší podle 

lokality. Pohybuje se v rozmezí od 275 - do 3946, s průměrnou hodnotou od 700 - 2152 

vajíček. Rosnička může během prodloužené rozmnožovací sezóny klást několikrát s 

průměrnou minimální plodností 1688 vajíček za sezónu37. Po 7 dnech se líhnou pulci (FOKT, 

2008; KOCOUREK et MODRÝ, s.a.). Přijímají akvarijní krmiva a špenát. Metamorfóza 

nastává za 1 - 1,5 měsíce (KOCOUREK et MODRÝ, s.a.), FOKT (2008) uvádí 1,5 - 2 

měsíce. V přírodě trvá stádium larvy 24 - 45 dní38. U metamorfovaných rosniček musíme 

věnovat zvýšenou pozornost udržování vlhkosti, neboť jsou citlivější na vysušení. Krmíme je 

co nejčastěji (alespoň obden) octomilkami a malými cvrčky.  Dospělé žáby přijímají cvrčky, 

mouchy, smýkaný hmyz. Rosnička Hyla cinerea je vizuálně orientovaný predátor, který 

reaguje na velikost, rychlost a tvar kořisti. Tento druh je vhodný pro chovatele začínající se 

stromovými druhy žab.  

Podobný je chov dalších příbuzných rosniček, např. Hyla gratiosa či Hyla versicolor. 

Dalšími zajímavými chovanci jsou zástupci rodů Litoria sp. (poměrně odolní), Phyllomedusa 

sp., Phrynohyas sp., které jsou ale již poměrně náročnější. Jejich chovem se zabývá např. 

KOCOUREK et MODRÝ (s.a.). 

                                                 
35 REDMER et BRANDON in internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 19.4. 2012 

36 REDMER et BRANDON in internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 19.4. 2012 

37 REDMER et BRANDON in internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 19.4. 2012 

38 REDMER et BRANDON in internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 19.4. 2012 
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Přirozenými predátory rosničky bělopruhé je několik druhů hadů a ptáků - 

dlouhokřídlí. Rovněž jsou loveny bezobratlými živočichy.  

Rosnička bělopruhá je běžná nebo místně hojná na většině území svého výskytu. Není 

chráněna žádným státem ani federálním zákonem39. Mezi činnosti, které negativně ovlivňují 

populace těchto rosniček, patří např. introdukce ryb, hluk dopravy na hlavních tazích, 

dusičnan stříbrný používaný při značkování jedinců, těžba stromů a introdukce rosničky 

Osteopilus septentrionalis40.  

Pozorování: 

Na tomto druhu, připomínajícím naši rosničku zelenou, můžeme žákům ukázat 

morfologické adaptace k arborikolnímu způsobu života ve srovnání s terestrickou či akvatikou 

formou (např. štíhlejší tělo, dlouhé nohy, prsty zakončené "přísavkou". Zajímavá je schopnost 

barvoměny ovlivněná vzhledem prostředí, jemuž se jedinci barevně přizpůsobují. Rosničky 

mohou během několika hodin změnit barvu ze zelené na hnědou a naopak. Změnu můžeme 

vyvolat přidáním nebo odebráním rostlin či větví. Hibernující rosničky jsou světle šedé. Po 

zimování můžeme sledovat vokalizující samce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 REDMER et BRANDON in internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 19.4. 2012 

40 internet:  http://www.amphibiaweb.org, cit. 19.4. 2012 
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5 Závěr 

 

Obojživelníci jsou díky své nenáročnosti vhodnou skupinou pro chov na školách a 

volnočasových zařízeních. Žáci si mohou vhodným a zajímavým způsobem v praxi 

zopakovakovat vědomosti nabyté z učiva. Při zapojení žáků do  péče o chované živočichy si 

své znalosti mohou i značně prohloubit a získat tak kladný vztah k přírodě. U mnoha druhů 

obojživelníků můžeme pozorovat jedinečné životní projevy, proto je lze dobře využít 

k názornému doplnění výuky. Na obojživelnících můžeme srozumitelně vysvětlit a  názorně 

předvést i probíranou látku týkající se jiných oborů (např. genetika). Výše uvedené údaje 

dokládají, že obojživelníci mohou sloužit jako vhodná modelová skupina pro prezentaci a 

doplnění výuky. Předložená práce může být přínosem pro podrobnější ucelené seznámení 

s touto zajímavou třídou obratlovců. Mohou ji využít i pedagogové, kteří chtějí ve škole 

založit chov obojživelníků. Zájemci zde najdou výběr druhů vhodných pro začátečníky, 

způsob zařízení terárií a jejich provoz  i informace o konkrétní péči, kterou je nutno věnovat 

chovancům. Navíc je možné využít konkrétní náměty pro pozorování životních projevů 

jednotlivých druhů.  V textu jsou využity nejen publikované a internetové zdroje, ale i vlastní 

chovatelské zkušenosti autora.       
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6 Slovník pojmů 

 

Neotenie – Jev, při které jsou zachovány larvální znaky do dospělosti. Zachování larválních 

znaků může být na různé úrovni (viz BARUŠ et OLIVA, 1992). Je souhrným pojmem pro 

následující dva termíny. 

 

Pedomorfóza – "obligátní" neotenie, v mezidruhovém kontextu – Stádia metamorfovaného 

jedince živočich za standarních podmínek nedosáhne. U některých druhů lze metamorfózu 

vyvolat uměle (viz axolotl mexický) u jiných (např. macarát) ji nelze vyvolat. 

 

Pedotypie – "fakultativní" neotenie, ve vnitrodruhovém konetextu – Živočich může a nemusí 

metamorfovat v závislosti na genetickém vybavení a vnějších vlivech prostředí (např. lepší 

potravní nabídka ve vodním prostředí, nízká teplota, nedostatek jódu vedou k neotenii; 

naopak vysychání vodní nádrže má za následek metamorfózu). S pedotypickými polpulacemi 

se setkáme např u rodů Ambystoma, Triturus (sensu REILLY at al., 1997). 

 

Sympatrický výskyt – Živočichové se vyskytují na jedné lokalitě, ale nežijí spolu (např. 

stromová rosnička a pozemní či vodní skokan). 

 

Syntopický výskyt - Živočichové se vyskytují na jedné lokalitě a žijí spolu (např. vodní 

skokani, skokan hnědý a ropucha obecná v době rozmnožování. 
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Nákres č. 1: Nádrž k chovu švába Panchlora nivea (orig. autora). 

 

 

 

Nákres č. 2: Lov hmyzu pomocí exhaustoru; převzato z publikace SMRČKOVÁ et SMRČEK 

(1990). 
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Nákres č. 3: Zařízení k získání larev pakomára ze substrátu. Šipky ukazují směr pohybu larev 

pakomára (orig. autora). 

 

 

 

Nákres č. 4: Zařízení k odchytu octomilek; převzato z publikace SMRČKOVÁ et SMRČEK 

(1990). 

 


