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Anotace 

Diplomová práce se zabývá popisem a ochranou obratlovcŧ, jejichţ výskyt byl 

potvrzen ve zkoumané lokalitě toku Stonávky na základě terénních prŧzkumŧ. Jedná se o 

druhy, kteří zde ţijí, hnízdí, zimují nebo migrují či vyuţívají řeku Stonávku jako refugium 

v zimním období. Výsledky zjištěných taxonŧ jsou prezentovány v inventarizačních 

tabulkách v příloze. Popis významných a ohroţených druhŧ je uveden v kapitole výsledky 

inventarizačních prŧzkumŧ. 

Klíčová slova: obratlovci, fauna, Stonávka, terénní prŧzkumy, mapování 

 

 

Summary 

The thesis concerns the description and safety of the chordates of which occurence 

have been confirmed on the place of Stonavka river on base of terrain exploration. 

Regarding the species which have been living, nesting., spending and migrating, using the 

river as the refugium during the winter period of the time. The final results of taxons are 

represented in inventory tables in enclosure. The description of noted kind of species is 

titled at the chapter assessment of inventory explorations.  

Key words: chordates, fauna, Stonavka, terrain exploration, mappings 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá obratlovci, ţijících v lokalitě Stonávky a v jejím 

nejbliţším okolí. Dŧvodem popisu ţivočišné fauny v této lokalitě jsou především přírodní 

podmínky, ve kterých ţivočichové ţijí. Zjištění zákonitých vazeb mezi změnami výskytu 

obratlovcŧ, jejich druhové diverzity, velikostí společenstev a činností člověka, který daný 

tok silně ovlivnil, vede k vyuţití těchto změn k vyhodnocení stavu prostředí a jejího 

dalšího vývoje.  

Řeka Stonávka patří mezi toky, které mŧţeme označit jako silně ovlivněné lidskou 

činností. Ať jiţ to je např. výstavba přehradní nádrţe Těrlicko, nad řešenou části toku řeky 

Stonávky, nebo silně meliorační zásahy ve spodní části toku, přesunutí a narovnání koryta 

Stonávky z dŧvodu výstavby dolu Darkov, dále pak výstavba golfového hřiště v blízkosti 

nivy Stonávky nebo i necitlivé zásahy do okolních břehŧ Stonávky. To vše na první pohled 

mŧţe poukazovat na tok s velmi nízkou diverzitou fauny obývané spíše druhy s maximální 

ekologickou valencí. Opak je pravdou, coţ dokazují výsledky této diplomové práce.  

Výsledkem tříletých terénních prŧzkumŧ, které byly prováděny od soutoku řeky 

Stonávky s řekou Chotěbuzkou aţ po soutok s řekou Olší, jsou popisy obratlovcŧ, kteří zde 

byli pozorování buď přímo, nebo nepřímo na základě akustických projevŧ, či na místě 

zanechaných stop. 

Z celkového mnoţství zaznamenaných druhŧ v této práci je zřejmé, ţe se jedná 

jenom o zlomek fauny obratlovcŧ, kteří zde ţijí. Abychom zjistili alespoň přibliţný počet a 

hustotu populací např. drobných savcŧ, bylo by potřeba zapojit do výzkumu více osob, 

umístit a vytvořit síť zemních pastí s následným označením a zaznamenáním druhŧ, coţ je 

časově a prakticky pro jednoho mapovatele docela jistě nemoţné. 

Tato práce se rovněţ nezabývá popisem obratlovcŧ, jejichţ výskyt je v dané 

lokalitě pravděpodobný moţný, aţ na výjimku, kterou tvoří nadtřída ryb (Osteichthyes). 

Popis významných zástupcŧ této nadtřídy obratlovcŧ ţijících v řece Stonávce je uveden na 

základě informací MO ČRS v Karviné a informací podniku Povodí Odry. Dŧvodem je 

náročnost prŧzkumu ichtyofauny a snaha autora uvádět jen ty druhy obratlovcŧ, které sám 

zaznamenal.  
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2. Charakteristika území 

V této diplomové práci jsou kapitoly 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 převzaty z bakalářské práce: 

Floristické poměry řeky Stonávky 2009, která je od stejného autora. Dŧvodem je fakt, ţe zkoumaná 

část toku je identická a její přírodní poměry se nemění. 

2.1 Vymezení území 

Řeka Stonávka pramení v Moravskoslezských Beskydech na severovýchodním 

svahu hory Čupel v nadmořské výšce 750 m. Náleţí do povodí Odry, dílčího povodí řeky 

Olše.  

Povodí Odry má rozlohu 118 861 km čtverečních a z toho jen malá část území se 

rozprostírá v České republice -7217 km čtverečních, coţ představuje jen 6% z celkové 

plochy. Značná část povodí Odry se nachází v Polské republice a asi 5 % povodí 

v Německu. Povodí české Odry na území Moravy a Slezska o ploše 6252 km2, uzavřené 

profilem na soutoku řek Odry s Olší (včetně okrajových přítokŧ jako např. i řeka 

Stonávka), je rovněţ malým územním celkem z pohledu České republiky. (Brosch, 2005)  

Řeka Stonávka tvoří přirozenou osu území. Od pramene po soutok s řekou Olší 

měří 33,215 km, prŧměrný prŧtok u ústí činí 1,47 m
3
.s

-1
. Horní část povodí leţí v oblasti 

velmi vodné, střední část v oblasti dosti vodné, dolní část v oblasti středně vodné, retenční 

schopnost je malá, prŧtok silně rozkolísaný, koeficient odtoku je v horní části povodí 

vysoký, ve střední a v dolní části dosti vysoký. Nádrţ Těrlicko je vybudována v ř. km 

12,350 -17,700, má plochu 267,7 ha a celkový objem 27,7 mil. m
3
. Maximální hladina leţí 

v nadmořské výšce 277,80 m,  prŧměrný roční prŧtok činí 1,14 m
3
.s

-1
. Od soutoku řeky 

Stonávky s řekou Chotěbuzkou aţ po soutok s řekou Olší měří řeka Stonávka 9 km. 

(http://www.pod.cz/projekty/floraafauna/VHPVDFM/DatrekyVDFM/stonavka.htm) 

2.2 Geologické poměry 

Vymezená část toku spadá pod území obcí Albrechtice, Stonava a Karviná. 

Uvedené obce jsou součástí orografického celku Ostravská pánev tvořící sníţenou část 

území mezi Podbeskydskou pahorkatinou, Slezskou pahorkatinou a Nízkým Jeseníkem. 

Jádro Ostravské pánve je tvořeno Orlovskou tabulí z hornin neogénu a pokrovu jako 

dŧsledek činnosti pevninského ledovce. (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

http://www.pod.cz/projekty/floraafauna/VHPVDFM/DatrekyVDFM/stonavka.htm
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Geologická stavba území řeky Stonávky je budována sedimenty předčtvrtohorního 

stáří. V jejich nadloţí jsou vyvinuty třetihorní miocenní sedimenty karpatské předhlubně. 

Jedná se především o třetihorní (neogén, spodní baden) jíly a vápnité jíly aţ jílovce. Hojné 

jsou obsahy písčité příměsi, která je jemně rozptýlená, případně koncentrovaná do tenkých 

lamin. Celková mocnost těchto sedimentŧ se pohybuje řádově kolem několika desítek aţ 

prvních stovek metrŧ. Předpokládaný strop se nachází asi 10 – 15 m pod terénem. Hlubší 

geologické struktury jsou tvořeny horninami produktivního karbonu-uhelné sloje. 

Nejstaršími svrchnokarbonskými uloţeninami jsou jaklovecké a porubské vrstvy 

ostravského souvrství. Nadloţní karvinské souvrství je zastoupeno vrstvami sedlovými, 

sušskými a doubravskými. Úloţné poměry uhlonosných vrstev jsou sloţité, vrstvy uhlí o 

rŧzné mocnosti střídají lavice břidlic a pískovcŧ. Uhlonosné sloje Karvinského souvrství 

stáří namur B a vestfál A se podílejí v rozhodující míře na zásobách i těţbě Karvinského 

revíru. Tyto sloje patří do Hornoslezské uhelné pánve, která má rozlohu 7000 km 

čtverečních. Mimo Karvinsko a Ostravsko zahrnuje i Krakowsko v Polsku, zasahuje aţ 

k městu Gory Tarnowskie. (Odbor ŢP. Karviná, 2000) 

V mladších třetihorách se v prostoru karpatské předhlubně vytvořilo aţ 900 m 

mocné souvrství šedých, převáţně vysokoplastických, jemně písčitých vápnitých jílŧ, 

lokálně s vloţkami a laminami jemnozrnných, šedých, křemenných, vápnitých jemně 

slídnatých pískŧ. Nejstaršími čtvrtohorními uloţeninami jsou říční uloţeniny hlavních teras 

řeky Olše a Stonávky, resp. jejich přítokŧ. Ve starších čtvrtohorách pleistocénu překryl 

celé území pevninský ledovec mocný aţ 350 m. Po oteplení podnebí ledovec roztál a 

zŧstalo po něm mnoţství materiálu, který ve svém ledu přepravil od nejmenších aţ po 

velké balvany, které dodnes nazýváme bludné. V této době vznikají rŧzně mocné polohy 

ledovcových uloţenin. (Odbor ŢP. Karviná, 2000) 

V době a v podmínkách ustupujícího ledovce došlo na celém území k uloţení 

dalších mohutných nánosŧ, vzniklých činností větrŧ, tzv. sprašových hlín. Po ústupu 

ledovce v mladších čtvrtohorách se území dostalo pod vliv řeky Olše, která společně se 

svými přítoky odstranila část ledovcových uloţenin a sprašových hlín a uloţila nejmladší 

čtvrtohorní (holocenní) říční nánosy, zejména povodňové hlíny. Naváţky jsou převáţně 

tvořeny karbonskou hlušinou, zbytky demolic, přemístěnou zeminou atd. Veškeré tyto 

uloţeniny se výrazně uplatňují při dotváření krajiny (Odbor ŢP. Karviná, 2000) 
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2.3 Pedologické poměry 

Co se týká pedologických poměrŧ okolí řeky Stonávky, zaujímá většina větší 

polovina pokryvu semihydromorfní pŧda se znaky výrazného procesu oglejení - komplexy 

illimerizovaných pŧd oglejených s vlastními oglejenými (pseudogejovými) pŧdami. 

Dalším nejrozšířenějším typem, který zabírají přibliţně ¼ zemědělské pŧdy, jsou nivní 

pŧdy typické a glejové. Rŧznou charakteristiku sloţení mají komplexy hnědých pŧd, 

zaujímající asi 18% zemědělské pŧdy. Většina je zalesněna. V terénních depresích a 

výrazněji zamokřených úsecích údolních niv se vyvinuly pŧdy glejové. Velký rozsah mají 

v dnešní době i nevyvinuté antropogenní pŧdy. Významná část území v nivě řeky je 

vyuţívána jako zemědělská pŧda. (Odbor ŢP. Karviná, 2000) 

2.4 Klimatické podmínky 

Území obce Stonava náleţí ke klimatické oblasti mírně teplé, suché, s mírnou 

zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky. Sráţkoměrná stanice v Karviné-Novém 

Městě udává za období 1931-1960 dlouhodobou prŧměrnou roční teplotu vzduchu 8,4°C, 

dlouhodobý úhrn sráţek za stejné období činí 778 mm. Podle údajŧ Českého 

hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava - Poruba, jsou v oblasti Karvinska 

naměřené dlouhodobě (1987-2004) prŧměrné roční teploty vzduchu 9,7 °C a sráţkový úhrn 

754,5 mm. Maximální počet sráţek převáţně bývá v měsíci červenci, minimum pak 

v zimních měsících prosinci a lednu. Teplotní maxima jsou rovněţ v letním měsíci 

červenci nejvyšší a minimální v měsíci lednu. Dŧvodem poměrně vysokých sráţek na 

Karvinsku jsou návětrné svahy Beskyd, které jsou souvislé se Slezskou níţinou a celkovou 

oceánitou území. Oblast Stonávky spadá pod Ostravský bioregion, který je nejvlhčí 

níţinnou oblastí v České republice. Sráţky se většinou dostavují při přechodu teplých, 

nebo studených front. Občas územím prochází cyklóna, vyvolávající značné sráţky, jeţ se 

mohou projevit menšími nebo i většími povodněmi. Dŧkazem jsou rozsáhlé povodně, 

jakých jsme byli svědky jak v roce 1996, tak zejména v červenci 1997. Obzvláště druhá 

povodeň měla pro zástavbu v říčních nivách aţ zničující následky. (Odbor ŢP. Karviná, 

2000) 
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Z přírodního hlediska se však jednalo o jev zcela přirozený, pro zasaţená území 

prospěšný. Byly zatopeny nivy vodních tokŧ, jejichţ pŧvodní ekosystémy jsou pro časté 

zaplavování přizpŧsobené, případně jsou na nich závislé. 

Opakující se maxima sráţek odpovídá vegetačnímu období, mnoţství infiltrujících 

sráţek v tomto období je výrazně omezeno vysokými hodnotami evapotranspirace a 

výparu. 

2.5 Fytogeografické aspekty vegetace území 

Území řeky Stonávky patří do polonské podprovincie, která zasahuje na naše území 

od severovýchodu velmi úzkým okrajem z Polska. V České republice zabírá Slezskou 

níţinu v Javornickém a Osoblaţském výběţku, Opavsko, Ostravsko a Poodří.  

Na našem státním území je charakterizována pouze asociací Tilio-Carpinetum ve 

stupni doubrav. Na podmáčených stanovištích v Ostravské pánvi a přilehlých okrscích je 

doplněna ještě další, a to podmáčenými dubovými bučinami asociace Carici-Quercetum. 

Vedle základních vegetačních jednotek doplňují polonskou podprovincii acidofilní 

doubravy svazu Genisto germanicae-Quercion, zejména Molinio arundinaceae-

Quercetum, konstruované ve Sleszku na relativně velkých plochách. Ojediněle zde byly 

v minulosti přítomny i kontinentální rašelinné březiny svazu Betulion pubescentis. 

V nivách vodních tokŧ nalezneme vegetaci podsvazŧ Ulmenion (severovýchodní část 

Poodří, Ostravská pánev) a Alnenion glutinoso-incanae. (Stalmachová, Stalmach, 1999) 

Floristicky se polonská podprovincie liší chudší druhovou skladbou, v níţ jsou 

výrazněji zastoupeny eurasijské (boreokontinentální) druhy. Endemické druhy jsou zde 

velmi vzácné a vyskytují se jen na polském území (Cochlearia polonica). (Neuhäuslová a 

kol, 2001) 

2.6 Faunistické poměry území řeky Stonávky 

Ţivočichové a jejich společenstva osídlující řešené území řeky Stonávky 

představují především zástupci lesní fauny, přesněji fauny luţních a listnatých lesŧ, 

zástupci fauny polí, luk a pastvin, včetně fauny vod a jejich břehŧ a zároveň fauny lidských 

sídlišť. 



David Urban: Obratlovci důlní činností ovlivněné části toku řeky Stonávky 

2011  6 

 

Fauna luţních a listnatých lesů 

Luţní lesy jsou naše nejproduktivnější porosty. Stromy zde rychle rostou nejen 

proto, ţe mají dostatek vláhy a ţivin, ale i proto, ţe jejich větší část leţí v níţinách a 

kotlinách. Jejich zaplavování zpŧsobuje společenstvŧm ţivočichŧ, kteří v nich ţijí, 

problémy, proto migrují na sušší stanoviště a po opadnutí vody se rychle vracejí zpět. Tyto 

záplavy obohacují vegetaci mnoţstvím ţivin, coţ zajišťuje dostatek potravy i rŧzným 

druhŧm ţivočichŧ. Ţivočichové zdrţující se v luţních lesích často jako zdroj potravy 

vyuţívají vodní biotopy, které se nacházejí v jejich blízkosti. Z obojţivelníkŧ se zde 

nejčastěji setkáme s rosničkou zelenou (Hyla arborea) a z plazŧ s uţovkou obojkovou 

(Natrix natrix). Ze savcŧ je hojně zastoupen rejsek obecný (Sorex araneus), myšice 

křovinná (Apodemus sylvaticus), myšice lesní (Apodemus flavicollis), norník rudý 

(Clethrionomys glareolus). (Matis 2009) 

Na rozdíl od druhŧ ţijících v luţních lesích se v listnatých lesích vyskytuje více 

zástupcŧ fauny pocházejících z horských poloh. Z obojţivelníkŧ je to např. mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra), se kterým se mŧţeme setkat v horní části toku řeky Stonávky 

v oblasti Beskyd.  

Dalšími zástupci listnatých lesŧ je velké mnoţství rozličných druhŧ ptákŧ, 

nejčastěji strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ţluna zelená (Picus viridis), sojka 

obecná (Garrulus glandarius), sýkora koňadra (Parus major), stehlík obecný (Carduelis 

carduelis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), červenka obecná (Erithacus rubecula). 

Savci bývají zastoupeni rejskem obecným (Sorex araneus), ţije zde rejsec vodní (Neomys 

fodiens), myšice lesní (Apodemus flavicollis), liška obecná (Vulpes vulpes), prase divoké 

(Sus scrofa), srnec (Capreolus capreolus) aj. (Matis 2009) 

 

Fauna polí, luk a pastvin 

Pole, louky a pastviny vznikly ve středoevropských podmínkách na plochách kdysi 

rozsáhlých lesŧ, které člověk vykácel, aby na jejich místě mohl chovat dobytek a pěstovat 

uţitkové rostliny. Ţivotní prostředí těchto biotopŧ je vystaveno přímému pŧsobení 

rozličných činitelŧ (např. slunečnímu záření, dešti a větru), takţe teplota a vlhkost tam 

kolísá. Protoţe strukturu ţivočišných společenstev podstatě ovlivňují i agrotechnické 

zásahy člověka, udrţeli se na těchto biotopech jen ţivočichové schopní přizpŧsobit se 
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výkyvŧm ţivotních podmínek, tedy ty druhy, které pŧvodně ţily na stepních stanovištích a 

druhotně se přizpŧsobily změněným podmínkám, nebo se sem časem přistěhovaly nové 

druhy ze stepních oblastí. (Matis 2009) 

Na polích, loukách a pastvinách ţije poměrně málo savcŧ. Z obojţivelníkŧ je to 

ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) a v blízkosti vod 

některé druhy skokanŧ jako je např. skokan zelený (Pelophylax kl. Esculentus), skokan 

skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae). Z plazŧ je 

zde charakteristická ještěrka obecná (Lacerta agilis). Mezi běţné ptáky polí patří koroptev 

polní (Perdix perdix), křepelka polní (Coturnix coturnix), skřivan polní (Alauda arvensis), 

vrabec polní (Passer montanus) aj. Ze savcŧ zde ţije např. krtek obecný (Talpa europaea), 

zajíc polní (Lepus europaeus), křeček polní (Cricetus cricetus), hraboš polní (Microtus 

arvalis), lasice hranostaj (Mustela erminea), lasice kolčava (Mustela nivalis) aj. (Matis 

2009) 

 

Fauna vod 

Společenstva vodních ţivočichŧ rozličných typŧ vod nejsou stejné ani po 

kvalitativně-kvantitativní stránce. Rozdíly ve sloţení těchto společenstev závisí na 

specifických vlastnostech vod, zejména obsahu kyslíku, na teplotě a čistotě vody, na 

mnoţství organických látek, na druhu a mnoţství rostlin a minerálních podloţí. (Matis 

2009) 

V potocích a řekách ţije větší mnoţství rozličných druhŧ ryb, z nichţ je pro níţinné 

řeky se štěrkovitým dnem charakteristická parma obecná (Barbus barbus). V níţe 

poloţených částech toku přistupují další druhy ryb, jako je cejn velký (Abramis brama), 

cejnek malý (Abramis bjoerkna), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý 

(Scardinius erythrophthalmus), štika obecná (Esox lucius), candát obecný (Sander 

lucioperca), sumec velký (Silurus glanis), okoun říční (Perca fluviatilis) aj. Ve stojatých 

vodách v níţinných oblastech ţijí štiky obecné (Esox lucius), jelec tloušť (Leuciscus 

leuciscus), kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), cejn perleťový 

(Abramis sapa), úhoř říční (Anguilla anguilla) a další jiţ výše zmiňované druhy. (Matis 

2009) 
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Řeka Stonávka náleţí z větší části do pstruhového pásma, kde charakteristickou 

rybou je pstruh potoční (Salmo trutta). V řešené části toku končí pstruhové pásmo u mostu 

ve Stonavě v blízkosti dolu Darkov. Dále pokračuje pásmo mimopstruhové aţ k soutoku 

s řekou Olší. Mimopstruhové pásmo má charakter cejnového pásma a to především 

v rozšířené klidnější části v lokalitě Lipiny.  

 

Fauna břehů vod 

Břehy vod představují rozhraní mezi vodním a suchozemským prostředím. 

Vyznačují se bujnou vegetací, která představuje významnou produkční sloţku. Na ní závisí 

mnohé druhy ţivočichŧ ţivících se rostlinami. Ve vodě bohaté na faunu se vyvíjejí i 

některé druhy suchozemských ţivočichŧ, které se jinak zdrţují na březích. Kromě toho se 

značné mnoţství břehových ţivočichŧ zúčastňuje na tvorbě humusu, který vzniká 

v procesu odumírání a rozkladu rostlin. Břehové druhy ţivočichŧ mají ve vodě bohatý 

zdroj potravy. (Matis 2009) 

Mezi charakteristické břehové ţivočichy patří z obratlovcŧ zejména obojţivelníci, 

jako je kuňka ţlutobřichá (Bombina variegata), z řady vodních druhŧ skokanŧ; skokan 

zelený (Pelophylax kl. esculentus), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibiundus), skokan 

krátkonohý (Pelophylax lessonae) a dále pak i některé druhy ptákŧ a savcŧ.  

Z ptákŧ je zde často zastoupen konipas horský (Motacilla cinerea), na štěrkových 

březích se zdrţuje pisík obecný (Actitis hypoleucos), méně často se na březích tekoucích 

vod objevuje ledňáček říční (Alcedo athis). Ze savcŧ je pro vodní břehy charakteristický 

rejsec vodní (Neomys fodiens). Břehy potokŧ a řek, které jsou v niţších polohách zarostlé 

vrbami, olšemi, topoly a porosty rákosu, poskytují dobrý úkryt a hojnost potravy mnoha 

druhŧm ptákŧ a savcŧ. Z ptákŧ je zde zastoupen zejména konipas bílý (Motacilla alba), ze 

savcŧ vydra říční (Lutra lutra), která se udrţela jen na některých zachovaných přírodních 

březích potokŧ a řek. Ještě v minulém století ţil na březích některých středoevropských 

potokŧ bobr evropský (Castor fiber), byl však vyhuben. Na některých místech byl znovu 

vypuštěn do přírody, kde vytvořil udrţitelné populace. (Matis 2009) 

 Na březích pomalu tekoucích a stojatých vod zarostlých vodními a břehovými 

rostlinami ţije ondatra piţmová (Ondatra zibethicus). Na březích vod je hojně zastoupena 

uţovka obojková (Natrix natrix). Jsou zde zastoupeny i rozličné druhy ptákŧ, kterým vodní 
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prostředí a břehy poskytují dostatek potravy. Někteří z nich se zdrţují na vodě. Ţije zde 

zejména lyska černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástalové 

(Rallidae), kachny (Anatidae), čejka chocholatá (Vanellus vanelus). V porostech rákosu 

hnízdí rákosníci (Sylviidae), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) a bukáči (Botaurus 

stellaris). Z brodivých ptákŧ se na březích často vyskytuje volavka popelavá (Ardea 

cinerea). Na loukách podél břehŧ hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago) a čejka 

chocholatá (Vanellus vanelus) a na březích stojatých vod ze savcŧ ţije např. ondatra 

piţmová (Ondatra zibethicus), vydra říční (Lutra lutra), hryzec vodní (Arvicola terrestris) 

a potkan (Ratttus norvegicus).(Matis 2009) 
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Fauna lidských sídlišť 

Mezi ţivočichy sídlišť se vyskytují druhy, které pŧvodně ţily ve volné přírodě, 

zejména v blízkém okolí, na okolních polích a okrajích lesŧ, odkud se sem přistěhovaly. 

Některé druhy se v lidských sídlištích usadily trvale, jiné tam ţijí jenom dočasně. 

Z obratlovcŧ pronikly do lidských sídel nebo do jejich blízkosti (do zahrad a parkŧ) 

některé druhy obojţivelníkŧ, plazŧ, ptákŧ a savcŧ. V zahradách domŧ se často objevuje 

ropucha zelená (Pseudepidalea viridis) i rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazŧ 

v zahradách ţije ještěrka obecná (Lacerta agilis). Do lidských sídlišť proniklo značné 

mnoţství rozličných druhŧ ptákŧ, jako hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), rorýs 

obecný (Apus apus), kos černý (Turdus merula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), 

vlaštovka obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná (Delichon urbica) a vrabec domácí 

(Passer domesticus). V zimním období lze v blízkosti domŧ uvidět havrana polního 

(Corvus frugilegus), vránu obecnou (Corvus corone) i vrabce polního (Passer montanus). 

V zahradách a parcích se vyskytuje zejména strakapoud velký (Dendrocopos major), 

špaček obecný (Sturnus vulgaris), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), ţluva hajní (Oriolus 

oriolus), sýkora koňadra (Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), rehek domácí 

(Phoenicurus ochruros), konipas bílý (Motacilla alba), zvonek zelený (Carduelis chloris), 

stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina) a zvonohlík 

zahradní (Serinus serinus). Ze savcŧ se v blízkosti domŧ zdrţují některé druhy netopýrŧ; 

netopýr velký (Myotis myotis), netopýr pestrý (Vespertilio murinus) aj. Mezi typické 

synantropní ţivočichy patří myš domácí (Mus musculus) a potkan (Rattus norvegicus). 

(Matis 2009) 
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3. Metody studia obratlovců 

3.1 Metody sledování druhu 

 

Ptáci 

Jednou z velkých výhod oproti dalším třídám obratlovcŧ je především relativní 

snadnost pozorování. Ptáky lze totiţ zjišťovat bez velkých potíţí vizuálně, aniţ by bylo 

zapotřebí je chytat, nebo rušivě zasahovat do jejich populací. Navíc přistupuje i moţnost 

sledování akustických projevŧ, které u většiny ostatních obratlovcŧ nepřichází v úvahu a 

které je moţno vyuţít zvláště v nepřehledných typech biotopu, kdy moţnost sledování je 

omezena.  

Standardní metodou k určování populací ptactva se rozlišují metody: 

 Metoda mapování hnízdních okrskŧ 

 Liniová metoda  

 Bodová metoda 

 Bodový transekt 

(Dykyjová 1989) 

 

V zájmovém území bylo vyuţito liniové metody pro jednoduchost a pro 

vyuţitelnost v kterémkoliv ročním období. Pozorovatel zaznamenává ptáky zjištěné 

vizuálně i akusticky v pásu o určité šířce a délce. Prŧzkumy byly uskutečněny podél obou 

břehŧ řeky Stonávky a v jejím blízkém okolí, včetně koryta řeky. Celková rozloha 

zkoumané plochy tvoří cca 9 km x 0.5 km.(viz mapa v příloze č. 2) 

Determinace ptactva byla určována buď přímým pozorováním, nebo nepřímo 

porovnáním pořízených fotografii a akustických projevŧ, s klíči k určování ptactva a 

identifikačními nahrávkami ptákŧ. 

 

 



David Urban: Obratlovci důlní činností ovlivněné části toku řeky Stonávky 

2011  12 

 

Obojţivelníci 

Obojţivelníci patří k obratlovcŧm, kteří obvykle ţijí dosti skrytým ţivotem, a jejich 

početnost v přírodě nebývá vysoká. Pouze v období rozmnoţování dochází k masovému 

shromaţďování na určitých vhodných místech (rybníky, tŧně, louţe). Právě tato období 

(obvykle duben aţ červen) je nejvhodnější ke zjišťování jejich výskytu a početnosti. 

Nejsnadnějším zpŧsobem zjišťování četnosti populací obojţivelníkŧ je jejich odchyt, 

značení, vypouštění a opětovné odchyty v místech hromadných výskytŧ.  

Výskyt obojţivelníkŧ byl zjišťován po celé délce zkoumané části toku Stonávky 

včetně koryta a přilehlých rybničních nádrţí a tŧní. Determinace druhu byla prováděna 

neinvazní pozorovací metodou bez jakýchkoliv odchytŧ a manipulací, dále pak i podle 

akustických projevŧ. 

Savci  

Metodika sledování výskytu savcŧ v zájmovém území byla prováděna přímým 

pozorováním, nebo nepřímo pomocí zkoumání na místě zanechaných stop a trusu.  

Plazi 

Všechny druhy plazŧ v lokalitě Stonávky byly zjištěny na základě sledování toku 

liniovou metodou, tzn. procházením obou břehŧ Stonávky, včetně okolních lokalit. 

Determinace byla prováděna přímým pozorováním bez odchytŧ. 

Ryby 

Pro náročnost zjištění výskytu ryb ve zkoumané lokalitě řeky Stonávky byly v této 

práci popsány druhy, uvedené na základě informací Českého rybářského svazu v Karviné a 

na základě výzkumŧ uvedených na stránkách Povodí Odry. 

3.2 Terénní průzkumy 

Inventarizační prŧzkumy byly provedeny v letech 2009, 2010 a na jaře 2011. 

V roce 2009 bylo provedeno deset prŧzkumŧ. V roce 2010 sedm terénních prŧzkumŧ a v 

roce 2011 deset prŧzkumŧ. Návštěvy lokalit byly prováděny v prŧběhu celého roku tak, 

aby byly zachyceny všechny dŧleţité ţivotní cykly obratlovcŧ (hnízdění, tahy 

obojţivelníkŧ na rozmnoţiště, snŧšky, zimující druhy) na základě kterých by bylo moţné 

určit výskyt hlavně teritoriálních druhŧ. Avšak nutno uvést, ţe intenzita pozorování 
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rŧzných částí toku byla rŧzná. Nejdéle a nejčastěji byly sledovány dvě rozdílné lokality: 

Lipiny (0-2 ř. km) a meandry Stonávky (7-9 ř. km). Ostatní části toku byly navštěvovány 

spíše nepravidelně. 

Během terénních pozorování byly pořizovány zápisky a fotografické snímky 

z uvedených lokalit, které jsou uvedeny v příloze. Pozorované druhy obratlovcŧ, které byly 

ve zkoumaných lokalitách zjištěny, jsou zaznamenány do inventarizačních tabulek 

v příloze.  

3.3 Výběr popisovaných druhů 

Vymezením taxonŧ podrobněji popisovaných v této diplomové práci bylo vyřešeno 

uvedením bioindikačních druhŧ a dále uvedením druhŧ, které jsou předmětem ochrany 

podle: 

 vyhlášky č.395/1992 Sb., podle zákona o ochraně přírody a krajiny  

  114/1992 Sb.,  

 vyhlášky č.166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

  č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisŧ, 

  v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000. 

 nařízení vlády č.51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáku, pro  

  které se vymezují ptačí oblasti. 

 

Rozdělení druhů obratlovců podle vyhlášky 395/1992 Sb. přílohy č.III 

Nejběţnějším měřítkem ohroţení je zařazení druhu do některé z kategorií dané 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., kde vyhláška 395/1992 Sb. ve 

znění vyhlášky 189/2010 Sb. rozlišuje druhy: 

 kriticky ohroţené, 

 silně ohroţené 

 ohroţené. 
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3.3.2 Rozdělení druhů obratlovců podle vyhlášky č.166/2005Sb. přílohy II. 

Podle seznamu druhŧ v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území 

České republiky rozlišujeme: 

A- Druhy ţivočichŧ a rostlin vyţadující zvláštní územní ochranu 

B- Druhy ţivočichŧ a rostlin vyţadující přísnou ochranu 

C- Druhy ţivočichŧ a rostlin, jejichţ odebírání z volné přírody a vyuţívání  

  mŧţe být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování 

Zájmové druhy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny dle vyhlášky 

395/1992Sb., dále pak i druhy uvedené v přílohách vyhlášky č.166/2005Sb. a č.51/2005 

Sb. v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000, jsou uvedeny kapitole č. 5. Návrh 

jejich ochrany v kapitole č. 6. 
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3.4 Bioindikační druhy 

Pro biologické hodnocení a sledování ekotoxikologických poruch v krajině jsou 

vhodné rostlinné a ţivočišné druhy, které reagují na přítomnost nebo pŧsobení škodliviny 

v prostředí podobně jako plodiny a domácí zvířata, popř. jako člověk, a u nichţ lze 

předchorobné nebo chorobné příznaky zjistit podstatně dříve a snadněji neţ na planě 

rostoucích rostlinách a volně ţijících ţivočiších. Testovací druh by měl mít několik 

vzájemně se téměř vylučujících vlastností: 

Měl by: 

 vyskytovat se v hojném počtu ve všech stanovištních podmínkách 

přirozených i kulturních aţ umělých; 

 vyznačovat se značnou stálostí základních fyziologických hodnot, popř. 

morfologických znakŧ, s malou ekologickou plastičností ve vztahu k přírodním 

stanovištním podmínkám; 

 záhy a zřetelně reagovat na sledovaného antropogenního nebo antropického 

činitele nebo na procesy v prostředí; 

 být vŧči tomuto činiteli dosti tolerantní, tj. přeţívat i dlouhodobé a 

intenzivní pŧsobení dané škodliviny; 

 mít dosti rychlý metabolismus, aby se projevil i vliv škodlivin přítomných i 

v malých koncentracích; 

 ţít dostatečně dlouho, aby se mohly projevit i dŧsledky chronických zátěţí; 

 v případě ţivočichŧ být věrný nevelkému osobnímu území, aby byla jistota, 

ţe zjištěné odchylky vznikly v přesně vymezitelném prostředí; 

 být neustále vystaven pŧsobení sledovaného činitele, a to jak přímo, tak 

prostřednictvím potravy; 

 být snadno dosaţitelný, aby se mohla dělat sériová vyšetření za shodných 

časových a prostorových podmínek; 

 nebýt ovlivněn pěstováním a chovy v umělých podmínkách prostředí. 

(Dykyjová 1989) 
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4. Výsledky inventarizačních průzkumů  

Celkový seznam pozorovaných druhŧ obratlovcŧ je zaznamenán v jednotlivých 

tabulkách v příloze č. 1. 

4.1 Ptáci - (Aves) 

Ptáci patří mezi nejpočetnější a druhově nejpestřejší skupinu obratlovcŧ řeky 

Stonávky, která byla při terénních prŧzkumech pozorována. V řešeném území řeky 

Stonávky se nachází druhy ptákŧ, které jsou typické jak pro břehy našich stojatých a 

tekoucích vod, tak i druhy, které se hojně vyskytují v našich lesích a poblíţ lidských 

sídlišť. V závislosti na ročním období se zde vyskytují druhy běţné i vzácné (Ergetta alba) 

a to především v zimních měsících. Je to dáno tím, ţe okolní vody, které jsou tvořeny ve 

větší míře odkalovacími nádrţemi, poklesovými jezírky, ale i rybníky, jsou v zimním 

období zamrzlé. Nedostatek potravy pak nutí ptáky hledat jiné dostupné zdroje. Řeka 

Stonávka se tak stává významným refugiem ptactva, jejichţ přítomnost také indikuje 

bohatost rybí osádky. 

Během terénních prŧzkumŧ bylo zjištěno: 20 druhŧ ptactva řádu pěvcŧ 

(Passeriformes), 3 druhy řádu brodivých (Ciconiiformes), 2 druhy řádu dravcŧ 

(Accipitriformes), 2 druhy řádu šplhavcŧ (Piciformes), 1 druh řádu (krátkokřídlých), 1 druh 

řádu srostloprstých (Coraciiformes), 1 druh řádu veslonohých (Pelecaniformes) a 2 druhy 

řádu vrubozobých (Anseriformes). (viz tabulka č. 1., v příloze č. 1) 

Z toho je jeden kriticky ohroţený druh - Mergus merganser, dva silně ohroţené 

druhy - Alcedo atthis, Ergetta alba a další dva - Phalacrocorax carbo, Ciconia ciconia, 

patřící do skupiny ohroţených druhŧ. Tři druhy patří do skupiny, pro které se vymezují 

ptačí oblasti - Alcedo atthis, Ergetta alba, Ciconia ciconia. 

Mezi dominantní druhy vyskytující se podél toku Stonávky patří sýkora koňadra 

(Parus major), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), kos černý (Turdus merula), 

sýkora modřinka (Parus caeruleus), konipas bílý (Motacilla alba). Z hlediska hustoty 

populací dominantních druhŧ, je populace (Parus major) nejvyšší. 
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Úsek s nejpestřejší druhovou diverzitou je část řeky (7-9 ř.km), která je tvořena 

přirozeně meandrujícím tokem se zachovalými porosty vrbo-topolových luhŧ asociace 

Saliceto-Populetum. Mezi hnízdní druhy této lokality patří ledňáček říční (Alcedo atthis), 

konipas horský (Motacilla cinerea), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka 

(Parus caeruleus), brhlík lesní (Sitta europaea), kos černý (Turdus merula), sýkora luţní 

(Poecile montanus), strakapoud velký (Dendrocopos major) a další druhy.  

Z řádu dravcŧ zde byli pozorováni: káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná 

(Falco tinnuculus). 

Je velmi pravděpodobné, ţe při soustavném intenzivním prŧzkumu, by se počet 

pozorovaných druhŧ ještě zvýšil o další protahující nebo vzácně zaletující druhy. 

4.2 Savci - (Mammalia) 

Vzhledem k převáţně noční aktivitě savcŧ bylo při terénních prŧzkumech zjištěno 

pouze 10 druhŧ. Z toho dva zástupci řádu šelem (Carnivora), dva zástupci řádu 

sudokopytníkŧ (Artiodactyla), z hlodavcŧ (Rodentia) byli zjištěni tři zástupci, 

z hmyzoţravcŧ (Insectivora) dva, a ze zajícŧ (Lagomorpha) jeden druh. Seznam 

pozorovaných druhŧ je uveden v tabulce č. 2 v příloze č. 1. 

Mezi silně ohroţené druhy a druhy vyţadující přísnou ochranu, patří dva zástupci 

třídy savcŧ - Castor fiber, Lutra lutra a do kategorie ohroţených druhu jeden zástupce - 

Sciurus vulgaris. Druhem, jehoţ odebírání z volné přírody a vyuţívání mŧţe být 

předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování je - Martes martes. Do skupiny 

druhŧ vyţadující zvláštní územní ochranu rovněţ patří - Castor fiber, Lutra lutra. 

Mezi nejčastěji pozorované druhy patří zajíc polní (Lepus europaeus), srnec 

(Capreolus capreolus) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). 

Meandry řeky Stonávky (7-9 ř.km) jsou místem největším počtem pozorovaných 

druhŧ savcŧ. Při terénních prŧzkumech byla v této lokalitě zaznamenána vydra říční (Lutra 

lutra), kuna lesní (Martes martes), ondatra piţmová (Ondatra zibethicus), srnec 

(Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), 

krtek obecný (Talpa europaea). 

Drobní savci pro náročnost pozorování a zjištění nebyli sledováni. 
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4.3 Obojţivelníci - (Amphibia) 

Výsledkem tříletého pozorování byly zjištěny tři druhy obojţivelníkŧ řádu ţáby 

(Anura). Z čeledi skokanovití (Ranidae): skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený 

(Pelophylax klepton esculentus). Z čeledi ropuchovití (Bufonidae): ropucha obecná (Bufo 

bufo).  

Ze zjištěných druhŧ je jeden silně ohroţený - Pelophylax klepton esculentus a jeden 

ohroţený druh - Bufo bufo. Druhy, jejichţ odebírání z volné přírody a vyuţívání mŧţe být 

předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování jsou - Rana temporaria, 

Pelophylax klepton esculentus.  

Dospělci i juvenilové skokana hnědého (Rana temporaria) byl zaznamenáni 

v meandrech Stonávky. Snŧšky zde nebyly zjištěny. V jarních měsících byli pozorováni 

v přilehlých rybničních soustavách Dolany a Křivý dŧl. Uvedené rybniční soustavy jsou 

významnými rozmnoţišti daného druhu. Vyskytují se zde i zimující druhy skokana 

hnědého. Skokan hnědý je nejhojnějším druhem třídy obojţivelníkŧ ţijící v nivní oblasti 

Stonávky. 

Rovněţ i ropucha obecná (Bufo bufo) vyuţívá výše uvedené nádrţe v období 

rozmnoţování. V jarních měsících zde byli zjištěni samci ropuch i jedinci jiţ v amplexu. 

Ojedinělé úhyny ropuch byly pozorovány na komunikaci v lokalitě Křivý dŧl. Náhodný 

výskyt ropuchy byl zaznamenán i v nivě Stonávky (viz mapa v příloze č. 2). 
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4.4 Plazi - (Reptilia) 

V okolí toku řeky Stonávky byly z plazŧ zjištěny 2 druhy řádu šupinatých a jeden 

druh řádu ţelvy, který je zde uveden pro zajímavost. Řád šupinatých zde zastupuje ještěrka 

obecná (Lacerta agilis) a uţovka obojková (Natrix natrix). Řád ţelvy zastupuje nepŧvodní 

druh naši fauny ţelva nádherná (Trachemys scripta elegans). Mezi silně ohroţené druhy a 

druhy vyţadující přísnou ochranu patří ještěrka obecná (Lacerta agilis) a mezi ohroţené 

druhy uţovka obojková (Natrix natrix). 

Výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) byl zjištěn v blízkosti meandrující části 

toku a i v lokalitě Lipiny (viz mapa v příloze č. 2). Při provádění terénních prŧzkumŧ byl 

její výskyt zaznamenán roztroušeně podél celého toku. Ještěrka obecná je druhem se 

stálým výskytem nivní oblasti Stonávky. 

Uţovka obojková (Natrix natrix) byla pozorována v roce 2009-2011 v blízkosti 

soutoku řeky Stonávky s řekou Olší (viz mapa v příloze č. 2). Jedná se o místo se stálým 

výskytem tohoto druhu vodní uţovky. Další výskyt uţovky obojkové byl zjištěn 

v meandrech Stonávky a v rybničních soustavách Křivý dŧl a Dolany. 

Introdukovaným druhem obratlovcŧ řeky Stonávky je ţelva nádherná (Trachemys 

scripta elegans). Uhynulý jedinec ţelvy nádherné byl objeven v jarních měsících 

v meandrech Stonávky. Jedná se o náhodný výskyt v lokalitě Stonávky, a je přisuzován 

nezodpovědným jednáním člověka, který ţelvu vypouští volně do přírody (viz popis 

druhu). 
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5. Významné a bioindikační druhy Stonávky 

5.1 Ptáci –(Aves) 

 

Morčák velký (Mergus merganser) 

Význam: 

 Kriticky ohroţený druh 

Třída: ptáci – Aves; řád: vrubozobí – Anseriformes; čeleď: kachnovití – Anatidae; rod: 

Morčák – Mergus; druh: morčák velký (Mergus merganser) 

Morčák velký je u nás zimujícím i hnízdním druhem. Při opakovaných letošních 

(2011) prŧzkumech byly zjištěny dva páry morčákŧ v blízkosti dolu Darkov a také 

v lokalitě Lipiny. Jelikoţ zde nebyli v předchozích letech pozorováni, nelze zcela určit, zda 

se jedná o pravidelně zde zimující druhy. 

Morčák velký (Mergus merganser), má pilovitý zobák, kterým loví ryby a nejvíce 

ze všech se zdrţuje na sladkých vodách, zejména v době hnízdění. V létě hnízdící páry 

vyhledávají sladkovodní nádrţe a mělké, rychle tekoucí čisté toky s dostatkem balvanŧ a 

kamenitým břehem. Obvykle jsou plaché a dají se pozorovat jenom z velké vzdálenosti. 

(Hume 2002) 

Hnízdí u řek a jezer Islandu, ve Skandinávii a na severu Velké Britanie. Přezimuje 

na Balkáně a ve Francii u sladkých vod. Větší hejna se pravidelně zdrţují na velkých 

nádrţích, malá na řekách nebo v zaplavených lomech. V České republice je pravidelný 

zimní host na řekách a přehradách. Přilétá většinou v lednu. (Hume 2002) 
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Ledňáček říční (Alcedo atthis) 

Význam: 

 Silně ohroţený druh 

 Druh, pro který se vymezují ptačí oblasti 

Třída: ptáci – Aves; řád: srostloprstí – Coraciiformes; čeleď: ledňáčkovití – Alcedinidae; 

rod: ledňáček – Alcedo; druh: ledňáček říční - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). 

Mezi pozorované druhy ptactva řeky Stonávky patřící do skupiny silně ohroţených 

druhŧ, byl zaznamenán téměř po celé délce toku výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis). 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je druhem, který se v lokalitě Stonávky vyskytuje celoročně, 

a který zde také hnízdí. 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je částečně taţným ptákem. Je dlouhý asi 16 cm, 

díky tvaru, zbarvení a zpŧsobu ţivota jej nelze s jiným zaměnit. Má velkou hlavu 

s dýkovitým zobákem a krátký ocas. (Černý 1980) 

Vyţaduje na hnízdišti klidné, čisté a na ryby bohaté vody s dostatkem míst, na 

nichţ mŧţe sedět jako na čekané a svislou písečnou, sprašovou nebo rašelinnou stěnu, do 

níţ si ptáci vyhrabávají hnízdní noru. Protoţe jsou ve střední Evropě na mnoha místech 

řeky silně znečištěny odpady či v dŧsledku jejich regulací mizí jak vhodné potravní 

biotopy i vhodné stěny pro hnízdění ledňáčkŧ, jejich stavy neustále klesají. Středoevropští 

ledňáčci mimoto špatně snášejí zdejší často velmi chladné zimy, coţ vede k jejich velkým 

ztrátám. (Sauer 1996) 

Hnízdit začíná podle dostupností potravy, někdy jiţ brzy na jaře, většinou však v 

dubnu a v květnu. Ledňáček nejraději obsazuje své loňské hnízdní dutiny. Snŧšku tvoří 6 

aţ 7 vajíček, na kterých sedí oba rodiče 18 aţ 21 dnŧ. Mladí ledňáčci vyletají po 23 aţ 27 

dnech, stále přikrmováni rodiči. Po osamostatnění rodiče opouští. (Sauer 1996) 

V České republice pravidelně, i kdyţ ne příliš hojně hnízdí od níţin do výšek kolem 

600 m n.m., výše jen výjimečně. Početnost silně kolísá v návaznosti na prŧběh zim, při 

tuhých zimách bývají vysoké ztráty. V letech 2001-03 byl stav odhadnut na 500-900 

hnízdících párŧ (celá Evropa necelých 160 tisíc). (http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8804/) 
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Volavka bílá (Ergetta alba) 

Význam:  

 Silně ohroţený druh 

 Druh, pro který se vymezují ptačí oblasti 

Třída: ptáci – Aves; řád: brodiví – Ciconiifomes; čeleď: volavkovití – Ardeidae; rod: 

volavka – Ardea; druh: volavka bílá - Ardea alba. 

Výskyt byl zaznamenán v roce 2009 v  lokalitě Lipiny v zimním období. Lze 

předpokládat, ţe řeka Stonávka se stala dočasným útočištěm s dostatkem potravy pro 

vzácnou volavku bílou.  

Volavka bílá (Egretta alba) je asi tak velká jako volavka popelavá (Ardea cinerea), 

délka okolo 90 cm, rozpětí aţ 190 cm, má vţdy čistě bílé opeření. Délka zobáku je 

variabilní. Ve svatebním šatě je zobák černý a má ţlutou základnu, v zimě a u mladých 

ptákŧ je ţlutý. Nohy jsou černé, prsty zelenavě černé. Kŧţe okolo očí je zelenoţlutá, 

duhovka sírově ţlutá. (Sauer 1996) 

Snŧška obsahuje většinou 3 aţ 5 světle modrých asi 60mm dlouhých vajec, 

podobných jako u volavky popelavé. Staří ptáci sedí od nakladení prvního vejce po dobu 

25 aţ 27 dní. Mláďata jsou schopná letu v 6 týdnech. (Černý 1980). 

Zdrţuje se především na jezerech zarostlých rákosinami s volnou vodní plochou, 

v teplých nezalesněných a na vodu bohatých níţinách a při pomalu tekoucích řekách 

s mělkými břehy. Je taţným ptákem, který se na severních hnízdištích objevuje v březnu a 

odtahuje nejdříve tehdy, kdyţ dovedou mladí ptáci dobře létat. Občas se ve střední Evropě 

setkáme ještě počátkem zimy s jednotlivými volavkami bílými. U nás se objevuje ve stále 

větších počtech v prŧběhu celého roku. Výskyt je nejčastější koncem léta a na podzim, kdy 

se na jednom místě mŧţe zdrţovat i více neţ 100 kusŧ. Mnoţství pozorování stoupá i v 

hnízdním období, kdy jsou pozorováni ptáci ve svatebním šatu, při páření, někdy i při 

stavění hnízda. Úspěšné vyhnízdění bylo ale doposud doloţeno pouze jednou - v roce 1949 

na Velkém Tisém na Třeboňsku. (Sauer 1996) 
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Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 

Význam: 

 Ohroţený druh 

Třída: ptáci – Aves; řád: veslonozí – Pelecaniformes; čeleď: kormoránovití – 

Phalacrocoracidae; rod: kormorán – Phalacrocorax; druh: kormorán velký - Phalacrocorax 

carbo. 

Výskyt kormorána velkého lze potvrdit na celé délce zkoumaného toku Stonávky. S 

větším počtem kormoránŧ je moţné se setkat v lokalitě Lipiny, kde se koryto řeky 

Stonávky rozšiřuje. V lokalitě Stonávky je zimujícím a zaletujícím druhem.  

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) je velký, štíhlý a tmavý veslonohý pták 

dlouhý asi 90cm, o rozpětí kolem 140cm. Biotop toho druhu tvoří rybnaté sladké, slané i 

brakické vody a mořská pobřeţí. Hnízdí v koloniích na skalnatých ostrovech, často i na 

stromech. Za příznivých podmínek se kolonie kormoránŧ mŧţe rozrŧst na stovky i tisíce 

párŧ. Hnízdí v květnu často v koloniích s volavkami popelavými. Kladou obvykle 4 aţ 5 

vajec. Sezení začíná uţ po snesení prvního vejce, trvá 23 aţ 24 dnŧ. Mláďata mají husté 

tmavě šedé prachové peří a poté, kdyţ jsou schopné letu, přepeří do skromného tmavě 

hnědého peří mladých ptákŧ. Denní spotřeba potravy je asi 750 g. Během hnízdění loví 

kormoráni aţ ve vzdálenosti 10 km od hnízda. (Sauer 1996). 

V České republice je kormorán velký chráněn a je rovněţ v příloze I evropské 

Směrnice o ptácích Natura 2000. Hnízdící populace se vyskytují na rybnících CHKO 

Třeboňsko a v dolním Podyjí, jejich početnost dosahuje několik set kusŧ. V podzimních 

měsících ovšem přetahují přes území zejména jiţních Čech aţ desítky tisíc kormoránŧ, 

jejichţ lov mŧţe v krátkém časovém období vést k výrazným škodám na rybí obsádce. 

Proto je kormorán zahrnut v zákoně o náhradě škod zpŧsobených zvláště chráněnými 

druhy ţivočichŧ. (http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8384/) 
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Čáp bílý (Ciconia ciconia)  

Význam:  

 Ohroţený druh 

 Druh, pro který se vymezují ptačí oblasti 

Třída: ptáci – Aves; řád: brodiví – Ciconiiformes; čeleď: čápovití – Ciconiidae; rod: čáp 

– Ciconia; druh: čáp bílý- Ciconia cionia.  

Čáp bílý (Ciconia ciconia) byl sledován v nivě řeky Stonávky přímo v obci 

Stonava. (viz mapa v příloze č. 2). Výskyt čápa bílého lze označit jako dlouhodobý, 

poněvadţ zde kaţdoročně jeden nebo dva páry čápŧ bílých hnízdí. Jako loviště si vybírají 

podmáčené části pozemkŧ v okolí svého hnízdiště, nebo poklesová jezírka a odkaliště 

v lokalitě zvané Křivý dŧl, či chovné rybníky v poblíţ školy ve Stonavě, včetně samotné 

řeky Stonávky, která obci Stonava protéká.  

Hnízdí na vyvýšených místech (střechy, komíny, sloupy vedení, staré stromy), 

hlavně v jiţnějších oblastech i v koloniích. Od dubna do května snáší zpravidla ve 

dvoudenních intervalech 1-5 čistě bílých vajec, sedí obě pohlaví 33-34 dní. Mláďata jsou 

po 25. dnu schopná se na hnízdě postavit, vzletná jsou po 55-68 dnech. Potrava je 

výhradně ţivočišná, uloví vše, co mŧţe udolat - od hmyzu po mláďata ondater a kachen. 

(http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8410/)  

Oblast rozšíření čápa v Evropě se rozpadá na nesčetné ostrŧvky, coţ je výsledek 

současné devastace přírody a minulých lovŧ. V minulosti se početnost silně sniţovala, v 

západní Evropě místy úplně vymizel. Od 90. let minulého století se stavy na většině území 

začaly zvyšovat, i tak současná populace více neţ 180 tisíc párŧ nedosahuje dřívějších 

počtŧ a je hodnocena jako zmenšená. (http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8410/)  

Při prvním sčítání v roce 1934 u nás hnízdilo 202 párŧ, v r. 1958 uţ 459 párŧ. Od 

roku 1984 jsou hnízda sčítána kaţdoročně – např. v r. 2001 u nás bylo 1282 hnízd, 

obsazeno celým párem bylo 901 hnízd, alespoň jedno mládě bylo vyvedeno z 634 hnízd. 

(http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8410/) 

Významná hnízdiště jsou pouze na území ČR, Polska a Běloruska. 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8410/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8410/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8410/
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Kachna divoká (Anser platyrhynchos) 

Význam: 

 Bioindikační druh 

Třída: ptáci - Aves řád: Vrubozobí - Anseriformes čeleď: kachnovití - Anatidae rod: 

kachna - Anas druh: kachna divoká - Anas platyrhynchos 

Kachna divoká (Anser platyrhynchos) je stálým druhem řeky Stonávky. Ve 

zkoumané lokalitě toku byla pozorována celoročně v letech 2009-2011. Nejčastěji 

v meandrující části toku Stonávky, méně často po celé délce toku. Je zimujícím druhem 

v této části toku, zahnízdění nebylo pozorováno.  

Patří mezi nejrozšířenější druhy všech kachen, běţně se vyskytuje v městských 

parcích, hnízdí na jezerech nebo při řekách. Zbarvení je od sytě tmavohnědé aţ po čistě 

bílou. Potravu tvoří drobní vodní bezobratlí, semena, kořínky, výhonky rostlin. Hnízdí 

prakticky všude, kde najde vodní plochu, od měst aţ po vytěţená rašeliniště a severní 

jezera po celé Evropě. V ČR hnízdí, protahuje i zimuje na nezamrzlých vodách. 

Odhadovaný počet jedincŧ u nás je 60000. (Hume 2002) 
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Lyska černá (Fulica atra) 

Význam:  

 Bioindikační druh 

Třída: ptáci – Aves; Řád: kratkokřídlí – Ralliformes; Čeleď: chřástalovití – Rallidae; 

Rod: lyska Fulica; Druh: Lyska černá - Fulica atra 

Lyska černá (Fulica atra) je stálým druhem řeky Stonávky. Její výskyt byl 

sledován v letech 2009-2011. Nejčastěji v lokalitě Lipiny. Je zde zimujícím a i hnízdním 

druhem. Zahnízdění bylo pozorováno v lokalitě Křivý dŧl v letech 2009.  

Často se objevuje na otevřené hladině velkých nádrţí nebo zaplavených nádrţí 

lomŧ. Vytváří velká hejna. Obývá rŧzné mokřady a nevyhýbá se ani jezírkŧm ve městech. 

Není-li tuhá zima, lysky u nás zimují na nezamrzlých řekách. V posledních několika 

desetiletích vlivem zhoršení hnízdních podmínek vyhrnováním rybničních břehŧ stále 

častěji hnízdí lysky i na otevřených, nezarostlých mělčinách. Hnízdo si zhotovují 

v břehových porostech. Při hnízdění si lyska svŧj hnízdní okrsek intenzivně brání. Páry 

jsou relativně stálé a staří ptáci se obvykle vracejí na stejné hnízdiště.(Hudec 2005) 

Ţiví se převáţně rostlinnou potravou, hlavně zelené části a semena rŧzných vodních 

a baţinných rostlin. V ţivočišné potravě převládají měkkýši, hmyz, červi, malé rybky, 

pulci, ţáby aj. (Hudec 2005) 
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5.2 Savci – (Mammalia) 

 

Vydra říční (Lutra lutra) 

Význam:  

 Silně ohroţený druh 

 Druh vyţadující přísnou ochranu 

 Druh vyţadující zvláštní územní ochranu 

Třída: savci – Mammalia; řád: šelmy – Carnivora; čeleď: kunovití – Mustelidae; rod: 

vydra – Lutra; druh: vydra říční- Lutra lutra (Linnaeus, 1758). 

Vydra říční (Lutra lutra) je stálým obyvatelem řeky Stonávky. Její výskyt byl 

pozorován v letech 2009, 2010 a 2011. Pozorování vyder bylo provedeno metodou 

přímého pozorování a metodou stopování. Přímé sledování vyder proběhlo vţdy v zimním 

období ve dne. Jelikoţ vydra se vyznačuje především noční aktivitou, lze usoudit, ţe se 

chování vydry přizpŧsobilo daným podmínkám. Pravděpodobně v dŧsledku nepříznivých 

potravních podmínek v zimním období, přizpŧsobily svou aktivitu na denní. 

Dŧkazem mŧţe být pozorování dvou jedincŧ v dopoledních hodinách při 

společném lovu, resp. po ulovení kormorána velkého (Phalacrocorax carbo). Lov byl 

zaznamenán v meandrech řeky Stonávky asi 400 m od ţelezničního mostu. Další přímé 

pozorování jednoho jedince ve dne, bylo zaznamenáno také při lovu. (viz fotodokumentace 

v příloze č. 3). Podle mapy výskytu jsou meandry Stonávky nejčastěji vyuţívaným úsekem 

vyder. Výskyt vyder v této části toku byl pozorován v prŧběhu tří let, při provádění 

terénních prŧzkumŧ. Proto se dá řeka Stonávka označit za stálý biotop tohoto druhu. 

V České republice ţijí tři částečně oddělené populace. Největší z nich je jihočeská, 

která přes Českomoravskou vrchovinu zasahuje do východních Čech a na jiţní Moravu, 

další populace se udrţuje v severních Čechách a je okrajovou součástí východoněmeckého 

areálu, třetí populace zasahuje z jiţního Polska a západního Slovenska na severní a 

východní Moravu. (Gaisler 2002) 

Vydra má velmi protáhlé válcovité tělo, dlouhý, u kořene zesílený svalnatý ocas a 

krátké nohy s plovacími blánami mezi prsty. Srst je krátká, lesklá, na hřbetní straně kávově 
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hnědá, na břišní světlejší. Boltce jsou ukryté v srsti, nosní a ušní otvory se pod vodou 

mohou uzavřít zvláštním záhybem kŧţe. Váha 3-7 kg, tělo 57-80 cm, ocas 27-55 cm, zadní 

tlapka 10,5-13,5 cm, boltec 2-3 cm, lebka 10,5-12,5 cm. (Gaisler 2002) 

Ţije u tekoucích i stojatých vod, vyhrabává si noru s doupětem v hlinitých březích 

nebo pod kořeny stromŧ, vchod bývá pod hladinou. Hlavní potravou jsou menší exempláře 

ryb, jako potravní oportunista loví vydra především místně nejhojnější druhy. Dalšími 

sloţkami potravy jsou vodní ptáci, obojţivelníci, drobní savci, korýši a měkkýši. Lovné 

teritorium zaujímá aţ 30 km vodního toku, denní spotřeba potravy je 0,5-0,7 kg. Páření 

nastává v rŧzných ročních dobách od února do června. Po spáření koncem zimy a brzy na 

jaře obvykle následuje normální gravidita trvající kolem 2 měsícŧ a 2-4 mláďata se 

nejčastěji rodí v dubnu aţ květnu. (Gaisler 2002)  

Význam: Vydra říční je druhem stojícím na vrcholu potravní pyramidy 

sladkovodních ekosystémŧ. Její oportunistická potravní strategie (loví to, co je dobře 

dostupné) ji předurčuje k tomu, aby přirozeně regulovala populace ryb. V případě zvýšené 

početnosti některého druhu ryby je jedním z faktorŧ, který mŧţe napomoci vrátit velikost 

zvýšené populace do pŧvodního stavu. 

(http://www.nature.cz/publik_syst2/files/pp_vydra_final.pdf) 

 

 

Snímek č. 1 Mapa rozšíření vydry říční v ČR. (zdroj: AOPK) 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files/pp_vydra_final.pdf
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 Bobr evropský (Castor fiber) 

Význam:  

 Silně ohroţený druh 

 Druh vyţadující přísnou ochranu 

 Druh vyţadující zvláštní územní ochranu 

Třída: savci – Mammalia; řád: hlodavci – Rodentia; čeleď: bobrovití – Castoridae; rod: 

bobr – Castor; druh: bobr evropský - Castor fiber (Linnaeus, 1758). 

Výskyt bobra evropského na řece Stonávce lze označit za stálý. Po dobu terénních 

prŧzkumŧ byly nejčastěji objevovány charakteristické stopy po činnosti bobra, jako jsou 

vývraty stromŧ a okus dřevin, v lokalitě Lipiny.  

Stálým stanovištěm bobra evropského je i přilehlý chovný rybník v lokalitě Křivý 

dŧl (viz snímek č. 2). Rybník navazuje na soustavu chovných nádrţí, jejichţ odtok se vlévá 

do řeky Stonávky. Lze předpokládat, ţe se zde vykytuje jiţ odchovaná generace bobrŧ, 

která si rybniční soustavu vybrala jako nové teritorium. Při posledním terénním prŧzkumu 

lokality Křivý dŧl v únoru 2011, byl zjištěn podle stop pouze jeden jedinec.  

 

Snímek č. 2 Na mapě je vyznačena migrační cesta bobra na nové stanoviště v lokalitě Křivý důl. 

(zdroj: www.mapy.cz) 
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Bobr evropský je pŧvodním druhem naší zvířeny, který byl vyhuben. Nejdéle se 

udrţel v jiţních Čechách (do 19. století) a na ţitném ostrově na Slovensku (poslední 

jedinec zastřelen v r. 1858). V souvislosti s jeho reintrodukcí v okolních státech a v CHKO 

Litovelské Pomoraví se koncem 20 století bobři znovu objevili na několika místech České 

i Slovenské republiky a dnes se jiţ rozmnoţují na dolních a středních tocích řek, na starých 

ramenech a rybnících v povodí Labe, Odry a Dunaje. Je pravděpodobné, ţe všichni čeští a 

slovenští bobři patří k druhu bobr evropský. (Gaisler 2002) 

Zbarvení srsti je hnědé, ocas a tlapky jsou šedočerné. Váha 17-30 kg, tělo 75-

120cm, ocas 25-34,5 cm, zadní tlapka 17-20cm, boltec 3-4cm. (Gaisler 2002) 

Bobří kolonii tvoří pár a jedno-aţ dvouletá mláďata. Starší mláďata jsou vyháněna 

a musí si hledat neobsazené revíry. Samice rodí po 105 dnech březosti jednou ročně 

v květnu aţ červenci 2-7 mláďat, která jsou velká (hmotnost 500g), osrstěná, vidí a za 

několik hodin uţ plavou. Nejvyšší věk se pohybuje kolem 35 let. Bobři jsou aktivní celý 

rok, nemají zimní spánek. Budují několik typŧ úkrytŧ, jednak hrabou podzemní nory 

s hnízdní komorou, jednak stavějí aţ 2,5 m vysoké a 3 m široké hrady z větví. Z větví, 

kmenŧ, kamenŧ a bláta také budují hráze. V létě se ţiví rákosem, oddenky vodních a 

pobřeţních rostlin i polními plodinami. Po celý rok poţírají kŧru, větve a listí měkkých 

dřevin. Větve si také nahromadí do blízkosti úkrytŧ na zimu, aby k nim měli přístup i při 

zamrzlé hladině. Nejčastěji kácejí kmeny o prŧměru 5-8 cm, ale poradí si s kmenem 70cm 

silným. (Gaisler 2002) 

Šíření bobrŧ v Evropě pokračuje. Podle zahraničních odhadŧ ţilo na sklonku 20. 

století více neţ 300000 zvířat v 19 státech. 
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Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

Význam: 

 Ohroţený druh 

Třída: savci – Mammalia; řád: hlodavci – Rodentia; rod: veverka – Sciurus; druh: 

veverka obecná - Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758). 

Mezi ohroţené druhy savcŧ, kteří v lokalitě řeky Stonávky ţijí, patří veverka 

obecná (Sciurus vulgaris). Byla pozorována náhodně po celé délce toku, nejčastěji 

v meandrech a v obci Stonava. 

Vyskytuje se v celé České republice a na Slovensku v lesích všech typŧ, v parcích, 

na hřbitovech, ve velkých zahradách, od níţin po horní hranici lesa. V poškozených 

horských smrčinách a místy i v niţších polohách je vzácná, na druhé straně ji lze vídat i na 

městských sídlištích, pokud jsou tam stromy. (Gaisler 2002) 

Zbarvení je proměnlivé, na hřbetě rezavé, hnědé nebo černé, na břiše obvykle bílé. 

Rezavé veverky jsou častější v níţinách, tmavé veverky ve vyšších polohách. Na zimu 

dostává srst šedý odstín a štětičky na uších dorŧstají do větší délky. Tělo 20-27 cm, ocas 

14,5-20 cm, boltec 27-34mm, zadní tlapka 51-63mm, váha 210-410 g. Lebka veverky měří 

44,2-50,1 mm. Tak jako u sysla a sviště jsou vytvořeny bočnicové výběţky čelní kosti a 

v horní čelisti je za mezerou 5 zubŧ. (Gaisler 2002) 

Kromě doby rozmnoţování ţije samotářsky a většinu času tráví na stromech. Ţiví 

se semeny listnatých i jehličnatých stromŧ, plody, pupeny, letorosty a kŧrou dřevin, 

příleţitostně houbami, hmyzem, ptačími vejci a mláďaty. Na zimu si dělá zásoby potravy 

v dutinách nebo v zemi. Samice má dva vrhy, první v únoru a březnu, druhý v létě, někdy 

ještě třetí vrh v srpnu. Březost trvá 36-42 dní, v jednom vrhu nejčastěji 3-5 mláďat, která se 

osamostatní po 8 týdnech. V přírodě se veverky doţívají nejvýše 6 let, v zajetí aţ 10 let. 

(Gaisler 2002) 

Dříve se veverky přemnoţovaly podle semenných let smrku, přičemţ informaci o 

následující úrodě získávaly uţ v zimě odkousnutím prašných pupenŧ a letorostŧ. 

Poškozené smrčiny však plodí nepravidelně a přemnoţování veverek nenastává. Dnes 

připadne v lesích jedna veverka na 50 nebo více hektarŧ.  
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Kuna lesní (Martes martes) 

Význam: 

 Druh, jehoţ odebírání z volné přírody a vyuţívání mŧţe být předmětem 

určitých opatření na jejich obhospodařování 

Třída: Savci – Mammalia; řád: Šelmy – Carnivora; čeleď: Lasicovití – Mustelidae; 

rod:Kuna – Martes; druh: Kuna lesní - Martes martes 

Výskyt Kuny lesní (Martes martes) byl zjištěn v meandrech Stonávky na základě 

přímého pozorování ve dne (viz snímek v příloze č. 3). Stopy byly zaznamenány i 

v lokalitě obce Stonava. Zde však nelze vyloučit výskyt příbuzné kuny skalní (Martes 

foina).  

Kuna lesní se vykytuje v celé České republice a na Slovensku, ve všech typech lesŧ 

aţ po jejich horní hranici kolem 1600 m n. m. Nejhojnější je ve velkých lesních 

komplexech. Velikost území, obývaného samotářsky jednou kunou, závisí na charakteru 

lesa, úkrytových moţnostech a nabídce kořisti. Nejčastěji se pohybuje mezi 5 aţ 20 km². 

Za noc kuna naběhá 3-7 km, zpravidla po starých ochozech, vyuţívaných i mnoho let. 

Jádro teritoria, kde se zvířata zdrţují nejčastěji, značkují obě pohlaví výměškem řitních 

ţláz, který otírají o větve a kameny. (Anděra 1999) 

V potravě není kuna lesní náročná. Loví sice hlavně drobné hlodavce, dospělé 

ptáky, ptáčata i vajíčka či zajíce, ale nepohrdne ani ještěrkou nebo slepýšem. Mláďata kun 

se rodí uprostřed jara. Z devíti měsícŧ březosti zŧstává malý zárodek dvě třetiny doby 

v klidovém stádiu. Mladé kuny prohlédnou koncem prvého měsíce ţivota a ve hnízdě 

setrvávají sedm týdnŧ. V zajetí vydrţí kuny aţ 17 let, v přírodě ovšem málokdy přeţijí 

druhou či třetí zimu. (Anděra 1999) 
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Zajíc polní (Lepus europaeus) 

Význam:  

 Bioindikační druh 

Třída: savci – Mammalia; řád: zajíci – Lagomorpha; čeleď: zajícovití – Leporidae; rod: 

zajíc – Lepus; druh: zajíc polní - Lepus europaeus (Pallas, 1778) 

Vyskytuje se po celé délce nivy řeky Stonávky. Při terénních prŧzkumech byl 

nejčastěji pozorován v meandrech Stonávky. Je teritoriálním druhem lokality Stonávky. 

Nejlépe mu vyhovují pole a louky prostoupené remízky, strţemi, křovinatými 

mezemi i menšími lesíky. Ţiví se šťavnatými částmi rostlin, na podzim a v zimě ohryzává 

zbytky řepy, kukuřice a jiných polních plodin, včetně kŧry stromŧ, větví a keřŧ. Páří se od 

ledna do konce léta, mláďata se rodí od května do srpna. (Anděra 1999) 

Podle výsledkŧ výzkumŧ většinu poţadavkŧ na testovací druh splňuje zajíc polní 

(Lepus europaeus), takţe mŧţe být vhodně vyuţit pro biologickou indikaci, biodiagnostiku 

a ekologický monitoring v krajinné ekologii a hygieně ţivotního prostředí člověka. Aţ do 

nedávna byl hojný aţ velmi hojný ve všech typech naší kulturní krajiny. Zdruţuje se 

v těsném sousedství urbanizovaných a maximálně deteriorizovaných ploch 

(nestabilizované výsypky, těţené lomy, povrchové doly apod.). Byly u něho zjištěny 

prŧkazné změny v mnoha fyziologických hodnotách, podobné nebo shodné s některými 

z těch, které byly diagnostikovány u obyvatel prŧmyslových aglomerací. (Dykyjová 1989) 

Zhruba 70. letech nastal zlom v početnosti a zajíci se stali vzácnými. I kdyţ se 

později situace zlepšila, stále má daleko do pŧvodního stavu. Příčin úbytku je řada, na 

prvním místě stojí změny krajiny a zemědělské hospodaření. Dalšími faktory úbytku je 

náhlá ztráta potravy po sklizni, nadměrná chemizace, zvýšený ruch v přírodě, 

neregulovaný lov a úhyny na silnicích. (Anděra M. 1999) 
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Srnec (Capreolus capreolus) 

Význam:  

 Bioindikační druh 

Třída: savci – Mammalia; řád: sudokopytníci – Artiodactyla; čeleď: jelenovití - Cervidae 

rodsrnec – Capreolus; druh: srnec obecný - Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 

Srnec (Capreolus capreolus) je stálým druhem nivní oblasti Stonávky. Největší 

počet jedincŧ byl sledován v zimních měsících na okolních polích v blízkosti meandrŧ 

Stonávky. Zde se stahuje za potravou ke krmelcŧm.  

Značně přizpŧsobivý srnec obývá otevřenou krajinu s menšími lesíky a křovinami, 

zemědělskou krajinu i souvislé lesy. Nevyhýbá se ani okolí lidských sídel. Ţije samotářsky 

či v malých skupinách na území do 150 ha. Ţiví se zejména bylinami, pupeny, výhonky, 

plody, kŧrou dřevin, zemědělskými plodinami. Říje probíhá v červenci a srpnu. Mláďata se 

rodí v květnu a v červnu. Doţívá se aţ 17 let. (Anděra M. 1999) 

Srnec je naší nejdŧleţitější lovnou zvěří, ročně se loví aţ 130000 kusŧ. Hlavní 

faktory ohroţující výskyt srnce v lokalitě Stonávky, jsou časté úhyny na silnicích, rušení 

v přírodě a otravy řepkou. 
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5.3 Obojţivelníci –(Amphibia) 

 

Skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus) 

Význam:  

 Silně ohroţený druh 

 Druh, jehoţ odebírání z volné přírody a vyuţívání mŧţe být předmětem 

určitých opatření na jejich obhospodařování 

Třída: obojţivelníci – Amphibia; řád: ţáby – Ecaudata; čeleď: skokanovití – Ranidae; 

rod: skokan – Pelophylax; druh: Skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus) 

Skokan zelený (Pelophylax klepton esculentus) je stálým druhem zájmového území 

Stonávky. Byl pozorován na několika stanovištích, mezi které patří například lokalita 

Lipiny. V této zkoumané lokalitě se koryto řeky Stonávky rozšiřuje, proud významně 

zpomaluje a okolní břehy jsou mírně svaţité, coţ jsou příhodné podmínky pro tento druh, 

který je vázán spíše na stojaté vody. Snŧšky a larvy v této části řeky Stonávky nebyly 

potvrzeny.  

Nutno podotknout, ţe se jedná o jedinou lokalitu, kde se skokan zelený vyskytuje 

přímo v samotném toku Stonávky. V ostatních úsecích toku nebyl skokan zelený 

pozorován. Jako dŧvod lze uvést rychlé proudění toku a nevhodný sklon okolních břehŧ.  

Dalším stálým stanovištěm skokana zeleného jsou chovné rybníky v blízkosti řeky 

Stonávky a malá retenční nádrţ u mostu pro pěší v obci Stonava. Soustava chovných 

rybníkŧ v oblasti zvané Křivý dŧl (viz mapa v příloze č. 2), je významným existenčním 

biotopem nejen pro skokana zeleného. Z historického hlediska tato rybniční soustava zde 

existuje jiţ minimálně 60 let. V jarních měsících lze zde pozorovat tahy i ostatních druhŧ 

ţab, které rybniční soustavu vyuţívají jako rozmnoţiště. Neméně významným biotopem, 

kde se skokan zelený vyskytuje, je nádrţ Dolany, včetně jeho odtokové části, která je 

s řekou Stonávkou propojena. 
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Snímek č. 3  Nádrž Dolany. Zelenou barvou jsou označeny místa výskytu skokana zeleného. Modře 

je vyznačena část toku Stonávky v obci Stonava. (zdroj: mapy.cz) 

 

Lokalitou skokana zeleného jsou i přilehlé tŧňky v blízkosti řeky u cesty Stonava- 

dŧl Darkov. Jedná se o dŧlní, poklesové jezírka, obrostlé vegetací a náletovými dřevinami. 

Skokan zelený (Pelophylax klepton esculenta) se vyskytuje hlavně v níţinách, ale 

vystupuje někdy i do poloh nad 600 m. Obývá níţiny pahorkatiny, nalezneme jej v malých 

tŧních a vesnických rybníčcích, stejně jako ve velkých rybničních soustavách. (Zwach 

2009) 

Svými znaky a vlastnostmi patří vţdy mezi skokanem krátkonohým (Pelophylax 

lessonae) a skokanem skřehotavým (Pelophylax ridibundus), čímţ dokazuje svŧj hybridní 

charakter. Je to malá aţ středně velká ţába. Samci dosahují velikosti od 6,2 do 7,6 cm a 

samice od 6,6 do 10,4 cm. Tělo je poměrně štíhlé, ale robustní. Hlava je zaoblená aţ mírně 

zašpičatělá, oči jsou vystouplé. Spánková skvrna je tmavá a vnější ušní bubínek je zřetelný. 

Samci mají v koutcích tlamky nafouknutelné rezonanční měchýřky. Samice jsou shora 

zbarveny zeleně, vţdy s hnědě pruhovanýma nohama. Samci jsou mimo dobu páření buď 
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jen celí zelení nebo i s bronzově hnědými aţ hnědými dorzolaterálními lištami. (Zwach 

2009) 

Tento druh klade svá vajíčka podle morfotypu. Hloubka uloţení se pohybuje od 30 

do 85 cm. Snŧšky se po vykulení pulcŧ ihned rozpadají. Pulci mají hnědou barvu, někdy se 

zlatými aţ zlatě načervenalými skvrnkami. Vývoj trvá zpravidla 2,5 aţ 3 měsíce, málokdy 

je zkracován. Před metamorfózou dosahují pulci délky cca 3,2 aţ 5,2 cm. Metamorfovaná 

ţabka měří 0,7 aţ 1,6 cm. (Zwach 2009) 

Zimuje na souši i ve vodě. Na jaře vylézá v dubnu, páří se později v květnu a 

červnu. K výběru párŧ dochází aţ na shromáţdišti. Protoţe se jedná o hybridní druh, je 

zcela logické, ţe jej nalezneme v hybridním amplexu nebo při pokusu o něj. Ţiví se 

drobnými bezobratlými ţivočichy. V potravě převládají brouci a jiní členovci. (Zwach 

2009) 

 

Skokan hnědý (Rana temporaria) 

Význam: 

 Druh, jehoţ odebírání z volné přírody a vyuţívání mŧţe být předmětem  

  určitých opatření na jejich obhospodařování 

 Bioindikační druh 

Třída: obojţivelníci – Amphibia; řád: ţáby – anura; čeleď: skokanovití – Ranidae; rod: 

skokan – Rana; druh: Skokan hnědý – Rana temporaria ( Linneaus, 1758). 

Skokan hnědý (Rana temporaria) je nejhojnějším zástupcem třídy obojţivelníkŧ ve 

zkoumané části toku Stonávky. Výskyt byl zaznamenán v meandrech Stonávky.  

Ţije téměř na celém území ČR. Vyhýbá se jen některým oblastem v níţinách a 

naopak i velmi vysokým nadmořským výškám. Ţije v mokřadních stanovištích otevřených 

i zalesněných, často se vyskytuje na prameništích, vrchovištích, rašeliništích a 

podmáčených loukách stejně jako na sušších loukách a v lesích jen periodicky 

zvlhčovaných nebo i na xerotermních stanovištích, suchých a teplých, stepního aţ 

lesostepního charakteru. (Zwach 2009) 
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Hlava skokana hnědého je vpředu i z profilu zaoblená nebo zašpičatělá, oči jsou 

málo vystouplé aţ vystouplé a spánková skvrna je světlá nebo tmavá. Na hrdle mají samci 

málo vyvinutý hrdelní rezonátor. Břicho je zbarvené bělavě, naţloutle, krémově anebo 

načervenale aţ cihlově červeně, s tmavším mramorováním barvy hnědošedé, ţlutohnědé, 

červenohnědé apod. (Zwach 2009) 

Samice tohoto druhu kladou svá vajíčka ve velkých neforemných shlucích, které 

umisťují obvykle do litorálního pásma nebo i do vodních nádrţí bez litorálu. Nikdy je 

nepřichycují k vodním rostlinám ani k předmětŧm ve vodě, ale je ukládají k sobě 

navzájem. Pulci jsou zpočátku jednobarevně hnědí, od kaštanově hnědé po černohnědou. 

Později mají barvu se zlatými skvrnkami. Vývoj trvá zpravidla 2,5 aţ 3 měsíce, málo kdy 

je zkracován. (Zwach 2009) 

Zimuje na souši i ve vodě, a to jak ve vodě tekoucí, tak i ve vodě stojaté. Velmi 

často zimuje v mokřadech a zvodněných terasách. Probouzí se v březnu aţ dubnu a krátce 

nato se páří. Tahy na rozmnoţiště jsou hromadné, ojediněle i individuální, coţ závisí na 

charakteru území. (Zwach 2009) 

 

Ropucha obecná (Bufo bufo) 

Význam: 

 Ohroţený druh 

 Bioindikační druh 

Třída: obojţivelníci – Amphibia; řád: ţáby – anura; čeleď: ropuchovití – Bufonidae; rod: 

ropucha - Bufo Laurenti, 1768; druh: ropucha obecná - Bufo bufo ( Linneaus, 1758). 

Ropuchy obecné lze v jarních měsících spatřit v blízkosti řeky Stonávky při 

hromadných tazích na rozmnoţiště. Pro páření vyuţívají především zdejší rybniční 

soustavu Křivý dŧl, kde byly ropuchy při terénních prŧzkumech pozorovány. Mezi další 

vodní nádrţe, které ropuchy vyuţívají v období páření, patří nádrţ Dolany a bývalý chovný 

rybník ve Stonavě za farmou, který je v současné době vypuštěn. (viz mapa v příloze č. 2) 



David Urban: Obratlovci důlní činností ovlivněné části toku řeky Stonávky 

2011  39 

 

Je to druh málo závislý na vodním prostředí. Poměrně dobře se přizpŧsobila 

změnám prostředí, které zpŧsobil člověk. Především obývá lesnatou krajinu tvořenou 

listnatými a smíšenými lesy s převahou listnáčŧ, ale i louky, zahrady, pole či intravilány 

obcí. Ropucha obecná je ekologicky přizpŧsobivý druh a obývá biotopy značně rozmanité. 

(Mikátová 2002) 

Samci dorŧstají velikosti od 6,2 do 9,6 cm, samice od 7,6 do 14,6 cm. Hlava je 

vpředu mírně zašpičatělá, široká a z profilu mírně hranatá se zaoblenými okraji. Oči jsou 

jen málo vystouplé, duhovka je zbarvena od světle ţluté přes hnědoţlutou, oranţovou aţ 

po světle oranţově červenou. Za očima jsou uloţeny parotidy – příušní jedové ţlázy, které 

jsou vystouplé a oblé nebo jen málo shora zploštělé. Končetiny jsou krátké, přední spíše 

sloupovité a zadní umoţňují jen menší skoky. Ploutevní lemy jsou malé, uzpŧsobené jen 

na období rozmnoţování. Břicho i hrdlo jsou krémově hnědé, šedavé, naţloutlé nebo 

narŧţovělé či narezlé, vţdy s tmavším, obvykle šedým mramorováním. Hřbet je zbarven 

od hnědé přes červenohnědou, béţovou aţ po zelenohnědou. (Zwach 2009) 

Vajíčka ropucha klade v dlouhých provazcích se zřetelnými vajíčky za sebou, které 

namotává na rostliny v litorálu. Slizový obal čerstvě nakladené snŧšky dosahuje velikosti 

od 4,4 aţ 5,1 mm, zárodek měří v prŧměru od 1,8 do 2,2 mm. Slizový obal starších snŧšek 

dosahuje velikosti od 4,8 do 6,2 mm, zárodek měří v prŧměru od 2,1 do 2,4 mm. Snŧšky se 

po rozplavání pulcŧ většinou ihned zcela rozpadnou. Pulci jsou poměrně malí, v rozpětí od 

1,8 do 2,8 cm. (Zwach 2009) 

5.4 Plazi – (Reptilia) 

 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

Význam: 

 Silně ohroţený druh 

 Druh vyţadující přísnou ochranu 

Třída: plazi – Reptilia; řád: ještěři – Sauria; čeleď: ještěrkovití – Lacertidae; rod: 

ještěrka – Lacerta; druh: ještěrka obecná - Lacerta agilis 



David Urban: Obratlovci důlní činností ovlivněné části toku řeky Stonávky 

2011  40 

 

Ještěrka obecná byla zjištěna nejčastěji v lokalitě Lipiny. V meandrech řeky 

Stonávky byl její výskyt pozorován spíše sporadicky, protoţe podmáčené pŧdy a mokřady 

nebo i silně zastíněná místa nesnáší. Po celé délce toku se nejčastěji zdrţuje v příkrých a 

kamenitých březích. Při slunném počasí ji lze pozorovat, jak se vyhřívá na kamenech 

v nivě řeky Stonávky. Ještěrka obecná si vyhledává nejčastěji osluněné, suché stanoviště. 

Samci dosahují velikosti od 13,6 do 23,3 cm, samice od 14,2 do 21,2 cm, přitom 

samci jsou v prŧměru větší neţ samice. Samice jsou zbarveny zpravidla od plavě 

ţlutohnědé po černohnědou, nebo od světle šedé aţ po tmavě šedohnědou. Uprostřed 

hřbetu nad páteří je řada velkých tmavohnědých aţ černohnědých skvrn, někdy jen o málo 

tmavších, neţ podklad. Samci jsou obvykle mnohem barevnější. Břicho samcŧ je zelené, 

ţlutozelené aţ zelenomodré, s častými černými tečkami a skvrnkami jako u samic, jen 

výraznějšími. Boky mají zpravidla zelené, od ţlutozelené po modrozelenou, obvykle 

s květováním. (Zwach 2009) 

Ještěrka obecná je denní a heliofilní stepní druh. Na jaře se probouzí zpravidla 

v druhé polovině března. V druhé polovině dubna se páří, a to trvá někdy aţ do června. 

Vajíčka ještěrek obecných dosahují po nakladení délky od 1,2 do 1,6 cm a prŧměru od 0,9 

do 1,2 cm. Mláďata po narození měří od 3,8 do 5,3 cm. Zbarvení mláďat je hnědé s tmavě 

ohraničenými světlými skvrnkami. Dospělosti dosahují třetím někdy čtvrtým rokem. 

Ještěrka obecná se doţívá 18 aţ 25 let. (Zwach 2009) 

Je běţně rozšířeným druhem. Vyskytuje se téměř na celém území ČR. Obývá suché 

a slunné biotopy, jako jsou meze, svaţité pozemky, náspy cest a ţelezniční náspy, břehy 

potokŧ, lomy, pískovny a také zahrady a rumiště. Místy je dosud hojná, ač na většině 

území jsou její stavy velmi nízké. (Zwach 2009) 
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Úţovka obojková (Natrix natrix) 

Význam: 

 Ohroţený druh 

Třída: plazi – Reptilia; řád: hadi – Ophidia; čeleď: uţovkovití – Colubridae; rod: uţovka 

– Natrix; druh: uţovka obojková - Natrix natrix (Linnaeus, 1758). 

Během terénních prŧzkumŧ byly zjištěny čtyři stanoviště s výskytem uţovky 

obojkové (Natrix natrix). Jsou to lokality poblíţ soutoku řeky Stonávky s řekou Olší, dále 

pak rybniční soustava Křivý dŧl, nádrţ Dolany ve Stonavě a  meandrující úsek Stonávky u 

ţelezničního mostu. Výskyt uţovky obojkové je však moţný po celé délce toku.  

V lokalitě Křivý dŧl bylo pozorováno páření několika jedincŧ uţovek, coţ 

dokazuje, jak významnou lokalitou táto soustava rybníkŧ je. Zdejší biotop je stálým 

stanovištěm uţovky obojkové pro dostatek potravy a přítomnost vodní plochy.  

Uţovka obojková patří mezi vodní uţovky, které se zdrţují v blízkosti vod. Na 

území ČR je hojným druhem všude tam, kde jsou vodní plochy, a nevyskytuje se jen ve 

vyšších horských partiích. Obývá území našeho státu od nejniţších poloh aţ do 900m n. m, 

výjimečně i výše. Ţije tam, kde je dostatečně vlhko a voda není příliš znečištěná. (Zwach 

2009) 

V našich podmínkách dosahuje střední velikosti. Samci v ČR dorŧstají délky od 45 

do 82 cm, samice od 62 do 110cm, výjimečně aţ 125 cm. Základní zbarvení je hnědé, 

tmavohnědé, šedohnědé aţ šedé, nebo černohnědé, někdy i úplně černé. Za hlavičkou bývá 

velmi často charakteristická dvojitě pŧlměsíčitá kresba bělavé, světle ţluté, oranţovoţluté 

aţ oranţové či červené barvy. Břicho je skvrnité buď černobíle, černošedě nebo i 

namodrale anebo v kombinaci naţloutle bílé a černé.(Zwach 2009). 

Vajíčka jsou dlouhá 2,4 aţ 3,8 cm o prŧměru 1,4 aţ 1,8 cm. Mláďata po narození 

měří od 11,0 do 16,8 cm a jsou ihned plně samostatná a soběstačná. Dospívají třetím aţ 

čtvrtým rokem, ve vyšších polohách nejpozději pátým rokem.(Zwach 2009) 

Zimní úkryt opouštějí od poloviny března do konce dubna. K páření se uţovky 

shromaţďují na výslunných místech, obvykle v počtu 5–10 jedincŧ. Časté je i páření v 

blízkém okolí zimoviště, ještě předtím, neţ se hadi rozlezou. Gravidní samice se v červnu 

nebo červenci stahují na vhodná líhniště, kde často zŧstávají zbytek sezóny a mohou tam i 
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zimovat. Na vhodných biotopech, kde je dostatek úkrytŧ i líhniště, nedochází k migraci 

téměř vŧbec. Mláďata se líhnou v srpnu a září. Aktivita obvykle končí v polovině října. 

Ţiví se převáţně obojţivelníky, ojediněle i drobnými nemocnými či zraněnými rybkami, 

ale i hmyzem a výjimečně také myšovitými hlodavci. Doţívá se 18 aţ 25 let. (Vlašín 2007) 

 

Ţelva nádherná (Trachemys scripta elegans) 

Význam: 

 Invazní druh 

Třída: plazi – Reptilia; řád: ţelvy – Chelonia; čeleď: emydovití – Emydidae; rod: ţelva – 

Trachemys; druh: ţelva nádherná – (Trachemys scripta elegans), (Wied 1839). 

Mezi nepŧvodní druhy fauny České republiky patří ţelva nádherná (Trachemys 

scripta elegans). Výskyt uhynulého jedince ţelvy nádherné byl pozorován v roce 2009 

v meandrech Stonávky. Jednalo se o dospělého jednice o velikosti karapaxu cca 20 - 25 cm 

(viz snímek č. 4). Ţelva byla nalezena na jaře, proto lze předpokládat, ţe příčina jejího 

úhynu souvisí se zimním obdobím, na které tento druh není zcela adaptován. 

 

Snímek č. 4 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) v meandrech Stonávky. (Foto: D. Urban) 
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Význam a rizika 

Jako nepŧvodní druh, který se zatím sám nešíří, lze předpokládat stoupací tendenci 

pouze v případě dalších vypouštění a útěkŧ do volné přírody. Tyto situace nelze vyloučit, a 

proto je s druhem v naší fauně i nadále nutné počítat. Zákaz importu tohoto druhu měl 

situaci stabilizovat. V obchodech se však objevují zbylé dva poddruhy, na které není 

uvaleno embargo a také druhy příbuzné (např. Chrysemys picta – ţelva pestrá). Ve Francii 

byl prokázán negativní vliv na autochtonní druh Emys orbicularis. Někteří autoři 

předpokládají zavlečení nových nemocí, které by mohly ovlivňovat faunu Evropy. V 

neposlední řadě byla prokázána predace toho druhu na hnízdní kolonie vodních ptákŧ. 

(http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/) 

 

 

Snímek č. 5 Mapa rozšíření želvy nádherné (Trachemys  scripta elegans) v ČR; 

(zdroj:www.naturabohemica.cz) 

 

V ČR byly zatím zaznamenány čtyři pokusy. Snŧšky se však pravděpodobně díky 

nedostatečné stále teplotě pro inkubaci nevylíhly. V České republice je ţelva nádherná 

(Trachemys scripta elegans) introdukovaným druhem, který se do volné přírody dostává 

nezodpovědným jednáním člověka.  

Ţelva nádherná je 30 cm velký druh sladkovodní ţelvy. Samice je z pravidla větší 

neţ samci, ti však mají robustnější a delší ocas. Zbarvení karapaxu z vrchní strany je 

http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/
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olivové aţ hnědé se ţlutými skvrnami nebo pruhy. Stejně zbarvené jsou nohy i hlava. 

Spodní strana karapaxu je ţlutá s olivovými skvrnami, které jsou jedním z rozlišovacích 

znakŧ poddruhŧ. Velmi výrazným znakem ţelvy nádherné je červená aţ ţlutá skvrna po 

bocích hlavy. V České republice se společně s nepŧvodní ţelvou nádhernou mŧţeme setkat 

s ţelvou bahenní (Emys orbicularis). Ţelvu nádhernou odlišíme pohodlně dle typického 

zbarvení zaoční skvrny (červená aţ ţlutá – zaleţí na poddruhu). Dále také podle tvaru 

karapaxu a celkového zbarvení těla. (http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/) 

Výskyt: Pŧvodní domovinou ţelvy nádherné je východ USA a severovýchod 

přilehlého Mexika. Dnes populace ţelvy nádherné ţijí v Evropě, Asii, Malé Asii, Karibiku, 

JAR, Austrálii a dalších oblastech, prakticky po celém světě vyjma Antarktidy. V Evropě 

tento druh ze své fauny uvádí Španělsko, Francie, Velká Británie, Německo, Dánsko, 

Švédsko, ale i Polsko, Lotyšsko, Litva, Rusko, Slovensko, Maďarsko, Řecko a ČR. Z ČR 

je Trachemys scripta známa z dovozŧ v 50. a 60. letech 20. stol. Od 70. – 80. let začal 

stoupat počet dováţených jedincŧ. V příhodných podmínkách ţelvy dosahují značných 

rozměrŧ, které si laik chovatel neodvede představit. Jedinci pak končí vypuštěni ve volné 

přírodě. Jsou známy hlavní lokality rozšíření druhu na našem území, které se nachází v 

teplých oblastech: okolí Prahy, Polabí, severní Morava (Ostrava) a částečně jiţní Morava 

(Brněnsko, Soutok). (http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/) 

Obývá mokřady, rybníky, jezera a slepá ramena řek. Přednost dává lokalitám s 

měkkým dnem a velkým mnoţství vodní a příbřeţní vegetace. Ţelva nádherná je denním 

druhem, který se ve dne sluní a loví potravu. Zimní období přečkává v bahně na dně. V 

jiţních oblastech Evropy dochází k rozmnoţování. Páření předcházejí námluvy, při kterých 

samec plave před samicí a před hlavou jí třepotá předními končetinami. Samice klade 2-20 

vajec (v pŧvodní domovině), u nás byly zaznamenány počty okolo 10 vajec. Potrava je 

sloţená z ţivočišné i rostlinné sloţky. Ţelva nádherná se mŧţe doţívat aţ 40  let. 

(http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/) 

Objev ţelvy nádherné v meandrech Stonávky je zaznamenám a zaregistrován na 

internetových stránkách www. biolib.cz a byl zapojen do programu celostátního mapování 

tohoto druhu. 

http://www.naturabohemica.cz/emys-orbicularis/
http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/
http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/
http://www.naturabohemica.cz/trachemys-scripta/
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5.5 Ryby – (Osteichthyes) 

 

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus). 

Význam: 

 Ohroţený druh 

Třída: Actinopterygii - paprskoploutví »  řád: Cypriniformes - máloostní »  čeleď: 

Cyprinidae – kaprovití »  rod: Phoxinus – střevle » druh: Střevle potoční - (Phoxinus phoxinus) 

Na základě informací biologických prŧzkumŧ podniku Povodí Odry se ve 

zkoumané části toku nachází ohroţený druh z čeledi kaprovitých střevle potoční (Phoxinus 

phoxinus).  

Výskyt: Ţije v Evropě a v severní Asii. Chybí ve střední a jiţní Itálii, v jiţních 

částech Balkánského poloostrova, Španělska a Portugalska, dále v severním Skotsku a 

v severnějších oblastech Skandinávského poloostrova. U nás byla ještě v nedávné 

minulosti velmi častým a hojným druhem, především v čistých úsecích horních tokŧ a 

potokŧ. (Lusk a kol., 1983)  

Je to drobná ryba, dorŧstající obvykle velikosti jen 6-8 cm, vzácně 12 cm. Šupiny 

jsou velmi malé, hřbetní ploutev je mírně posunutá dozadu. Zbarvení hřbetní části těla je 

hnědozelené, boky jsou světleji zelené se zlatavým leskem. Břišní strana těla je bělavá aţ 

slabě narŧţovělá. Na hřbetě a bocích jsou rozmístěny tmavé skvrny aţ pruhy, které někdy 

v boční linii splývají v podélný tmavý pás. (Lusk a kol., 1983) 

Je to krátkověká ryba, doţívající se 5 let, a poměrně velmi pomalu rostoucí. 

Dorŧstá aţ 10 cm. Pohlavně dospívá ve 3 roce ţivota. Dává přednost čistým, kyslíkem 

bohatým vodám pstruhového a lipanového pásma. Její nevyhledávanější potravou jsou 

larvy vodního hmyzu, korýši, červi a rŧzné druhy řas. Tření probíhá od dubna do července 

na mělčinách s písčitým dnem. Jikry jsou kladeny samicemi na dno i do porostŧ rostlin. 

Jedna samice klade celkem 800-4500 jiker. Jikry se vyvíjejí rychle, plŧdek se vykulí do 14 

dnŧ. (Lusk a kol., 1983) 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15404/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15528/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15529/
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Parma obecná (Barbus barbus) 

Význam: 

 Druh, jehoţ odebírání z volné přírody a vyuţívání mŧţe být předmětem 

určitých opatření na jejich obhospodařování 

 Bioindikační druh 

Třída: Actinopterygii – paprskoploutví; řád: Cypriniformes – máloostní; čeleď: 

Cyprinidae – kaprovití; rod: Barbus – parma; druh: parma obecná - (Barbus barbus) 

Dalším významným druhem ryby ţijící v řece Stonávce, uvedené v příloze č. II, 

vyhlášky 166/2005 Sb. je parma obecná (Barbus barbus). Její výskyt lze potvrdit u 

soutoku Stonávky s řekou Olší, kde je jiţ běţným druhem. Parma obecná je indikátorem 

čistých, prokysličených vod. 

Parma obecná (Barbus barbus) je rozšířena ve vodách západní a střední Evropy 

včetně Pyrenejského poloostrova. U nás se vyskytuje v tekoucích vodách po celém území 

republiky. Je nejhojnější zejména ve středních úsecích řek, které mají typický charakter, 

jenţ je optimální pro výskyt parmy (střídání peřejnatých prahŧ a tŧní). (Lusk a kol, 1983) 

Tělo včetně hlavy je protáhle válcovité, na břišní straně zploštělé, ideálně 

přizpŧsobené ţivotu v proudech při dně. Je pokryto protáhlými, v kŧţi pevně zapuštěnými 

šupinami. Má poměrně malé oči, které jsou posunuty vysoko k temeni. Hlava je ukončena 

rypcem. Ústa mají masité rty, jsou spodní a vysunovatelná, se čtyřmi masitými vousky. 

Parma má celkově typický hnědoměděný aţ zlatavý lesk, hřbet je zbarven olivově zeleně. 

(Lusk a kol, 1983) 

Parma obecná se hojně vyskytuje v parmovém pásmu, které je většinou ve 

středních částech našich větších řek. Zasahuje jak do, horních části lipanových a 

pstruhových pásem tokŧ, tak i do dolních úsekŧ, majících cejnový charakter. Je typicky 

reofilní rybou, optimálně ji vyhovují proudivé a peřejnaté úseky řek s kamenitým a 

štěrkovitým dnem. Ţije v hejnech a zdrţuje se při dně, kde vyhledává potravu. Je to 

výrazný bentofág. Hlavní část její potravy tvoří larvy chrostíkŧ, pošvatek, jepic, měkkýši a 

další vodní bezobratlí. Pohlavně dospívá ve staří 4 - 6 rokŧ a doţívá se 15 aţ 25 rokŧ 

ţivota. (Lusk a kol, 1983) 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15404/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15528/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15529/
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6. Faktory ohroţení vybraných obratlovců ţijících v nivě Stonávky a návrh 

jejich ochrany 

6.1 Ptáci – (Aves) 

Významnou hnízdní lokalitou je úsek od soutoku řeky Stonávky s řekou 

Chotěbŧzkou, aţ po most v obci Stonava u školy. Zde je dŧleţitá ochrana hnízdních a 

doupných stromŧ osídlených ptactvem. Ponecháním odumřelých stromŧ kolem toku řeky 

Stonávky, zajistíme dostatek hnízdních moţností, potravy a úkrytŧ nejenom pro ptáky, ale 

i pro řadu jiných ohroţených lesních druhŧ. Např. ohroţená veverka obecná (Sciurus 

vulgaris), která se v meandrech Stonávky vyskytuje. 

Vyhnilé či vydlabané otvory doupných stromŧ poskytují řadě druhŧ ptákŧ hnízdní 

dutinu, jelikoţ sami nejsou schopni si ji vydlabat. Tyto druhy jako je např. sýkorka 

modřinka (Parus caeruleus), brhlík lesní (Sitta europaea) a řada dalších, jsou přímo 

odkázáni na doupné a tlející stromy ponechané v lesních porostech. Odumřelé části 

vyhnilých stromu se také stávají významným a vyhledávaným zdrojem potravy nejenom 

pro ptactvo, ale i pro ostatní druhy ţivočichŧ. 

Neméně dŧleţitá je i podpora břehových porostŧ. Břehové porosty zlepšují kvalitu 

vody, ovlivňují vzhled krajiny, zpevňují kořeny dřevin břehy před vodní erozí, ale taky 

tvoří pro značnou část vodního ptactva dŧleţité a mnohdy nepostradatelné místo k 

zahnízdění či úkrytu před predátory. Dŧleţitou roli plní při i migraci ptactva.  

Ohroţení ptactva také spočívá v nadměrném pouţití chemických prostředkŧ na 

zemědělských kulturách, které vede ke sníţení potravní nabídky ptákŧ. 
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Hlavní faktory ohroţení ledňáčka říčního (Alcedo atthis)  

 Dlouhotrvající kruté zimy, kdy ptáci nemají přístup k potravě  

 V  době hnízdění je ohroţují záplavy, při kterých dochází k zatopení nor  

  nebo strţení celých stěn.  

 Úbytek vhodných břehových stěn pro zahnízdění  

 Vliv predátorŧ v období hnízdění 

 Moţné opakované rušení v období hnízdění 

  

Moţnosti ochrany ledňáčka říčního (Alcedo atthis) 

Jako nejúčinnější prostředek se jeví ochrana stálých hnízdišť. Dlouhodobé 

prŧzkumy a pozorování na stejných vodách ukazují, ţe ledňáčci říční nejdříve obsazují 

stálá hnízdiště a své oblíbené nory. Tato hnízdiště, mnohdy obývaná desítky let, jsou 

v mimohnízdním období navštěvovány a upravovány. Opakovaně zde hnízdí staří ptáci, 

vracejí se sem i odchovaná mláďata a pobývají na nich i migrující a přelétaví jedinci. 

Přednostně jsou tato hnízdiště obsazovaná také proto, ţe po silných mrazech bývá na 

začátku hnízdní sezóny zemina břehových lokalit natolik promrzlá, ţe ledňáčkŧm 

zamezuje hrabání nových nor. (Čech P. 2006) 

Registrací s popisem charakteristiky hnízdišť v lokalitě Stonávky a předáním 

dokumentace orgánŧm ochrany přírody nebo správě povodí Odry, je moţným řešením, 

které se osvědčuje i na jiných lokalitách hnízdišť ledňáčkŧ v ČR.  

Proti pŧsobení predátorŧ, kteří často plení ledňáčkŧm nory, je vhodné umístit 

kovové rošty nadloţí hnízdní komŧrky nebo vytvářet umělé hnízdní nory a stěny 

v nepřístupných místech. Dalším řešením před rušením v době hnízdění, je plošná ochrana 

celé hnízdní lokality jako chráněného území, s vytvořením ochranných pásem. (Čech P. 

2006) 



David Urban: Obratlovci důlní činností ovlivněné části toku řeky Stonávky 

2011  49 

 

6.2 Savci – (Mammalia) 

 

Ohroţení vydry říční  

Kvalita vody je nejvýznamnějším faktorem, který ohroţuje vydru říční (Lutra lutra) 

v řece Stonávce.  

Vydra stojí na vrcholu vodního potravního řetězce a proto je zvlášť ohroţena 

obsahem toxických látek ve vodním prostředí. V tkáních vyder byla nalezena řada rŧzných 

kontaminantŧ. Zodpovědnost za pokles populace vyder od 50. let zřejmě nesou tři hlavní 

skupiny polutantŧ: insekticidy obsahující chlorované uhlovodíky, polychlorované bifenyly 

a těţké kovy. Na přeţívání vydry mohou mít vliv i další aspekty kvality vody. Vysoké 

organické znečištění mŧţe vyhubit ichtyofaunu a připravit vydry o hlavní zdroj potravy. 

Intenzifikace zemědělství, špatné nakládání s odpady ţivočišné výroby a nedostatečně 

ošetřené městské odpadní vody přispěly k poklesu kvality vody v posledních letech. 

(http://www.nature.cz/publik_syst2/files/pp_vydra_final.pdf)  

Úhyny na komunikacích jsou dalším moţným faktorem ohroţení vydry, i kdyţ zde 

nebyly zaznamenány. Ačkoli, řeku Stonávku protínají poměrně intenzivně vyuţívané 

komunikace přes přemostění, přesto je střet vydry s dopravním prostředkem moţný. Vydra 

je migrujícím druhem, který se při shánění potravy dokáţe vzdálit od svého vodního 

prostředí a právě tehdy mŧţe dojít k jejímu úhynu na komunikaci. 

Výsledky studií v Evropě naznačují, ţe se v posledních letech zvyšují počty jedincŧ 

vyder zabitých dopravními prostředky. Zvýšená urbanizace, výrazný nárŧst infrastruktury a 

počtu aut jsou hlavní příčinou těchto úmrtí a mohou mít váţné dŧsledky v oblastech, kde je 

početnost populace vyder nízká. Mortalita vydry říční zpŧsobená kolizemi s motorovými 

vozidly dosáhla při hodnocení příčin úhynu 101 jedincŧ vydry v letech 1993 - 2004 v České 

republice výše 58 % a úhyny na silnicích se tedy jeví jako nejvýznamnější z těch faktorŧ, které 

lze prokazatelně sledovat. (http://www.nature.cz/publik_syst2/files/pp_vydra_final.pdf) 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files/pp_vydra_final.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/pp_vydra_final.pdf
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 Ochrana vydry říční 

Ochrana spočívá především v péči o biotop. Kvalita vody zajistí dostatek potravy 

pro tento druh šelmy, která je přirozeným regulátorem rybí osádky. Jeho existence tak 

závisí na dostatku rybí osádky v řece Stonávce a ve sniţování organického znečišťování 

toku. (viz ochrana vodního prostředí je uvedena v kapitole č. 6.5) 

 

Ochrana bobra evropského 

V současné době je tento druh ve střední Evropě mimo nebezpečí vyhubení, rŧstová 

křivka má nyní exponenciální charakter. Prozatím dochází k velmi rychlému zvyšování 

početnosti a k úspěšnému, masivnímu osídlování středoevropského regionu. 

Tato situace je výsledkem několika faktorů: 

• nízké topické a trofické nároky, které jsou v kulturní a intenzivně   

  obhospodařované krajině velmi dobře uspokojitelné 

• bobr poţívá statutu ohroţeného druhu a z toho plynoucí silné druhové  

  ochrany 

• v obývaném biotopu de facto absentují konkurenti a predátoři  

• vysoká ostraţitost podepřená řadou specifických etologických adaptací vŧči 

  potenciálním predátorŧm  

• vysoký reprodukční potenciál  

• silná teritorialita, bez tendence ke zmenšování teritoria  

Zmíněné faktory jsou klíčové pro současnou fázi šíření bobrŧ a dá se předpokládat, 

ţe na našem území ještě určité období přetrvají. Tento vývoj bude doprovázen ještě 

výrazným nárŧstem početnosti, a to do doby neţ nedojde k zahuštění a zaplnění 

potenciálních stanovišť. (Vorel 2009) 
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Vliv na ekosystém 

Vlivy bobrŧ na ekosystém lze rozdělit na primární a sekundární. 

• Mezi primární spadají jevy, jeţ jsou projevem etologických adaptací, 

kterými bobři reagují na okolní podmínky. Jde o hrabání nor, kácení dřevin a stavbu hrází. 

Tyto jevy uspokojují základní ţivotní potřeby bobrŧ, v dŧsledku pak zpŧsobují změny 

parametrŧ a podmínek v daném místě. (Vorel 2009) 

• Sekundární jevy nejsou zákonité a všudypřítomné, ale jsou dŧsledky 

prvotních aktivit, čili jsou aţ odrazem činnosti bobrŧ na lokalitě. Většinou vyplývají z 

konkrétních orografických zvláštností terénu a z interakce s lidskými stavbami. Často jsou 

dŧsledkem právě jedině člověkem vyvolaných úprav lokalit. (Vorel 2009) 

 

 

Snímek č. 6 Schéma sekundárních vlivů způsobených primární činností bobrů v krajině. Znázorněny 

jsou tři hlavní aktivity, které ovlivňují (negativně i pozitivně) krajinu a jednotlivé složky přírodního prostředí. 

(Zdroj: Vorel 2009) 
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Vliv bobra evropského na ekosystém Stonávky 

V Lokalitě Karviná – Lipiny došlo vlivem dŧlní činnosti k výraznému ovlivnění 

krajiny. Koryto toku je regulováno, okolní břehy jsou z části tvořeny naváţkami hlušiny a 

doprovodné břehové porosty jsou především náletové dřeviny. Výskyt bobra evropského 

(Castor fiber) v této lokalitě řeky Stonávky je velmi pozitivním ze dvou hledisek:  

1. Bobr zde svými aktivními změnami přeměňuje prostředí vodního toku a 

okolních ploch. V krajině ochuzené prŧmyslovou činností je tento efekt často velmi 

významný, protoţe na většině lokalit, které jsou ovlivněné stavebními úpravami bobrŧ, 

prokazatelně vzrŧstá ekologická hodnota a biodiverzita území.  

2. Bobr evropský je vlajkovým druhem fauny řeky Stonávky. Vlajkové druhy 

jsou populární a veřejností oblíbené rostliny nebo zvířata, která jsou často spojována s 

dŧleţitou kulturní hodnotou. Jejich ochranou zajišťujeme i ochranu dalších druhŧ, které ţijí 

ve stejném prostředí. Vlajkové druhy rovněţ slouţí jako symboly širší ochrany prostředí, 

ve kterém se vyskytují. Vlajkový druh je druh, který díky své popularitě mŧţe 

představovat přísun finančních prostředkŧ pouţitelných pro ochranu biodiverzity. Bylo 

prokázáno, ţe obratlovci (čím větší, tím lépe) jsou nejefektivnější vlajkové druhy, těšící se 

největšímu zájmu široké veřejnosti. S dobře vedeným managementem lze prostředky 

získané na ochranu vlajkového druhu pouţít na komplexní ochranu celého habitatu, v 

němţ se daný druh vyskytuje. (http://www.enviwiki.cz/wiki/Vlajkov%C3%BD_druh) 

Vedle pozitivních efektŧ v ekosystému mŧţe však bobr zpŧsobit řadu problémŧ a 

škod, jako je poškozování hodnotných dřevin, škody na hospodářských objektech i na 

obhospodařovaných kulturách. Obecně lze však uvést, ţe se jedná spíše o střet člověka, 

který uměle ovlivňuje krajinu a zvířete s přirozeným chováním v ekosystému. 
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6.3 Obojţivelníci – (Amphibia) 

Ochrana skokana zeleného 

Ochrana spočívá především v zachování přirozeného biotopu skokana zeleného. 

Zajištěním ochranných pásem kolem tŧní a poklesových jezírek, se zabrání jejich 

znečišťování. Tŧňky poblíţ dolu Darkov jsou v blízkosti silniční komunikace, kde hrozí 

vznik černých skládek, únik hnojiv z okolních polí a chemická kontaminace těţkými kovy 

z automobilové dopravy.  

Např. kontaminaci olova (Pb) mŧţe dojít k negativním změnám ve vodním 

prostředí. Olovo, které má kritickou hranici podle typu vod v rozmezí 0,1 aţ 10 mg/l. se do 

vody dostává především vinou automobilové dopravy, vyplavováním z dŧlních vod a z 

metalurgických odpadŧ. V pulcích byla sledována koncentrace olova, která pozitivně 

korelovala s prŧměrným ročním provozem na vozovce, u níţ se lokalita nacházela. Bylo 

zjištěno, ţe pulci na lokalitách v blízkosti dálnic obsahují tolik olova, ţe jsou jedovatými 

pro své predátory. Při akutní intoxikaci larev dochází k poškození ţaberního epitelu. 

(Mikátová 2002)  

Kadmium (Cd) při dlouhodobém pŧsobení v koncentraci 0,03 mg/l a vyšší se 

shromaţďuje ve tkáních larev obojţivelníkŧ. Sniţuje schopnost jejich líhnutí, zpŧsobuje 

zpoţdění vývoje, brání vývinu ţáber. Zvýšený obsah rtuti, niklu a chromu také mŧţe mít 

nepříznivý vliv na reprodukci obojţivelníkŧ. Bylo prokázáno hromadění těchto kovŧ 

v jejich tkáních. Konkrétní pŧsobení na obojţivelníky není dosud přesně popsáno. 

(Mikátová 2002)  

U míst reprodukce obojţivelníkŧ a v jejich bezprostředním okolí je vhodné trvat na 

naprostém zákazu pouţití pesticidŧ. Spektrum účinkŧ pesticidŧ je velmi široké. Na základě 

literárních údajŧ lze konstatovat, ţe reakci larev obojţivelníkŧ na pesticidy ovlivňují tyto 

faktory: 

a) stáří pokusných larev (mladší vývojová stadia jsou citlivější neţ starší) 

b) druh obojţivelníkŧ (rŧzné druhy jsou k jedné látce rŧzně citlivé) 

c) toxicita přípravku a jeho rozpustnost ve vodě 

d) pouţitá koncentrace přípravku    (Mikátová 2002) 
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Vliv pesticidŧ na larvy obojţivelníkŧ se mŧţe projevovat jejich hyperaktivitou, 

zpomaleným aţ zastaveným rŧstem, zvýšenou mortalitou, zpomaleným vývojem a s tím 

souvisejícím rozdílným časem dosaţení metamorfózy, deformacemi těla pulcŧ. Deformace 

těla pulcŧ jsou velmi nápadné změny. Nejčastěji se vyskytují dva typy deformací: 

 

a) zakřivení páteře u kořene ocasu 

b) hydrocephalie (vodnatelnost mozku) 

.(Mikátová 2002) 

 

Tyto dva základní typy deformací mohou být rŧzně pozměněné. Například 

zakřivení páteře mŧţe být spojeno s omezenou pohyblivostí zadních končetin. Pokud jde o 

vliv pesticidŧ na obojţivelníky v období jejich suchozemského ţivota, je v literatuře 

popsáno jen několik příkladŧ − pŧsobení Endosulfanu na ropuchy, případ letálního 

pŧsobení insekticidŧ na rosničky a ropuchy krátkonohé (Mikátová 2002). 

Dalším opatřením je zabránění přehnojování rybničních soustav v lokalitě Křivý 

dŧl. 
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 Ohroţení ropuchy obecné 

Ohroţení ropuchy obecné (Bufo bufo) ve zkoumané lokalitě spočívá především 

při jarních migracích. Stejně jako u skokana zeleného, je významným rozmnoţištěm 

ropuchy obecné, rybniční soustava na Křivém dole a v lokalitě Dolany. Tyto nádrţe jsou 

odděleny od řeky Stonávky silniční komunikací (Suchá-Stonava-Darkov). Úhyny na této 

cestě v lokalitě Stonava však nejsou pozorovány, protoţe hlavní tah ropuch nevede zřejmě 

přes hlavní komunikaci. Dŧvodem je fakt, ţe silnice je postavena v prudkém svahu a 

ropuchy, pro které je prudký svah nepřekonatelnou překáţkou, jsou nuceny migrovat podél 

cesty a vyhledávat jiné místa k rozmnoţování. Moţné místo přechodu je zatrubněný odtok, 

vedoucí pod cestou k rybniční soustavě. Je to však málo pravděpodobné. Odtok z rybniční 

soustavy je poměrné intenzivní a sklon břehŧ odtoku je strmý. Ropuchy si instinktivně 

vyhledávají místa bez silného proudění vody, jelikoţ by jim hrozilo utonutí. 

Pravděpodobnější migrační cesta vede přes komunikaci na Křivém dole, kde jiţ byl 

ojediněle úhyn ţab na cestě pozorován.  

Další ohroţení populací ropuch resp. snŧšek ropuch a larev,  spočívá v nadměrném 

přihnojování rybničních soustav a také úniku hnojiv z okolních polí. Dochází tak k otravě 

ropuch organofosfáty a těţkými kovy, jeţ jsou součástí přípravkŧ pouţívaných v 

zemědělství.  

 

Formy ochrany ropuchy obecné 

Ochrana a údrţba rozmnoţovacích vodních ploch. V místech ohroţení silničním 

provozem zabezpečení přechodu přes vozovky bezpečným zpŧsobem. Pro ochranu ropuch 

má velký význam i vhodná osvětová činnost. Ropucha obecná je chráněna zákonem a ve 

vyhlášce je vedena jako ohroţený druh. (Mikátová 2002) 

Velmi malá pozornost je zatím věnována migracím metamorfovaných ropuch, 

ačkoli i tato věková kategorie je cestou přes vozovky značně ohroţena. Ropuchy jsou 

zpravidla více neţ ostatní druhy ohroţovány i přímým hubením a vybíjením celých 

populací v dŧsledku vandalismu a sadismu. (Mikátová 2002) 
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Význam obojţivelníků  

 Jako konzumenti rŧzných bezobratlých tvoří obojţivelníci významnou trofickou 

skupinu, mají dŧleţitou bioregulační funkci a někdy jsou jako bioregulátoři záměrně 

vysazováni (ropuchy). Jejich citlivost k nejrŧznějším činitelŧm je předurčuje i pro funkci 

bioindikační. (Laštŧvka 2004) 

Dříve patřili obojţivelníci k tradiční potravě ptactva řádu brodivých - Ciconia 

ciconia, Ardea cinerea, Ergetta alba. V současnosti drtivá většina obojţivelníkŧ patří 

k ohroţeným druhŧm, coţ je i dŧsledkem mnohaleté intenzivní zemědělské chemizace. 

Tyto rozsáhlé změny vedly ke sníţení populací nejen čápa bílého (Ciconia ciconia) na 

území ČR, ale i jiných druhŧ řádu brodivých.  

 

Příčiny ohroţení: 

 Nevhodné regulace vodních ploch (odvodňování, vysoušení mokřadŧ,  

  zasypávání tŧní) 

 Intenzivní hospodaření 

 Introdukce nepŧvodních druhŧ 

 Kontaminace biotopŧ 

 Nedostatek míst k rozmnoţování 

 

Způsoby ochrany: 

 Revitalizace říčních systémŧ 

 Prevence znečišťování a jiného narušování přirozených biotopŧ 

 Monitoring 

 Legislativní ochrana 

 Ochrana biotopu  

 Budování nových nádrţí  
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6.4 Plazi – (Sauria) 

 

Ohroţení ještěrky obecné (Lacerta agilis) 

Ohroţení plazŧ obecně spočívá v likvidaci jejich pŧvodních biotopŧ a ekosystémŧ. 

Přímé ohroţení biotopu ještěrky obecné v okolní nivě řeky Stonávky je málo 

pravděpodobné. Ještěrka obecná je přizpŧsobivým druhem, coţ dokazuje výskyt i 

v místech, kde došlo k výraznému pozměnění koryta a okolí řeky Stonávky v lokalitě 

Lipiny, poblíţ dolu Darkov. Pŧvodní říční koryto dnes jiţ neexistuje. Současný tok je 

odkloněn a místy napřímený. Při stavebních úpravách řečiště Stonávky došlo k likvidaci 

přirozených meandrujících koryt a k likvidaci pŧvodních stromových porostŧ, ze kterých 

jen malá část zŧstala zachována v pŧvodní podobě. V této části řeky se úpravy břehu 

provedly naváţkou hlušiny, místy i vybetonováním břehŧ, hlavně v blízkosti dolu Darkov. 

Přesto lze uvést výskyt ještěrky obecné i v této části toku.  

 

Snímek č.7 Biotop ještěrky obecné (Lacreta agilis). Navážky hlušiny v lokalitě Lipiny. (foto: D. 

Urban) 
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Moţné ohroţení ještěrky obecné mŧţe spočívat v pouţití pesticidŧ a umělých 

hnojiv na okolních polích kolem toku Stonávky a také na novém golfovém hřišti v lokalitě 

Lipiny. Pesticidy poškozují nejen ty druhy rostlin a hmyzu, které jsou na golfových 

hřištích povaţovány za neţádoucí. Tyto chemické látky mohou poranit a zabíjet ptáky a 

další ţivočichy, kteří obývají biotopy sousedící s golfovými hřišti. 

 

Ohroţení uţovky obojkové (Natrix natrix) 

Z výsledkŧ terénních prŧzkumŧ lze usoudit, ţe nejohroţenějšími stanovišti uţovky 

obojkové jsou rybniční nádrţe Křivý dŧl v nivě Stonávky. Nesprávným hospodařením na 

těchto chovných rybnících mŧţe dojít k vymizení populace uţovek v této lokalitě. 

Souvislost hospodaření rybářského svazu na rybnících a výskyt uţovek, spojuje rybniční 

soustava jako významné refugium s dostatkem potravy pro tento druh vodní uţovky.  

Ochrana spočívá v ochraně celé lokality, tzn. tahové cesty, rozmnoţiště, 

shromaţdiště, přirozené porosty a vegetace v okolí. Vynecháním ochrany jednoho 

sezónního místa výskytu je populace uţovky obojkové ohroţena. Také přehnojování 

vodních ploch mŧţe vést k likvidaci snŧšek obojţivelníkŧ a tím i k omezení výskytu 

populace uţovky obojkové.  
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6.5 Ohroţení a ochrana vodního prostředí Stonávky 

Ochrana vodního prostředí je podloţena zákonnými předpisy (Zákon o ochraně 

přírody a krajiny 114/1992 Sb., Zákon o vodách č.150/2010 Sb.) takţe jde v podstatě o 

jejich dŧsledné uplatňování a kontrolu. Vzhledem k významu vody je nutno její ochranu 

povaţovat za prioritní. Je třeba si uvědomit, ţe ochrana vodního prostředí zahrnuje nejen 

problémy čistoty vody, ale téţ otázky spojené s úpravou tokŧ, vodního reţimu a řadu 

dalších.  

Ohroţení znečištění řeky Stonávky pochází ze tří základních zdrojŧ: zemědělská 

výroba, lidská činnost a prŧmysl. Z hlediska moţnosti omezení či likvidace znečištění je 

moţno dosáhnout vysokého efektu u tzv. bodových zdrojŧ, které produkují podstatě 

znečištěné odpadní vody a kde hlavním pŧvodcem znečištění jsou odpadní organické látky. 

Při terénních prŧzkumech byly podél toku zjištěny výpustě splaškových vod z blízkých 

obydlí, které představují ohroţení znečištění Stonávky organickými látkami.  

Samočistící schopnost řeky Stonávky je navíc silně sníţena regulací toku v lokalitě 

Lipiny. Takto je do značné míry znečišťována nejen Stonávka, ale i drobné toky v okolí, 

které se do řeky Stonávky vlévají. Proto je nutná ochrana i těchto drobných tokŧ před 

jejich znečišťováním.  

 

Snímek č. 8 Hnojení pole kejdou. Snímek byl pořízen v lokalitě meandrů Stonávky, poblíž farmy 

Stonava. (Foto: D. Urban) 
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Zemědělská činnost představuje další rozhodující zdroj znečištění řeky Stonávky. 

Produkuje především vysoké mnoţství odpadních organických látek (farma Stonava). 

Anorganická hnojiva a rŧzné chemické postřikové látky se dostávají splachem do řeky, kde 

mŧţe dojít v dŧsledku nadměrné eutrofizace ke vzniku kritických stavŧ (vysoké hodnoty 

pH, uvolňování toxického amoniaku) s následnými úhyny ryb, nebo přímo k otrávení 

vodního prostředí postřikovými látkami, které jsou pro ryby jedovaté. 

Hlavním zpŧsobem jak zamezit dalšímu znečišťování řeky Stonávky, je sníţit aţ 

plně zamezit odtok a únik hnojiv z polí. Pro ochranu vodního prostředí je účelné pouţívat 

pouze odpovídající dávky hnojiv, které mŧţe vegetace a pŧda zachytit a uplatňovat 

chemické prostředky pouze v nezbytném mnoţství a stanovené koncentraci. 



David Urban: Obratlovci důlní činností ovlivněné části toku řeky Stonávky 

2011  61 

 

7. Výstavba golfového hřiště v lokalitě Karviná – Lipiny 

Zájmové území, které je určeno pro výstavbu golfového hřiště se nachází 

v okrajové části Karviná – Lipiny. Většina řešeného území byla v minulých letech 

nezastavěnou plochou, silně ovlivněnou dŧlními poklesy. V současnosti zde probíhá 

v rámci rekultivace území výstavba devítijamkového hřiště, včetně cvičné odpalovací 

plochy, parkoviště a restaurace. Velikost zastavěné plochy je přibliţně 56 ha. V příštích 

letech se uvaţuje o variantě výstavby další části devítijamkového pole, tzn. celková 

zastavěná plocha bude přibliţně 100-120 ha.  

 

 

Snímek č. 9 Mapa lokality Lipiny s označením oplocení golfového hřiště (zdroj:www.mapy.cz) 

 

Cílem záměru je výstavba golfového hřiště určené pro rekreační účely široké 

veřejnosti.  
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7.1 Vliv golfového hřiště na ekosystém Stonávky 

 

Ohroţení migrace ţivočichů 

V blízkosti golfového hřiště v lokalitě Lipiny se nachází dva významné migrační 

biokoridory: řeka Olše a řeka Stonávka (viz snímek č. 9). Výstavbou oplocení podél hřiště 

hrozí výrazné narušení a izolování jmenovaných biokoridorŧ, a tím i k omezení jejich 

funkce pozitivního vlivu na okolní krajinu. Fragmentaci zájmového území, které se mezi 

biokoridory nachází, dojde k narušení migrační cest především větších obratlovcŧ, kteří 

v blízkosti této lokality ţijí. Mezi tyto druhy patří především: srnec (Capreolus capreolus), 

zajíc polní (Lepus europaeus), prase divoké (Sus scrofa), vydra říční (Lutra lutra) a bobr 

evropský (Castor fiber).  

Pozemek je prŧběţně oplocován podle probíhající úpravy terénu hřiště. V současné 

době je celková délka oplocení zhruba 2–2,5 km. Pro budoucí výstavbu další části hrací 

plochy se celková délka oplocení ještě zvětší přibliţně na 5 km. Podle mapy lze usoudit, ţe 

oplocením pozemkŧ dojde k celkové izolaci dvou biokoridorŧ, kde na jedné straně bude 

silniční komunikace a na straně druhé rušný provoz dolu Darkov. 

Lze předpokládat, ţe vzniklá bariéra bude značně ovlivňovat migraci ţivočichŧ. 

Zvířata budou nucena migrovat podél plotu aţ ke hlavní komunikaci, kde mŧţe docházet 

ke střetŧm s projíţdějícími vozidly. 

 

Ovlivnění ekosystému Stonávky intenzivním provozem hřiště 

V rámci výstavby golfového hřiště probíhá také stavba cvičné odpalovací plochy, 

která se nachází v blízkosti silniční komunikace. Součástí této cvičné plochy jsou stoţáry 

s reflektory, které budou osvětlovat hrací plochu. Umístění reflektorŧ je protilehlé, tak aby 

pokrylo celou plochu hřiště. Je zřejmé, ţe se počítá s provozem této části hřiště s umělým 

osvětlením i ve večerních hodinách.  

Fauna Stonávky tak bude intenzivně rušena, nejen přilehlou silniční komunikací, 

ale i nočním provozem hřiště, včetně hluku veřejnosti a automobilŧ. Dŧsledkem mŧţe být 
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výrazné rušení a moţné vymizení především savcŧ z této lokality, kteří vyznačují svoji 

noční aktivitou. 

 

Negativní dopad na vodní prostředí Stonávky aplikací pesticidů 

Na golfových hřištích často dochází k aplikaci umělých hnojiv a pesticidŧ. Podle 

prŧzkumu vedené agenturou ochrany přírody Spojených státŧ se na golfových polích 

aplikuje větší objem pesticidŧ na akr pŧdy, neţ na zemědělských polích. Chemické látky 

vlivem sráţek migrují do vodonosných horizontŧ a řek, kde zpŧsobují znečištění lokálních 

vodních zdrojŧ. (http://vitejtenazemi.cenia.cz/archiv/krajina_cs/vliv_golfovych_hrist.pdf) 

Při schvalovacích procesech investoři často uvádějí v projektech údrţby hřiště 

nepouţívání pesticidŧ. Na místo chemického ošetření plochy, upřednostňují metodu IPM 

(Intelligent Pest Management) – chytrá likvidace plevelŧ. Principem této metody je pouţití 

pesticidŧ aţ v krajních případech, po vyčerpání všech ostatních moţností. Primárním cílem 

je odstraňování stresových faktorŧ, které na travní porost pŧsobí.  

O tom jak je tato metoda dodrţována, lze jenom pochybovat. Vzhledem k ochraně 

ekosystému Stonávky by bylo vhodné, provádět dŧsledné kontroly pouţívání chemických 

látek na golfovém hřišti. 

 

Další negativní faktory golfového hřiště ohroţující ekosystém Stonávky: 

 Ovlivnění vodního reţimu Stonávky zavlaţováním hřiště 

 Ovlivnění světelného reţimu Stonávky 

 Vznik eutrofizace a změny pH reţimu aplikací hnojiv 

 Ohroţení kvality vody vypouštěním odpadních vod  
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8. Závěr 

V diplomové práci je popsán výskyt obratlovcŧ, kteří ve zkoumané části řeky 

Stonávky ţijí, zimují, či vyuţívají řeku jako biokoridor nebo jako dočasné refugium. 

Avšak v této práci nejsou popsány druhy, jejichţ výskyt je v lokalitě Stonávky 

pravděpodobně moţný. Účelem je reálné popsání současného výskytu ţivočichŧ 

pozorovaných při provádění inventarizačních prŧzkumŧ a zároveň vyhodnocení potenciálu 

lokality na základě uvedených výsledkŧ v této diplomové práci. 

Inventarizační prŧzkumy byly prováděny 3 roky a jejich výsledek je popsán 

v kapitole č. 4 – výsledky inventarizačních prŧzkumŧ a v příloze č. 1 – seznam taxonŧ 

vyskytujících se ve zkoumané  lokalitě Stonávky. Z této kapitoly lze uvést nejvýznamnější 

data: 

Během terénních prŧzkumŧ bylo zaznamenáno celkem 48 druhŧ obratlovcŧ, z toho 

32 druhŧ ptactva, 10 druhŧ savcŧ, 3 druhy plazŧ, 3 druhy obojţivelníkŧ.  

Podle vyhlášky 395/ 1992Sb. byly ve zkoumané  lokalitě zjištěny druhy: 

 Kriticky ohroţený druh: morčák velký (Mergus merganser)  

 Silně ohroţený druh: volavka bílá (Ergeta alba), ledňáček říční (Alcedo 

atthis), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), skokan zelený (Pelophylax 

kl. Esculentus), ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

 Ohroţený druh: veverka obecná (Sciurus vulgaris), kormorán velký 

(Phalacrocorax carbo), čáp bílý (Ciconia ciconia), ropucha obecná (Bufo bufo), uţovka 

obojková (Natrix natrix), střevle potoční (Phoxinus phoxinus).  

Z hlediska vyhlášky č.166/2005Sb. přílohy II. se v lokalitě Stonávky vyskytují: 

 Druhy vyţadující zvláštní územní ochranu: vydra říční (Lutra lutra), bobr 

evropský (Castor fiber). 

 Druhy vyţadující přísnou ochranu: vydra říční (Lutra lutra), bobr evropský 

(Castor fiber), ještěrka obecná (Lacerta agilis). 

 Druhy ţivočichŧ a rostlin, jejichţ odebírání z volné přírody a vyuţívání 

mŧţe být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování: kuna lesní (Martes 
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martes), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax kl. Esculentus), 

parma obecná (Barbus barbus) 

Podle nařízení vlády č.51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáku, pro 

které se vymezují ptačí oblasti, se v lokalitě Stonávky vyskytují tyto druhy: volavka bílá 

(Ergeta alba), ledňáček říční (Alcedo atthis), čáp bílý (Ciconia ciconia). 

Nejvýznamnější hnízdní lokalitou jsou meandry řeky Stonávky. Mezi pozorované 

hnízdící druhy patří sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), 

brhlík lesní (Sitta europaea), strakapoud velký (Dendrocopos major), ledňáček říční 

(Alcedo atthis). Ze savcŧ zde byl nejčastěji pozorován srnec (Capreolus capreolus) a zajíc 

polní (Lepus europaeus), veverka obecná (Sciurus vulgaris). Z obojţivelníkŧ je zde 

zaznamenán výskyt skokana hnědého (Rana temporaria) a z plazŧ úţovka obojková 

(Natrix natrix). Jedná se o lokalitu s nejpestřejší druhovou diverzitou.  

Po celé délce toku byli z ptactva nejčastěji pozorování zástupci řádu pěvcŧ. Např. 

sýkora koňadra (Parus major), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), kos černý 

(Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), konipas bílý (Motacilla alba). Ze 

zástupcŧ druhŧ větších savcŧ se v lokalitě nivy Stonávky nejčastěji vyskytuje zajíc polní 

(Lepus europaeus) a srnec (Capreolus capreolus). Z obojţivelníkŧ a plazŧ se mŧţeme 

roztroušeně po celé délce toku nejčastěji setkat s ještěrkou obecnou (Lacerta agilis) a 

úţovkou obojkovou (Natrix natrix) a v říčních meandrech se skokanem hnědým (Rana 

temporaria). 

Nejvíce ovlivněnou části toku Stonávky je úsek od dolu Darkov, aţ po soutok řeky 

Stonávky s řekou Olší. V této části probíhá výstavba golfového pole, proto zde lze 

očekávat negativní jevy s tím související, jako jsou chemická údrţba pole, ovlivnění 

biokoridoru Stonávky nočním osvětlením a výstavbou oplocení podél nivy Stonávky. 

Cíle této diplomové práce byly splněny popisem aktuálního stavu obratlovcŧ a 

zhodnocením významných stanovišť v lokalitě řeky Stonávky. Výsledky této práce lze 

vyuţít např. jako součást biologického hodnocení této lokality. 
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