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Význam vody v krajině 

Úvodem 
 Tato publikace vznikala v roce 2007, kdy výbor České 
herpetologické společnosti vybral jako „Obojživelníka roku 2007“ 
skokana ostronosého. Jedná se o jednu z nejohroženějších žab 
v ČR. 

  Na Jindřichohradecku se vyskytuje tento druh často, protože 
se zde zachovala jeho přirozená stanoviště. Toto je třeba vzít 
v potaz, pokud chceme pochopit podstatu ochrany rostlinných a 
živočišných druhů. Nestačí prostá ochrana ve formě zákazu odchytu 
živočichů a trhání rostlin, ale na prvním místě musí vždy stát péče o 
prostředí, ve kterém je schopen ohrožený druh trvale přežívat a 
množit se. Přirozeným stanovištěm skokana ostronosého a dalších 
druhů obojživelníků jsou právě mokřady. Na následujících stranách 
bychom vám rádi ukázali, že mokřad není jenom nepříjemnou líhní 
komárů, ale zejména prostředím, které podmiňuje dlouhodobé 
fungování kulturní krajiny a zachování mnoha druhů. 

Kde nám teče do bot 

 Slovo mokřad vyvolává spíše negativními představy 
nehostinného, obtížně prostupného a chladného místa s častými 
mlhami. Od pradávna byly mokřiny spojovány s temnými 
nadpřirozenými bytostmi, čarodějnicemi, bludičkami a vodníky. 
Tropické mokřady navíc představují hrozbu v podobě semeniště 
hmyzu přenášejícího smrtelné nemoci. Název nejrozšířenější z nich 
– malárie – je odvozen od francouzského „špatný vzduch“. 

 Přes všechny tyto v člověku hluboce zakořeněné chmurné 
obrazy jsou mokřady útočištěm mnoha rostlinných i živočišných 
druhů. Každý organismus potřebuje k životu vodu, naše tělo 
obsahuje až 80% vody a musíme ji neustále doplňovat, musíme 
dodržovat pitný režim. Mokřady podstatně přispívají k „pitnému 
režimu krajiny“, tedy rostlin a živočichů v ní žijících. Vysušíme-li 
mokřady, vyschnou časem prameny. Mokřady udržují koloběh vody 
v krajině, tlumí teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, zmírňují 
povodňové vlny a usměrňují toky látek a sluneční energie. 
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Co jsou to mokřady 

 Mokřadem označujeme místo, jehož horní vrstva půdy je 
alespoň po některou část roku nebo trvale zaplavena vodou. Na 
takovém stanovišti potom převládají rostliny přizpůsobené 
k zaplavení. Může se jednat o říční nivu, prameniště, lužní les, 
rašeliniště, podmáčenou smrčinu či rybník. Termín mokřad se 
používá v češtině v odborném jazykovém stylu od šedesátých let 
minulého století, kdy se hledal ekvivalent anglického termínu 
wetland. 

 Pojem mokřadu přesně definuje například tzv. Ramsarská 
úmluva, podle které se mokřadem rozumí „území s močály, 
slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými 
nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo 
slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu 
nepřesahuje 6 metrů“. 

 Ramsarská úmluva má oficiální název „Úmluva o mokřadech 
majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 
ptactva“. Vznikla v roce 1971 v Íránu v městě Ramsar jako 
mezinárodní úmluva zajišťující ochranu všem typům mokřadů. Dnes 
má 138 smluvních stran. Každá smluvní strana je povinna zařadit 
alespoň jeden mokřad do „Seznamu mokřadů mezinárodního 
významu“. Český ramsarský výbor byl oficiálně ustaven v roce 1993. 
Nyní je do tzv. Ramsarských lokalit v ČR zařazeno 38 877 ha 
mokřadních ploch, mokřady mezinárodního významu (Ramsarské) 
nacházející se nejblíže Jindřichovu Hradci jsou „Třeboňská 
rašeliniště“ (1 100 ha, zapsáno 1993) a „Třeboňské rybníky“ 
(10 165 ha, zapsáno 1990). 

Proč mizejí 

 Většina zemědělských plodin nesnese zatopení. 
Zaplavované plochy proto nemohou být využity k pěstování obilnin 
ani brambor. Člověk z toho důvodu odvodňuje krajinu a reguluje toky 
aby ochránil před záplavou svoje sídla, pole, komunikace. Krajina tak 
systematicky ztrácí vodu, vysušuje se. Odvodňování se 
v celosvětovém měřítku vystupňovalo ve druhé polovině dvacátého 
století. V ČR bylo v té době odvodněno a rekultivováno asi 
10 000 km2 zemědělských ploch. K tomu je nutno připočíst sídla, 
komunikace, povrchové doly. Zatímco v 16. století bylo na území 
dnešní ČR asi 180 000 ha jenom rybníků, v současnosti zaujímají 
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veškeré mokřady plochu 117 400 ha a z toho rybníky tvoří asi 
polovinu. Úživnost rybníků a tím i jejich přirozená úrodnost se ovšem 
zvýšila – projevuje se rychlým růstem řas, vodních rostlin i vyšší 
produkcí ryb. Živiny přitékají do povrchových vod z odvodněné půdy, 
která se rychleji rozkládá. Vysoké koncentrace živin v povrchových 
vodách vedou i k nežádoucím změnám druhové skladby obyvatel 
mokřadních biotopů. 

Vývoj rybníkářství v Čechách: 

Období Plocha rybníků v tis. ha Produkce ryb v kg/ha 

12. století neznámá  

14. století 75 40 

16. století 180 40 

18. století 79 30 

1850 35 25 

1924 44 81 

1956 50 137 

1965 50 210 

1975 51 328 

1985 52 393 

1995 52 423 

 Je pochopitelné, že s rostoucím počtem obyvatel se měnil 
celkový obraz krajiny a způsob jejího využívání. Drobné mokřady a i 
další stanoviště s trvalou vegetací mizely zejména po padesátých 
letech minulého století v souvislosti s kolektivizací zemědělství a 
rozsáhlým odvodňováním a scelováním pozemků v sedmdesátých a 
osmdesátých letech minulého století. Na základě zákona o 
náhradních rekultivacích byla napřímena koryta i menších toků, 
odvodněny říční nivy a přeměněny na zemědělskou půdu. 
Velkoplošná těžba rašelinišť přispívá k dalším nenahraditelným 
ztrátám mokřadních ekosystémů, v tomto případě často mizí velmi 
vzácné druhy, protože se ničí jejich poslední útočiště.  

Tzv. „meliorace“, jež většinou spočívaly v aplikaci drenážních 
systémů na polích, loukách i v lesích, v konečném důsledku nevedly 
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pouze k odvodnění mokřadních ploch. Trubkami společně s vodou 
rychle odtékají i organické a anorganické látky. Půda ztrácí 
soudržnost a podléhá snadno erozi – zanášejí se koryta toků a vodní 
nádrže. Nadbytek živin ve vodě je provázen masovým rozvojem 
vodních rostlin, zejména řas. Také rozvoj toxických sinic je dnes již 
běžným letním jevem. Následkem je zhoršení kvality vody.  
Nadbytek živin a jeho průvodní jevy se shrnuje pod pojem eutrofie 
(případně hypertrofie = příliš vysoký obsah živin). Vysoká trofie 
(úživnost) vede i k poklesu druhové rozmanitosti, citlivé druhy 
vázané na chudší a čistší stanoviště mizí.   

 V současné době sice v našich podmínkách netrpíme 
hladem a nepotřebujeme nové plochy polí, ale obnova původně 
odvodněných ploch je obtížná a nelze vždy realizovat prostým 
ucpáním melioračních trubek. Další plochy mokřadů pak ohrožuje 
tlak na rozšiřování zástavby a budování nových kilometrů silnic. 

K čemu tedy mokřady 

 Jak již bylo řečeno, mokřady mají zásadní význam pro 
člověka svým pozitivním vlivem na klima a vodní režim krajiny. 
Odvodněná krajina ztrácí úrodnost a to zejména v souvislosti 
s probíhající klimatickou změnou, pro kterou je typické prodlužování 
period beze srážek a častější přívalové deště.  

 Mokřady se podílejí na snižování koncentrace skleníkových 
plynů v atmosféře. Mokřadní rostliny rychleji rostou,  jejich tělo se 
skládá převážně z uhlíku, který rostliny přijaly z atmosféry ve formě 
oxidu uhličitého v průběhu fotosyntézy. Ve vlhké půdě probíhá 
rozklad odumřelé vegetace pomalu, protože je zde nedostatek 
kyslíku. V mokřadech tedy převládá produkce a ukládání biomasy 
nad jejím rozkladem, dochází proto k jejímu hromadění. Názorným 
příkladem jsou rašeliniště, kde vrstvy rašeliny dosahují mocnosti 
několika metrů, rašelina se v nich ukládala po tisíce let. Naopak 
odvodnění mokřadů vede k provzdušnění půdy a ke zrychlenému 
rozkladu nahromaděných organických látek (biomasy) a k uvolnění 
oxidu uhličitého do ovzduší. 

 Říční nivy sice nejsou bez odvodnění vhodné k pěstování 
obilovin, ale mohou v nich růst hospodářsky hodnotné dřeviny jako 
dub nebo jasan. Úrodná půda s dostatkem vody i živin  umožňuje 
pěstování biomasy k přímému vytápění, produkci bioplynu nebo jako 
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pícniny. Využijí se tak živiny z povrchových vod, čistí se voda a 
přispívá se k obnově koloběhu vody v krajině. 

Jak ovlivňují naše klima 

 V dnešní době probíhá debata o globálních změnách klimatu 
spojených s emisemi CO2 a dalších skleníkových plynů. Jak jsme již 
uvedli, mokřady váží oxid uhličitý v biomase a v půdě.  

 Méně se již hovoří o narušení vodního režimu krajiny a jeho 
vlivu na změnu klimatu. Stačí si představit rozdíl mezi rozpáleným 
letním městem či odvodněným polem a mokřadní loukou. Je též 
zřejmé, že stín slunečníku chladí méně nežli stín koruny stromu 
dobře zásobeného vodou. To co způsobuje onen rozdíl je právě 
přítomnost vody v krajině. Mlha vznášející se nad mokřadem nás 
nenechá na pochybách, že i tady bude ve slunném létě chladněji. 

(JD) 

Představme si osud energie dopadajícího slunečního záření. 
Pokud dopadá sluneční záření na suchý povrch, přeměňuje se jeho 
větší část na teplo a část se odráží. Dobrým příkladem je parkoviště 
v horkém letním dni. Na jeho rozpálenou plochu bychom si na rozdíl 
od chladného trávníku nesedli. 

Pokud sluneční záření dopadá na vegetaci dostatečně 
zásobenou vodou, ochlazují rostliny sebe a své okolí. Činí tak díky 
odpařování vody, kterou vedou od kořenů k povrchu listů. Zde se 
dopadající sluneční energie spotřebuje na přeměnu skupenského 
stavu vody z kapaliny na plyn – vodní páru. Tento pochod – příjem a 
průchod vody rostlinou a její následné odpaření přes průduchy listu 
se nazývá transpirace. 

Dvořáková, Hesoun, Pokorný     Žabí svět 

- 6 - 

 Pokud se vodní pára dostane do chladnějších míst (večerní 
ochlazení, vyšší vrstvy atmosféry, chladné porosty), vodní pára se 
opět vysráží jako vodní kapky (rosa). Při této přeměně se naopak 
skupenské teplo uvolňuje a okolí se ohřívá. Tímto procesem se 
vyrovnávají teploty mezi různě zahřátými místy i teplotní rozdíly mezi 
dnem a nocí. Na poušti, kde je nedostatek vody dosahují teploty přes 
den běžně 40°C a v noci klesají k nule. 

 Z jednoho m2 mokřadu se odpaří 3 - 5 l vody během horkého 
letního dne. Strom dobře zásobený vodou může odpařit i 5 l vody na 
jeden m2  plošného průmětu své koruny. To svědčí o tom, jak 
dokonalým klimatizačním zařízením jsou mokřady a vegetace 
dostatečně zásobená vodou. Navíc pro nás toto zařízení pracuje 
zcela zdarma! Pokud zbavujeme svou krajinu mokřadů, vytváříme ve 
svém okolí step. (A do určité míry je to nutné, protože obiloviny jsou 
stepní plodiny). 

Rozptýlení sluneční energie v krajině – srovnání ekosystému 
dostatečně zásobeného vodou a odvodněného pole: 

 
kresleno podle J. Pokorného (JD) 

 Nedostatek vody v krajině vede k přehřívání obrovských 
ploch. Nad nimi se vytváří tlaková výše s horkým vzduchem, která 
často brání vstupu fronty přinášející déšť. Až když přijde větší 
studená fronta, teplý vzduch se setká se studeným vlhkým 
vzduchem, který vytlačí do výše. Tam následkem prudkého 
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zchlazení dojde ke kondenzaci, případně i ke zmrznutí vody a 
následkem jsou prudké přívalové deště, často s kroupami. Ty 
odvodněná a narušená krajina nedokáže absorbovat. Navíc 
následná tlaková níže může nasávat další vlhký vzduch a tak prší na 
rozsáhlém území až do vyrovnání tlaků. Důsledkem bývají častější 
povodně. 

Vysušená krajina je tedy jednak příčinou meteorologických 
extrémů, jednak příčinou jejich katastrofálních následků. Vždyť 
odvodněné pozemky se nacházejí i v podhorských oblastech, odkud 
potom voda z lijáků velmi rychle stéká a naplňuje koryta potoků a 
řek. 

Když prší... 

Představme si známou situaci – po dlouhých horkých dnech 
konečně prší. Přívalový déšť padá na vyprahlou půdu, do které se 
nedokáže vsakovat stejně jako do dlážděných ulic města. Na polích 
déšť smývá ornici, co se vsákne je odváděno melioračními 
drenážemi rychle pryč do nejbližšího, často regulovaného toku. 
Následkem je nedostatek vody v krajině. To se projevuje také 
značnými výkyvy teplot (bylo popsáno výše). 

 Mokřad, ač již mokrý, má schopnost nasáknout vodu jako 
houba. V tomto směru je neuvěřitelně výkonný mech rašeliník. Jeho 
rostlinky pojmou dvaceti- až třicetinásobné množství vody, než jaká 
je hmotnost jejich sušiny. 

 Zajímavá je také představa, co se při promývání půdy 
deštěm děje s přítomnými živinami. Pokud máme půdu, která 
vysychá, s novým deštěm se dostává do půdy vlastně čisté 
rozpouštědlo, ve kterém se snadno vytvoří roztok živin (dešťová 
voda se jimi rychle nasytí a odteče). Pokud je v půdě trvalá vlhkost, 
déšť ředí již nasycený roztok na méně nasycený a proto dojde 
k menšímu výluhu živin z půdy (je zde menší koncentrační gradient). 
Toto je jev, který našel využití například i ve farmacii při získávání 
rostlinných výluhů. 

Niva není jenom sýr 

 Staroslovanský pojem niva známe dnes skutečně hlavně 
jako název plísňového sýra a málokdo tuší pravý smysl. Jde 
o přirozené záplavové území neregulovaných vodních toků. Když si 
představíme přirozené koryto potoka nebo řeky vinoucí se krajinou 
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cestou mnoha zatáček – meandrů, nivu můžeme nalézt často právě 
v ohbích těchto zákrut. Tamní vegetace musí snášet pravidelná 
zaplavení například při jarním tání. Proto také zde nalézáme 
mokřadní biotopy. 

 Na první pohled je patrné, že hlavní význam nivy spočívá ve 
zmírňování povodňových vln – voda vylitá z koryta zaplaví nivu a 
nepokračuje dál. Současně s vodou se zadrží také živiny splavené 
vodní erozí z horních částí povodí. Částice ornice i se živinami 
klesají ke dnu a poté jsou využívány vegetací nivy. Vedle zmírnění 
záplavové vlny se tak snížilo i množství živin splavovaných dále. 
Nižší koncentrace živin uvítají obyvatelé vodních toků i rybníků, 
kterým nynější vysoké koncentrace živin vyloženě nesvědčí. Snížení 
obsahu živin omezuje též rozvoj jedovatých sinic v nádržích. 

(JD) 

Biodiverzita neboli druhová pestrost 

 Za zdravou a funkční považujeme takovou krajinu, ve které 
se uplatní velké množství druhů rostlinné, živočišné i mikrobiální 
říše. Mokřady jsou z tohoto hlediska nenahraditelným stanovištěm. 

 Jak jsme popsali výše, půda vysoce nasycená vodou může 
hostit pouze k takovým podmínkám přizpůsobené druhy. Tyto druhy 
ovšem z naší krajiny mizí, protože mizí jejich stanoviště – mokřady. 
Příkladem nám může být například rostlina bazanovec kytkokvětý, 
který je zařazen mezi silně ohrožené druhy. Na rašeliništi 
u Hamerského potoka tvoří mohutné porosty, podobně hojný je i na 
dalších vlhkých biotopech Jindřichohradecka. 

 Na některých mokřadech nacházíme zvláště zajímavá 
rostlinná společenstva. Pokud bychom je nechali ležet ladem, 
docházelo by k přirozenému vývoji (tzv. sukcesi). Postupně by se 
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stále více prosazovaly vysoké druhy trav a stínily nízkým (často 
chráněným) druhům rostlin. Navíc by docházelo k rozrůstání 
náletových dřevin – bříz, vrb, olší. Přirozený vývoj tak může končit 
snížením biodiverzity, což vidíme v případě porostů s ohroženými 
druhy (vachta trojlistá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá...) 
jako nežádoucí. Proto je třeba některé mokřadní louky jednou či 
dvakrát za rok kosit.  

Prostředí vodních rostlin  

 V prostředí mokřadů trvale žijí pouze rostliny přizpůsobené 
k zaplavení. Pokud si například představíme vegetaci říční nivy na 
jaře, uplatnit se mohou jen takové druhy, které snáší zaplavení 
kořenů – nevadí jim nedostatek kyslíku v půdě. Tyto druhy jsou 
přizpůsobeny jednak odlišným metabolismem, jednak uspořádáním 
rostlinného těla.  

Řada z nich vede kyslík od listů ke kořenům zvláštním 
pletivem, které se nazývá „vzdušné“, čili „aerenchym“. Odpadní 
produkty metabolismu rostlin se tímto pletivem odvětrávají zpátky do 
vzduchu.  

 
kresleno podle O. Votrubové (JD)  

 Kořeny mokřadních rostlin jim často slouží k ukotvení 
v měkkém terénu. Například olše mají dva druhy kořenů – jedny 
pevně držící strom v půdě a druhé, povrchové zajišťující příjem živin. 
Kořeny rákosu (i dalších druhů) uvolňují ze svého povrchu vzduch 
přiváděný vzdušným pletivem a upravují si tak svoje bezprostřední 
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okolí. Na povrchu kořenů ostřic či rákosu bývá patrný rezatý povlak, 
jsou to oxidy železa vytvářené v provzdušněném okolí kořene.. 

 Na rašeliništích nebo jiných stanovištích s nízkým obsahem 
živin, kde často chybí například dusík, se uplatňují rostliny, které 
vyvinuly různé mechanizmy účinného příjmu živin. Masožravé 
rostliny (rosnatky) si přilepšují živinami z lapeného hmyzu. Sinice 
dokáží vázat dusík ze vzduchu. Keříky na rašeliništích získávají 
živiny díky symbióze s nižšími houbami (mykorrhiza). 

 K častým zástupcům mokřadní vegetace patří mechorosty. 
Velmi starý rod rašeliník má mnoho druhů. Z rašeliníku se utváří 
rašelina – mech přirůstá na povrchu, „stěhuje“ minerální živiny ze 
spodních odumírajících částí do rostoucích, zelených. Navíc vylučuje 
látky, které brání množení bakterií, takže se odumřelý zbytek 
mechorostu postupně stlačuje, nerozkládá se a vytváří se vrstvy 
rašeliny. Rašelina přirůstá pomalu, asi jeden mm za rok. Během 
tisíců let se přesto vytvořily tímto způsobem několikametrové vrstvy 
rašeliny. Mechorosty dodávají mnohým mokřadům charakteristický 
kopečkovitý tvar, kdy mezi suššími kopečky – bulty jsou vodou 
nasycené šlenky a jezírka. 

 
Bazanovec kytkokvětý, suchopýr úzkolistý, ostřice štíhlá a vachta trojlistá – 
druhy mokřadů 

Útočiště všelijaké havěti 

 Vodní nebo na vodní prostředí vázaní živočichové si jako své 
poslední útočiště vybírají rybníky, které jsou ale poznamenány 
zemědělstvím (splachy živin) i intenzivním chovem ryb (vyhrnování 
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dna, vysoká rybí obsádka, hnojení rybníků chlévskou mrvou). Proto 
jsou původně běžné druhy dnes vzácné a prosazují se druhy dříve 
neobvyklé. 

V souvislosti s mokřadem se nejspíš každému vybaví líheň 
dotěrného hmyzu a kvákání žab. Je to tak, že pro velkou část 
bezobratlých živočichů (hmyzu) a drobných obratlovců je 
podmáčená plocha základem pro přežití. 

 Nejen komáři potřebují vodu jako životní prostředí pro 
některá svá vývojová stadia. Větší či menší tůně jsou nezbytné také 
pro život například vážek. Tůní, které v zimě nepromrznou až na dno 
a zároveň v nich nežijí rybí predátoři (kapr), je v naší krajině 
nedostatek, stejně jako drobných toků s klidnými místy, vegetací a 
slepými rameny. Proto je vhodné takové biotopy budovat uměle, byť 
ochranář hloubící tůň za pomoci těžké techniky může působit 
paradoxním dojmem.  

(JD)

 Čím víc různých tůní se podaří v krajině umístit, tím víc 
druhů v nich může najít své útočiště. Nově vybudovanou tůň 
s holými břehy jistě osídlí rosnička zelená, nebo ropucha zelená či 
krátkonohá. Když tůň začíná zarůstat řídkou vegetací objeví se v ní 
například kuňka obecná, blatnice skvrnitá a ropucha obecná či čolek 
velký. Pokud vodní hladina bohatě zaroste rostlinami, vyhovuje to 
nejvíce zeleně zbarveným vodním skokanům. V okamžiku, kdy vodní 
sloupec je z velké části prorostlý vegetací ostřic apod., oblíbí si tůň 
zejména skokan ostronosý.  

(JD) 

 Samozřejmě, že velmi důležité je mokřadní stanoviště pro 
obojživelníky – to ostatně vyplývá už z jejich názvu. Voda je nejen 
nezbytným médiem pro kladení snůšek vajíček a vývoj pulců, ale i 
místem lovu kořisti. O zvláštnostech jednotlivých druhů, které byly 
doloženy na Jindřichohradecku, a jejich nároků na prostředí bude 
blíže pojednáno ve druhé části této publikace. 
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Obojživelníci Jindřichohradecka 
Obojživelníci jsou na Jindřichohradecku poměrně dobře 

prozkoumanou skupinou. O tuto prozkoumanost se zasloužili 
především místní znalci tohoto území O. Kankrlík a P. Doležal. 

Celkem jsou z Jindřichohradecka známé údaje o výskytu 16 
druhů obojživelníků, což ho řadí k významným oblastem s výskytem 
obojživelníků v ČR.  

Kuňky 

Kuňka obecná 

Ze dvou druhů kuněk, vyskytujících se v České republice, je 
na Jindřichohradecku běžnější kuňka obecná (Bombina bombina). 
Kuňka obývá hustě zarostlé vodní plochy, často spíš tůně, okraje 
rybníků a podobné biotopy. Údaje o výskytu tohoto druhu jsou 
především z nižších poloh území. Zřejmě chybí v jižní části území 
v okolí Číměře, Nové Bystřice, Slavonic i Starého Města pod 
Landštejnem. 

 
Kuňka obecná 

Kuňka žlutobřichá 

O výskytu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) je znám jen 
jediný údaj od Slavonic. Obě kuňky,  vzhledem k obrovskému 
poklesu početnosti v posledních letech, byly zařazeny mezi druhy 
celoevropsky chráněné. Zajímavé je chování kuněk, když se cítí 
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ohrožené. To se tyto svrchu nenápadně zbarvené žáby otočí na 
záda a ukážou nepříteli břicho s jasnými, žlutě, oranžově, nebo 
červeně zbarvenými skvrnami. Tím upozorňují případné nepřátele na 
svou nepoživatelnost. 

 
Kuňka žlutobřichá 

Ropuchy 

Ropucha obecná 

Z obojživelníků známých z území Jindřichohradecka je 
nejrozšířenější ropucha obecná (Bufo bufo). Ta se vyskytuje 
v poměrně početných populacích po celém území. 

 
Ropucha obecná 

Ropuchy kladou stejně jako všichni evropští obojživelníci své 
snůšky do vody. Jsou to dlouhé šňůry drobných vajíček s rosolovitým 
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obalem. Z nich se pak líhnou pulci, kteří zvláště v případě ropuchy 
obecné často ve vodě vytváří nápadné formace tvořené početnými 
černě zbarvenými pulci, které se pohybují při břehu nádrže a 
soustředí se v místech, kde najdou dostatek potravy. 

Ropucha zelená 

Větší populace její vzácnější příbuzné ropuchy zelené (Bufo 
viridis) jsou známé pouze z okrajů tohoto území, především z níže 
položených oblastí kolem Pluhova Žďáru a Deštné. Pouze ojedinělé 
jsou nálezy z okolí J.Hradce, Slavonic a Rajchéřova.  

 
Ropucha zelená 

Ropucha krátkonohá 

Třetím druhem ropuchy je v České republice velmi vzácná 
žába – ropucha krátkonohá (Bufo calamita). Ta se kdysi vyskytovala 
v nižších polohách řek, kde proudící voda vytvářela nánosy písku 
s četnými mělkými tůněmi. Takové biotopy využívala ropucha 
krátkonohá, aby do mělkých, často během léta vysychajících tůněk 
téměř bez vegetace, nakladla své snůšky. Pulci vylíhlí z těchto 
vajíček se vyvíjejí rychleji než pulci ostatních žab, aby mohli co 
nejrychleji opustit mělké tůňky, které často v horkém létě vysychají. 
Další zvláštností této ropuchy je to, že dospělé žáby se během dne 
zahrabávají do písku a vylézají z něj až v podvečer. Protože tok 
většiny řek je dnes regulovaný a řeky místo písčitých nánosů 
vytvářejí spíš nánosy bahnité, do kterých se dospělé ropuchy 
nemohou zahrabat, musely se ropuchy krátkonohé přesunout jinam.  

V některých oblastech ČR obsazují i rybníky, takový výskyt 
je z Jindřichohradecka udáván pouze jednou, od rybníka 
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Rožmberna. Pískovny tvoří většinu lokalit v Jižních Čechách 
osídlených touto ropuchou. Jedním z míst, kde se dnes na 
Jindřichohradecku písčitý terén s mělkými tůňkami objevuje jsou 
pískovny a vojenské cvičiště na jižním okraji Jindřichova Hradce. A 
to jsou také jediná místa, odkud je na Jindřichohradecku 
v současnosti výskyt ropuchy krátkonohé známý. Protože však jsou 
tyto plochy zahrnuty do rozvojových plánů města, je další přežití této 
vzácné žáby na Jindřichohradecku ohroženo. 

 
Ropucha krátkonohá 

Blatnice 

Blatnice skvrnitá 

Podobně jako ropucha krátkonohá i blatnice skvrnitá 
(Pelobates fuscus) se přes den zahrabává do země. Proto také 
vyžaduje kypré podloží. 

 
Blatnice skvrnitá 

Protože žije nenápadným způsobem života a i její hlas je na 
rozdíl od ropuchy krátkonohé velmi tichý, byla považována 
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v Čechách za kriticky ohrožený druh. Současné výzkumy však 
ukazují, že je mnohem hojnější, než se myslelo. I na území 
Jindřichohradecka jde o žábu poměrně hojnou.  

Rosnička 

Rosnička zelená 

Na rozdíl od ropuch a blatnice žije rosnička zelená (Hyla 
arborea) převážně na vegetaci. Jde o naši nejdrobnější žábu, která 
se v době rozmnožování hlasitě ozývá z rybníků a tůněk a během 
léta pak z okolí rybníků, ale i z křovin a stromů vlhčích lesů. 
Rosnička je převážně zbarvená jasně zeleně. Svou barvu však umí 
přizpůsobit svému okolí, takže zejména časně na jaře, kdy na 
březích rybníků převažuje loňská odumřelá vegetace, můžeme najít i 
rosničky šedavé nebo hnědé. 

 
Rosnička zelená 

Skokani zbarvení zeleně 

 Zelené skokany není tak snadné rozpoznat od hnědých 
skokanů, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože někdy 
zelená barva schází. Proto se při jejich určování uplatňují další 
znaky. Zelení skokani nemají za očima výraznou spánkovou skvrnu 
táhnoucí se až k přední končetině, jako je tomu u hnědých. Také 
mají oči posazené blíže u sebe a jejich plovací blána sahá vždy až 
ke konci nejdelšího prstu nohy. 
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HNĚDÍ (ZEMNÍ) SKOKANI ZELENÍ (VODNÍ) SKOKANI 

  

kresleno podle  "Klíč k určování obojživelníků a plazů"  Mojmír Vlašín 1995 (JD) 

Skokan menší, zelený a skřehotavý 

Tyto tři druhy jsou řazeny do skupiny takzvaných „zelených“, 
nebo také „vodních“ skokanů. Je to proto, že v jejich zbarvení se 
často výrazně uplatňuje zelená barva (ale ne vždy), a protože se na 
rozdíl od ostatních obojživelníků zdržují ve vodním prostředí téměř 
celý rok. Všechny tři druhy se od sebe těžko rozlišují, proto jsou 
často uváděny společně, takže jejich rozšíření v České republice 
není ještě dokonale známo.  

Jako rozlišovací znak se používá například tvar a velikost 
patního hrbolu. U menšího je vypuklý až polokruhový, u 
skřehotavého naopak velmi plochý, u zeleného něco mezi. 

SKOKAN MENŠÍ SKOKAN SKŘEHOTAVÝ 

  

kresleno podle  "Klíč k určování obojživelníků a plazů"  Mojmír Vlašín 1995 (JD) 

Z této skupiny je pro Jindřichohradecko typický především 
skokan menší (Rana lessonnae), hojný je i skokan zelený, který 
původně vznikl křížením skokana menšího a skokana skřehotavého. 
Výskyt skokana skřehotavého, který také patří mezi "vodní" skokany 
není z Jindřichohradecka spolehlivě doložen. Jsou to právě tyto 
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druhy, často společně s rosničkou, které provozují v létě ony známé 
"žabí koncerty" u jihočeských rybníků. 

 
Skokan menší 

 
Skokan zelený 

Skokani zbarvení hnědě 

Také skupinu „hnědých“ skokanů tvoří tři druhy. Všechny tři 
jsou typické tím, že se na jaře jako první obojživelníci shromažďují 
k rozmnožování ve vodních nádržích. Občas je můžeme najít i na 
částečně zamrzlých nádržích obklopených zbytky sněhu. 

Bezpečným rozlišovacím znakem je poměr délky nohy (bez 
chodidla) a délky těla. U hnědého holeň při ohnutí nohy přes hlavu 
dosahuje zhruba do úrovně očí, u ostronosého ke špici hlavy a u 
štíhlého sahá až před předek hlavy. Hnědý skokan má navíc výrazně 
"kulatý" předek hlavy. 
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SKOKAN HNĚDÝ 
SKOKAN 

OSTRONOSÝ SKOKAN ŠTÍHLÝ 

   
kresleno podle „Fauna ČR Obojživelníci“ (V.Baruš, O.Oliva a kol. 1992), 
ilustrovala Miriam Baradlaiová (JD) 

Skokan hnědý 

Do této skupiny patří jednak skokan hnědý (Rana 
temporaria), který patří k nejhojnějším obojživelníkům v České 
republice. I na Jindřichohradecku je široce rozšířený. Jeho výskyt je 
soustředěný spíš do vyšších poloh a ze všech hnědých skokanů 
snáší největší zastínění vodních ploch. 

 
Skokan hnědý 

Skokan ostronosý 

Skokan ostronosý (Rana arvalis) patří k nejvíce ohroženým 
obojživelníkům v České republice. Jindřichohradecko však naštěstí 
hostí stále ještě početné populace tohoto druhu. Samci skokanů 
ostronosých v době rozmnožování na trdlištích  získávají modré 
zbarvení v celé škále odstínů od šedomodrého až po sytou 
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blankytnou modř. Skokan hnědý a ostronosý kladou shluky vajíček 
často společně, takže jejich snůšky v místech, kde se vyskytují 
početné populace těchto druhů pokrývají desítky metrů čtverečních 
při okrajích vodních nádrží. 

 
Skokan ostronosý 

Skokan štíhlý 

Na rozdíl od předchozích druhů skokan štíhlý (Rana 
dalmatina) své snůšky klade na vodní rostliny jednotlivě. 
V předmětném území se vyskytuje především v okolí niv vodních 
toků v jižní části České Kanady. Jeho výskyt byl kromě 
Novobystřicka zjištěn i na Slavonicku a v jižní části Kunžacka. 
Z hnědých skokanů je tento druh ve sledovaném území nejvzácnější. 

 
Skokan štíhlý 

Ocasatí obojživelníci 

Kromě žab můžeme na Jindřichohradecku zastihnout i tři 
druhy ocasatých obojživelníků.  
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Čolek obecný 

Nejhojnější z nich je čolek obecný (Triturus vulgaris), který je 
i tady, stejně jako v celé České republice, hojný a rozšířený po celém 
území. Můžeme ho najít zejména v pobřežní vegetaci menších 
rybníků. Do vegetace se ukrývá hlavně před rybami, které mohou jak 
larvy tak i dospělce čolků požírat. Pokud jsou v rybníku pouze mladé 
kategorie ryb (plůdek nebo násada), postačí čolkům i nádrž s holými 
břehy bez vegetace, nejlépe s břehy zpevněnými sypaným 
kamenem. Samcům se v době páření vytváří mohutný ploutevní lem, 
takže čolek pak vypadá jako malý vodní dráček. Samice kladou 
jednotlivá vajíčka na stonky vodních rostlin nebo na kameny. 

 
Čolek obecný 

Čolek velký 

Čolek velký (Triturus cristatus) je další z druhů, který byl kvůli 
své vzácnosti zařazen mezi celoevropsky chráněné druhy. Naštěstí 
právě na Jindřichohradecku se jedná o druh poměrně rozšířený, 
známý z desítek a možná i více než stovky lokalit. Proto jsou 
nedaleko Lovětína a Nové Olešné navrženy tři evropsky významné 
lokality, ve kterých má být ochrana tohoto druhu zajištěna. Tento 
druh je výrazně větší než čolek obecný či horský. Je stejně jako 
ostatní čolci dravý, takže je predátorem nejen vodních bezobratlých, 
ale požírá i další obojživelníky, zejména jejich larvy a pulce a pokud 
se mu ji podaří ulovit, nepohrdne ani malou rybkou. 
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Čolek velký 

Čolek horský 

Nejvzácnějším čolkem na Jindřichohradecku je čolek horský 
(Triturus alpestris). Na rozdíl od předchozích druhů snáší i 
chladnější, více zastíněné nádrže. Zřejmě je ještě citlivější než 
ostatní druhy čolků na obsádku ryb, proto raději než rybníky 
obsazuje různé nezarybněné tůně apod. V době rozmnožování se 
samec tohoto druhu pozná podle toho, že nemá vytvořený tak 
mohutný a členitý ploutevní lem jako ostatní čolci. 

 
Čolek horský 
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Snůšky obojživelníků 

Obojživelníci se dají dobře rozlišovat i podle snůšek vajíček. 
Dokonce je to někdy lepší, protože například hnědí skokani se ve 
vodě zdržují často jen dva dny, ale snůšky nebo jejich zbytky je tam 
možno nalézt skoro měsíc. To, že se v lokalitě rozmnožují lze poznat 
právě podle snůšek. 

 
kresleno podle  Lanzy (1983) – rod čolek, ostatní podle Bergera (1975) (JD) 


