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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo hlavně obeznámení se s druhem  Lissotriton 

montandoni, následně ověření jeho výskytu na území Beskyd Slovenské republiky, 

zaznamenání jeho početnosti a stanovení jeho ekologického významu na zkoumaném 

území. 

Lissotriton montandoni patří mezi „naturové druhy“, tzn. ţe spadá pod ochranu 

Natury 2000. 

Za hlavní oblast výzkumu byla zvolená Riečnická dolina patřící do katastrálního 

území obce Nová Bystrica. Toto území  představuje významnou hydrologickou oblast a 

v současnosti slouţí jako zdroj pitné vody. Díky své geografické poloze, vysokému 

výskytu zdrojů povrchové vody a dosavadnímu malému zásahu lidské činnosti, poskytuje 

tato oblast příznivé podmínky pro ţivot obojţivelníků.  

Na území byla zjištěna lokalita výskytu čolka karpatského v období rozmnoţování.  

Místo výskytu bylo pravidelně sledované se zaměřením na změny v početnosti 

zkoumaného druhu. Výzkum byl rovněţ orientovaný na určení faktorů, které můţou 

v nejbliţší době ovlivnit jeho populaci.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this bachelor’s thesis is learning about kind Lissotriton 

montandoni, research of his living on area of Slovakian Beskydy, counting of members 

and find ekological influences of this kind on researched area. 

Lissotriton montandoni is one of „natura kinds“, this means, that he is under 

protection of Natura 2000. 

As a main area of research was chosen Riečnická dolina, it belongs to katastral area 

of Nová Bystrica. This place is a significant hydrological area and now is use as a source 

of drinking water. Thanks to its geographical situation, high occurrence of sources of 

surface water and small anthropological influences, this area gives good conditions for live 

of amphibians. 

On this area was found a place of occurrence of Lissotriton montandoni in a period 

of  reproduction. Place of its living was periodicaly watched with aim on changing of 

number of members of watched kind. Research was too oriented on finding of factors, 

what can have some influences on this population in the nearst time. 
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1 ÚVOD 

Čolek karpatský má specifické zastoupení ve fauně střední a východní Evropy. Jako 

endemický druh se vyskytuje jenom v oblastech karpatských pohoří tzn. na území 

Rumunska, Ukrajiny, Slovenska, jiţního Polska a východního Česka. Jeho výskyt 

v blízkosti příbuzných druhů není vţdy zákonitý, z čehoţ vyplývá, ţe se jedná o druh méně 

početně zastoupený a s mírně odlišnými nároky na prostředí. 

Pro tento druh je charakteristický ţivot v smíšených smrkově – bukových lesích, tedy 

prostředí pozůstávající převáţně ze smrkového porostu, který převládá v Kysuckých 

Beskydech a jiţní části Oravských Beskyd, pro něj nepředstavuje aţ úplně přirozené 

prostředí. Navzdory tomu se však tento druh v tomhle regionu vyskytuje poměrně početně.   

Jeho výskyt na tomto území však není zmapovaný dopodrobna a ne všechny údaje jsou 

dostupné. Přítomnost čolka karpatského na modelovém území má však 

z environmentálního hlediska velký význam a poskytuje mnoho údajů o stavu místního 

ekosystému a mnohých faktorech ovlivňujících stav ţivotního prostředí na daném území. 

Cílem této práce bylo obeznámit se s druhem čolek karpatský, jeho morfologickými 

znaky, pohlavní dvojtvárností, způsobem ţivota, biotopem a zmonitorovat jeho výskyt na 

území Slovenských Beskyd.  

Studium tohoto druhu jsem si vybral pro jeho zajímavý způsob ţivota, vzácnost 

výskytu, bioindikační význam a jeho jedinečné zastoupení v celosvětové fauně. 

 

Cíle práce:  

 Seznámení se s druhem čolek karpatský z biologického a ekologického hlediska, 

s jeho determinačními znaky a bioindikačním významem. 

 Zjistit dostupné informace o jeho výskytu v Beskydech Slovenské republiky. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBOJŢIVELNÍKŮ 

ŘÁDU CAUDATA 

Obojţivelníci (Amphibia) zajímají osobité místo ve vývoji ţivota na Zemi. Předkové 

dnešních druhů byli první obratlovci, kteří vystoupili z vody na souš, kde ţili určitou část 

ţivota. Obojţivelníci se vyvinuli z lalokoploutvých ryb  (Crossopterygii) přibliţně 

v období Devonu, před 350 miliony let. Nejstarší nalezená fosílie předka obojţivelníků 

byla objevená v roce 1995 v Texasu. V současnosti je na světe známých kolem 5 500 

druhů obojţivelníků. Na území Slovenska se vyskytuje 6 zástupců řádu Caudata a 12 

zástupců řádu Anura. Řád Gymnophiona zahrnuje tropické druhy, jeho zástupci se tedy 

v Evropě nevyskytují.  

2.1 Morfologie obojţivelníků řádu Caudata 

Obojţivelníci patří vývojově mezi první čtyřnoţce (2 páry končetin). Jejich vajíčka 

jsou anamniotická, bez vnitřních zárodečních obalů a pevné skořápky. Jsou velmi málo 

odolné proti vyschnutí. Jejich vývin proto musí proběhnout ve vodě, nebo v prostředí 

s velmi vysokým obsahem vlhkosti. Aţ na výjimky je pro ontogenezi obojţivelníků 

charakteristický nepřímý vývoj s larválním stádiem (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

Tělo ocasatých obojţivelníků je protáhlé, válcovité se zřetelným hlavovým, 

trupovým a ocasovým oddílem. Končetiny jsou při většině druhů dobře vyvinuté. U druhů 

našeho pásma má přední noha čtyři prsty a zadní pět. Zpočátku byli druhy řádu Caudata 

kvůli vzhledu a typickému rozloţení končetin zaměňovány za ještěrky. Kůţe je hladká a 

hrbolatá se značným mnoţstvím soustředěných jedových ţláz. 

U obojţivelníků je zřetelně charakteristická pohlavní dvojtvárnost. Oplodnění je 

vnitřní, ale při většině druhů nedochází ke kopulaci. Vajíčka kladou jednotlivě, velmi 

zřídka v krátkých páscích na vodní rostliny. Některé druhy jsou ţivorodé (Salamandra 

salamandra). Larvám se jako první objevují přední končetiny. Keříčkovité vnější ţábry 

jsou zachované během celé larvální periody. V dospělosti ţijí na suché zemi, ve vodě,  

nebo obojţivelně. Ve vodním prostředí se pohybují pomocí hadovitého ohýbání těla, 

přičemţ končetiny přikládají těsně k tělu. Systémy je rozdělují do 4 podřádů: 

Ambystomoidea (Noble, 1931), Salamandroidea (Noble 1931), Cryptobranchoidea (Noble 

1931) a Plethodonthoidea (Smith a Taylor, 1948). Počet druhů je více neţ 150, z čeho je 
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převáţná většina rozšířena na severní polokouli. Nevyskytují se v Austrálii, v tropické části 

Afriky a v studených polárních oblastech. Na území Slovenska se vyskytuje jenom 6 druhů 

patřících do podřádu Salamandroidea a čeledě Salamandridae (OLIVA, HRABĚ et al. 

1968). 

 

Dýchání a oběhová soustava 

Hlavním orgánem zabezpečujícím dýchání jsou plíce (2 tenkostěnné vaky) s pomocí 

svalů ústní dutiny, které zabezpečují polykání vzduchu. Plicnímu dýchání napomáhá i 

koţní dýchání a u některých druhů také dýchání ţábrami. Plíce řádu Caudata mají vnitřní 

stranu hladkou, přičemţ řád Anura má vnitřní stranu plic bohatě zřásněnou (ŠTEFFEK, 

2001). 

Koţní dýchání má pro některé druhy mimořádný význam, protoţe má podíl 2/3 aţ 

3/4 z celkové výměny plynů. U obojţivelníků zimujících ve vodě během zimního spánku 

kůţe zabezpečuje úplnou výměnu plynů. Taky po odstranění plicních vaků by mohli díky 

koţnímu dýchání poměrně dlouho ţít. Pokud by se však koţní dýchání vyřadilo, nastala by 

rychlá smrt.(OLIVA, HRABĚ, 1968) 

Srdce obojţivelníků má úplně oddělené dvě předsíně a jednu komoru, která je 

vystlaná jemnými řasami a tramkami. Ty částečně nahrazují přepáţku, která brání 

smíchání okysličené a odkysličené krve. Červené krvinky mají elipsovitý tvar a obsahují 

jádro. Cévní soustava obojţivelníků překonala různé změny týkající se plicního dýchání 

(ŠTEFFEK, 2001). 

Srdcový nadstavec a ţilný splav je vyvinutý. Značně je rozvinutý taktéţ lymfatický 

systém (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

 

Kůţe 

Kromě dýchání se kůţe významně podílí rovněţ na příjmu vody. Difuze plynů 

a pronikání vody je umoţněné tím, ţe je samotná kůţe permeabilní, vlhká a mimořádně 

vaskularizovaná. Mimoto plní kůţe mnoho ostatních funkcí, jako např. regulace teploty, 

ochrana před poraněním, podílí se na lokomoci a představuje hraniční strukturu mezi 

vnitřním a vnějším prostředím těla jedince (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

U obojţivelníků nejsou vytvořeny epidermální rohovinové šupiny. Pokoţka 

(Epidermis) je tenká a hladká. Rohovinová vrstva (stratum corneum) je slabě vyvinutá, 

hlavně u druhů s vysokým podílem koţního dýchání. Škára (Dermis) je v souvislosti 
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s dýchací funkcí kůţe bohatě vaskularizovaná. U druhů, kde je rohovinová vrstva silnější, 

bývá bohatě prokrvená krevními kapilárami vystupujícími blízko k povrchu. Bohatě 

prokrvenou pokoţku mají např. vodní mloci (čeleď Cryptobranchiade). Po ukončení 

metamorfózy je vnější vrstva pokoţky v pravidelních intervalech několika dní aţ měsíců 

svlékána. Svlékání probíhá buďto vcelku, nebo po částech. Svlečená kůţe bývá zpravidla 

poţita. Obojţivelníci nemají pravé pařáty. Rohovinové zakončení prstů s příchytnou funkcí 

se vyskytují u zástupců řádu Caudata obývajících rychle proudící vody (ŠTEFFEK, 2001). 

V kůţi obojţivelníků je velké mnoţství mnohobuněčných alveolárních ţláz 

uloţených ve škáře. Tyto ţlázy jsou epidermálního původu a zahrnují dva typy. Početné 

malé hlenové ţlázy rozptýlené po povrchu těla produkují vodnatý aţ viskózní hlen, který 

na suchu chrání kůţi před vysycháním a udrţuje ji vlhkou. Ve vodě pak naopak chrání kůţi 

před maceračními účinky a udrţuje ji slizkou. Mezi další funkce hlenu patří umoţnění 

koţního dýchání, podílení se na termoregulaci a poskytnutí ochrany před nepřítelem. 

Druhý typ alveolárních ţláz představují ţlázy granulární. Ty produkují mlékovitý silně 

toxický sekret, který má ochrannou funkci před predátory. Granulární ţlázy jsou situované 

do různých strategických míst např. do hřbetních částí druhu Salamandra salamandra. 

jejich sekret obsahující účinné alkaloidy působí na srdeční činnost, oslabuje dýchání, 

paralyzuje svaly, vyvolává zvracení a u některých druhů můţe způsobit i smrt poměrně 

velkých obratlovců (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

Mimo chemické vnímaní, výměnu plynů a vody je kůţe obojţivelníků 

prostřednictvím dalších receptorů citlivá na dotyk, bolest, teplo a chlad (OLIVA, HRABĚ, 

1968). 

 

Trávicí soustava 

Začíná prostornou ústní dutinou. V ní se nachází lepkavý jazyk přizpůsobený chytání 

hmyzu. Zuby jsou drobné, kuţelovité, vyrůstají na čelisti i podnebí a slouţí jenom na 

zachytávání potravy. Jsou vyvinuta játra, pankreas a ţaludek s hrubými řásnitými stěnami. 

Střevo je krátké a konečník je vakovitě rozšířen do kloaky, do které taktéţ vyúsťuje 

vylučovací i pohlavní soustava (ŠTEFFEK, 2001). 

 

Oporní soustava 

Kostra v souvislosti s obojţivelným způsobem ţivota je více rozčleněná neţ u ryb. 

Skládá se z oddílu krčního, trupového, kříţového a ocasového. Tyto oddíly však nejsou 
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vţdy vyvinuté. Krční oddíl je tvořen jen jedním obratlem – je málo zřetelný. Lebka je 

připojená na krk jen dvěma kloubovými hrbolečky, jejichţ pohyb je tedy omezený na 

pohyby vertikálním směrem. Hrudní koš se u obojţivelníků nevyskytuje (OLIVA, 

HRABĚ, 1968). 

Lebka obojţivelníků je široká a dorzoventrálně zploštěná (platyblastická). Velká část 

povrchu hlavy, hlavně u rodu Anura nemá kostěný kryt (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

Osu kostry tvoří páteř sloţená z obratlů, jejichţ tvar je u jednotlivých taxonomických 

skupin různý. U většiny obojţivelníků řádu Caudata se vyskytují procoelní obratle tzn. na 

zadní straně jsou konvexní, na přední konkávní. Ţebrové kosti jsou u většiny obojţivelníků 

úplně redukovány. Přední končetiny jsou zpravidla čtyřprsté, zadní pětiprsté 

(OLIVA, HRABĚ, 1968). 

 

Svaly 

Mezi základní typy svalů u obojţivelníků patří hladké svaly, které jsou neovladatelné 

centrálním nervovým systémem např. v stěnách trávícího traktu. Podobně srdeční 

pruhovaný sval je neovladatelný vůlí a pracující se znační autonomií (někdy tepe ještě 

dlouho po smrti ţivočicha). A nakonec příčně pruhované svaly, ovladatelné centrálním 

nervovým systémem, spojující kostěné elementy a zabezpečující pohyb celého těla 

(OLIVA, HRABĚ, 1968). 

Dorzálně uloţené epaxiální svaly se vyskytují u ocasatých obojţivelníků mezi obratli 

a podílejí se na bočním ohýbání těla (ŠTEFFEK, 2001). 

Hypaxiální svalstvo se vyskytuje v ocasní části larev řádu Caudata (OLIVA, 

HRABĚ, 1968). 

 

Vylučovací soustava a rozmnoţování 

Vylučovací soustava je tvořená párem ledvin a jejich vývody. Její úlohou je exkrece 

zplodin metabolismu a udrţování osmotické rovnováhy vnitřního prostředí. Pohlavní 

soustava pozůstávající z gonád a jejich vývodů, produkuje gamety. Navzdory úplně 

odlišným funkcím jsou tyto soustavy vlastními vývody morfologicky a vývojově 

propojené. Pro larvální stádium ocasatých obojţivelníků jsou charakteristické pronefrické 

ledviny, obsahující 2 – 4 ledvinové kanálky, které se proximálně otvírají obrvenými 

nálevkami (nefrostomy) do tělní dutiny a distálně se spojují ve společný vývod. Během 
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larválního vývoje a při metamorfóze pronefrické ledviny degenerují a funkčně jsou 

nahrazeny mezonefrickými ledvinami, které jsou vylučovacím orgánem dospělých 

obojţivelníků. Močový měchýř je u obojţivelníků velmi dobře vyvinutý. Ústí do kloaky a 

slouţí nejen jako rezervoár, ale především, díky vodní propustnosti svých stěn, se 

významně podílí při hospodaření s vodou jako zásobník.  

 

Smysly obojţivelníků 

Obojţivelníci jsou jedinou skupinou čtyřnoţců u které byl zachovaný proudový 

orgán. Registruje nízkofrekvenční vibrace šířící se vodou, proudění vody a změny 

hydrostatického tlaku. Proudový orgán tvoří změny smyslových buněk (neuromastů) 

umístěných v pokoţce ve váčcích a kanálcích, druhově specificky uspořádaných. Toto 

smyslové zařízení slouţí ve vodním prostředí při udrţování rovnováhy a postoje, vnímá 

také vlnění, které se odráţí od okolních objektů. Proudový orgán je plně vytvořen u larev a 

u většiny vodních obojţivelníků. Při metamorfóze zaniká, nebo je silně redukovaný 

(BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

Adaptace zraku je spojena s přizpůsobením suchozemskému ţivotu. Rohovka oka 

musí být na vzduchu udrţována vlhká, chráněná před vyschnutím a průběţně zbavována 

prachu a nečistot. U obojţivelníků se poprvé vyvinuly struktury zajišťující splnění těchto 

poţadavků: oční víčka, oční ţlázy a slzný kanálek. Oko obojţivelníků je v uvolněném 

stavu zaostřené na dálku. čočka je tvrdá, sférická se zploštělým předním povrchem a je 

neschopná měnit tvar. Vidění nablízko je dosahováno vysunováním čočky pomocí svalu 

m. protractor lentis. Ocasatí obojţivelníci dobře rozeznávají barvy, a také ţáby jsou 

schopné v dobré míře rozeznávat vlnovou délku světla. Pozoruhodná vlastnost u některých 

obojţivelníků, hlavně rodu Lissotriton je schopnost dokonalé regenerace části zrakového 

orgánu včetně sítnice (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). 

Orgány sluchu a rovnováhy jsou uloţené v dutině vnitřního ucha, tvořeného 

kostěným systémem vyplněným perilymfou. Základem tohoto orgánu jsou dvě části: 

utriculus, jehoţ primární funkcí je vnímání polohy, a sacculus, který slouţí hlavně k 

přijímání nízkofrekvenčních vibrací. Přenos zvuku z vnějšího prostředí do vnitřního ucha 

zajišťují části středního ucha, odvozené z oblasti prvního ţaberního oblouku. Středoušní 

dutina je pro vyrovnání tlaku spojená s hltanem Eustachovou trubicí. U obojţivelníků řádu 

Caudata je střední ucho silně redukované, chybí ušní bubínek i Eustachova trubice. 

Ocasatí obojţivelníci reagují na nízkofrekvenční zvuky řádově desítek aţ stovek Hz 
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a hlavně na zvukové změny. Vnitřní ucho u obojţivelníků vyvinuto není (BARUŠ, OLIVA 

et al. 1992). 

Chemorecepční orgány jsou u obojţivelníků dobře vyvinuté. Po celém povrchu jsou 

mezi epidermálními buňkami roztroušené chemoreceptory ve formě volně zakončených 

výběţků nervů. Na chemické podněty tedy můţou obojţivelníci reagovat přímo 

prostřednictvím kůţe, coţ se uplatňuje např. při vyhledávání nezávadných úkrytů, či míst 

bezpečných pobytů ve vodě. Specializované receptory chuťového vnímání v podobě 

chuťových pohárků se koncentrují pouze v epitelu ústní dutiny: v její horní části, na čelisti 

a na jazyku, kde jsou uloţené v papilách (OLIVA, HRABĚ, 1968). 

Nosní dutina se otvírá ven jediným párem vnějších nozder. Párem vnitřních nozder 

(choan) získává spojení s ústní dutinou. Stává se tak těsnou součástí dýchacího systému, 

přes který proudí současně analyzovaný vdechovaný i vydechovaný vzduch. Čichový 

epitel je tvořen vlastními čichovými buňkami vybavenými na konci čichovými vlákny, 

dále buňkami základními a podpůrnými řasinkovými buňkami. U larev ocasatých 

obojţivelníků je čichový epitel uloţen přerušovaně v záhybech zvlněné nosní pasáţe a 

mezi ním jsou okraje řasinkového dýchacího epitelu. Přímo v čichovém epitelu jsou tzv. 

Bowmanovy ţlázky produkující hlen, který u suchozemských forem obojţivelníků vytváří 

vrstvu překrývající čichová vlákna. Tyto vlákna jsou stimulována chemickými substancemi 

ze vzduchu rozpouštějícími se v této hlenové vrstvě. Čichový epitel je velmi dobře funkční 

taky ve vodním prostředí. U obojţivelníků se poprvé vytváří tzv. Jacobsonův orgán jako 

přidané čichové ústrojí v podobě slepého váčku na laterální (Caudata), či mediální (Anura) 

straně nosní dutiny. Jeho úkolem u obojţivelníků je analyzovat substance obsaţené v 

objektu drţeném čelistmi (OLIVA, HRABĚ, 1968). 

 

2.2 Rozdíly mezi rodem Salamandra a rody Triturus a 

Lissotriton 

Z morfologického hlediska je čolek a mlok podobný především přítomností ocasní 

části. Zatímco mlok má ocas oválný, postupně se zuţující ke konci, čolek je vybaven 

ploutvovým lemem podél celé ocasní části. Většina druhů čolků má ploutvový lem taky na 

ocasní části, neplatí to však pro druh Lissotriton montandoni. Po stranách hlavy má rod 

Salamandra dvojici širokých, plochých hrbolů ţluté barvy s nevýraznými černými 
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tečkami, které představují parotidy – příušní jedové ţlázy. Naproti tomu čolek nemá za 

hlavou ţádné výrazné hrboly. Tělo mloka je leskle černé s nápaditými ţlutými skvrnami, 

naproti tomu u druhů čolků je zbarvení pestřejšího charakteru a je u kaţdého druhu 

rozdílné (BARUŠ, OLIVA, et al, 1992). 

 

Obrázek 1: Mlok skvrnitý, zástupce rodu Salamandra (BARUŠ, OLIVA, et al, 1992) 

 

 
Obrázek 2: Čolek obecný, zástupce rodu Triturus (BARUŠ, OLIVA, et al, 1992) 

2.3 Larvální vývin 

Larva je nezřídka morfologicky a ekologicky velmi odlišná od dospělého jedince. 

Její vývin probíhá většinou ve vodě a končí metamorfózou na plně vyvinutého ţivočicha, 

který ţije převáţně suchozemským způsobem ţivota. Larvy dýchají ţábrami, aţ 

v dospělosti se u většiny obojţivelníků vyvinou plíce (BARUŠ, OLIVA, et al, 1992). 

Larvy se vyvíjejí v malých stojatých aţ mírně tekoucích vodních tůňkách, kde 

postupně probíhá jejich metamorfóza.  

U rodu Salamandra přivádí samice mláďata na svět koncem března. Tento druh patří 

mezi vejcoţivorodé, čili se nelíhnou přímo z vajec, ale zbavují se blanitých vaječních 

obalů uţ v těle samice. Vyvíjejí se v čisté vodě lesních potůčků, studánek. Ve stojaté vodě 

jsou larvy kladeny zřídka. Zbarvení larvy je hnědavé, s jemným tmavším mramorováním. 

Uţ při narození mají vyvinuté dva páry končetin a tři páry jemných keříčkovitých ţáber. 
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Ploutvový lem přechází z ocasu na hřbet a končí asi v polovině trupu. Postupnou 

metamorfózou zaniká úplně (BARUŠ, OLIVA, et al, 1992). 

 

Obrázek 3: Larva mloka skvrnitého (FUHN, 1960) 

 

Zástupci druhů Triturus a Lissotriton vstoupí při rozmnoţování do tzv. vodní fáze 

ţivota, přičemţ od května aţ do nakladení vajíček přebývají v menších stojatých vodách 

v lesích a na okrajích lesů. Samice klade vajíčka a po jednom je přilepuje na vodní rostliny. 

Oba rodiče aţ do této doby přebývají ve vodním prostředí. Stavba těla larvy je u kaţdého 

druhu specifická. Má však menší vzrůst těla jako druh Salamandra, zbarvení bývá světlejší 

aţ tmavě hnědé a ploutvový lem se táhne podél celé hřbetní části (OLIVA, HRABĚ et al, 

1968). 

 

Obrázek 4: Larva čolka obecného (FUHN, 1960) 

 

Larvy ocasatých obojţivelníků jsou dravé, jako i jejich rodiče. Během metamorfózy 

se ţiví planktonem. Velkou část jejich potravy tvoří larvy hmyzu a drobní vodní 

ţivočichové jako nitěnka obecná (Tubifex tubifex). 

  

2.4 Ekologie ocasatých obojţivelníků 

Obojţivelníci řádu Caudata, tak jako všechny taxony této třídy, vyhledávají 

stanoviště s vyšším stupněm vlhkosti, která se tu udrţuje po celý rok. Mnohokrát se 

schovávají na různých tmavých vlhkých místech, kde mají dostatek potravy. Dospělí 

jedinci se v suchozemské fázi ţivota ţiví menším hmyzem, larvami a drobnými 

krouţkovci. Ve vodní fázi se ţiví především nitěnkami, planktonem a larvami 

obojţivelníků, mnohokrát i vlastního druhu. Délka ţivota jedince je za ideálních podmínek 

30 – 40 let. Je jen málo ţivočichů, které si vyberou za potravu právě tyto obojţivelníky. 
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Jejich nízký počet způsobuje převáţně devastace prostředí ve kterém ţijí, nízký počet 

jejich přirozených stanovišť a znečišťování povrchových vodních ploch ve kterých ţijí 

jejich larvy. 



Pavol Midula: Ekologicko – faunistická charakteristika čolka karpatského na území 

Beskyd Slevenské republiky 

2011                                                                                                                                      18 

 

3 MORFOLOGICKÁ A EKOLOGICKÁ 

CHARAKTERISTIKA ČOLKA KARPATSKÉHO 

(LISSOTRITON MONTANDONI) 

Čolek karpatský – Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) patří mezi poměrně 

vzácné druhy. Přirozeně se vyskytuje na území Slovenska, Česka, Polska, Ukrajiny a 

Rumunska. Patří mezi endemické druhy, jeho přirozenou lokalitou jsou části karpatského 

pohoří (OLIVA, HRABĚ et al, 1968). 

3.1 Morfologie čolka karpatského 

Samice dosahují velikosti od 7,1 do 10,0 cm, přičemţ samec, který je v průměru 

menší, dosahuje velikost od 6,8 do 9,8 cm. Charakteristickým znakem oproti příslušníkům 

rodu Triturus je výrazně hrubší kůţe. Na hlavě jsou tři měkké rýhy směřující osově 

dopředu před hlavu v zdánlivém překříţení před hlavou. Hrdlo má drsný vzhled a je 

podélně zvrásněné. Na rozhraní hřbetní části a bočních stran těla se nachází nápadné 

koţnaté hrany, kvůli kterým tělo čolka karpatského působí „hranatě“. Příčný řez tělem by 

tedy měl tvar lichoběţníku. Samci mají na konci ocasu zaoblený ploutvový lem, na kterém 

se nachází charakteristické zakončení ve formě nápadně tenké vláknité části dlouhé od 0,3 

do 1,2 cm. Samice tuto část ve většině případů nemívají, mají však místo ní alespoň malou, 

mírně protáhlou, matně černou skvrnku. Mají ji hlavně mimo dobu páření. V době 

rozmnoţování mají samci matně černě pigmentované taky chodidla zadních končetin, 

zatímco samice mají chodidla jenom mírně našedlé (ZWACH, 2009). 

Ploutvové lemy na zadních končetinách nejsou vyvinuté a to ani v době na vrcholu 

páření. Přes oko se táhne skvrna hnědé aţ černé barvy, která se rozpadá do samostatných 

skvrnek hnědavého nádechu. Hřbetní část je pískově ţlutá, hnědozelená, šedozelená 

a v některých případech aţ černohnědá. Povrch těla nadále obsahuje oválné, někdy aţ 

zdánlivě hranaté skvrny černé barvy (ZWACH, 2009). 

Čolek karpatský se můţe doţít více neţ 15 let. Je velmi pravděpodobné, ţe se 

v některých lokalitách kříţi s čolkem obecným.  
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Obrázek 5: Čolek karpatský (BARUŠ, OLIVA, et al, 1992) 

3.2 Vývoj a metamorfóza 

Vajíčko bývá zpravidla nalepené na dno tůňky, nebo na vodní rostliny. Dosahuje 

velikost od 32 do 41 mm. Zárodek je ţlutooranţové barvy. Larvy po vykuklení dosahují 

délky do 1,1 cm. Metamorfóza probíhá po přibliţně 2 – 3 měsících. Před metamorfózou 

dosahují larvy délky 3,6 – 5,6 cm, přičemţ jedinec po metamorfóze dosahuje délku od 2,8 

do 3,6 cm (Zwach, 2009). 

Larva čolka karpatského je hnědavě zbarvená. Ploutvový lem začíná aţ daleko za 

hlavou v první třetině délky trupu. Je poměrně nízký, při špičce ostře zašpičatělý 

(Zwach, 2009). 

 

Obrázek 6: Larva čolka karpatského (FUHN, 1960) 

 

3.3 Ekologické faktory ovlivňující čolka karpatského 

Potrava 

Čolek karpatský patří mezi druhy upřednostňující ţivočišnou potravu.  

V suchozemské fázi ţivota a během přezimování vyhledává místa s dostatkem potravy. 

Ţiví se larvami hmyzu, mravenci, drobnými krouţkovci a druhy drobného hmyzu ke 

kterým má přístup.  

Podle výzkumu Covaciu – Marcova byla v ţaludcích zjištěna přítomnost potravy 

pocházející z druhů Isopoda, Arachnida – Araneida, Annelida – Oligochaeta, Mollusca.  



Pavol Midula: Ekologicko – faunistická charakteristika čolka karpatského na území 

Beskyd Slevenské republiky 

2011                                                                                                                                      20 

 

Během vodní fáze ţivota se ţiví drobnými bezobratlovci vyskytujícími se v tůňkách 

a jejich okolí. Část jeho potravy představují také larvy jiných obojţivelníků, 

např. skokana hnědého, v případe ţe se vyskytují na stanovišti. Zjistily se také nezřídké 

případy poţírání larev vlastního druhu (S. D. COVACIU – MARCOV, 2010). 

Podle rozboru ţaludku byla potrava čolka karpatského v období vodní fáze ţivota 

rozdělená do pěti kategorií: (S. D. COVACIU – MARCOV, 2010) 

1. Kořist ţivočišného původu – převáţně larvy druhů Plecoptera, Diptera, 

Trichoptera 

2. Fragmenty kůţe 

3. Zbytky rostlinných materiálů 

4. Vajíčka obojţivelníků 

5. Anorganická sloţka – písek, jíl 

 

Nároky na prostředí 

Jako endemický druh je čolek karpatský vázán hlavně na Karpaty. Vyskytuje se 

v nadmořské výšce od 350 do 1200 m. n. m. Nejhojnější výskyt je v rozmezí od 550 do 

800 m. n. m. Během doby rozmnoţování se vyskytuje především ve stojatých vodách, 

zřídka byl zaznamenán téţ v málo průtokových tůních. Vyhledává plytké, trvalé i 

periodické tůně od nezpevněných louţí na lesních cestách po hlubší tůně s porostem 

litorálních bylin. Přirozené prostředí pro něho představuje pásmo na hranici bukového a 

smrkového lesa, kde byl taky zaznamenán jeho nejhojnější výskyt. Avšak nevadí mu ani 

čistě smrkový porost (ZWACH, 2009). 

Na území Beskyd nejvíce ohroţuje čolka karpatského postupné odlesňování,  

lesnická činnost, pouţívání těţké mechanizace a pesticidů. Jeho populace dále ohroţuje 

zvyšování kyselosti povrchových vod na území jeho působení, jako i znečišťování ovzduší. 

Je ohroţený taky kvůli samovolnému zazemňování tůní slouţících druhu k reprodukci. Pro 

jeho ochranu je důleţité zamezení pouţívání biocidů v oblasti výskytu. Důleţitá je taky 

ochrana a údrţba reprodukčních tůní (MIKÁTOVÁ, VLAŠÍN, 2002). 
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4 VYMEZENÍ ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ 

A CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ 

4.1 Vymezení území 

Vodní plochy, na kterých probíhal výzkum výskytu čolka karpatského se nacházejí 

na území pohoří Slovenské Beskydy, nacházející se v Ţilinském kraji na severovýchodě 

Slovenské republiky. Toto pohoří představuje část horského masivu Beskydy zasahující do 

území Slovenska a dělí se na Kysucké Beskydy a Oravské Beskydy. Na  tomhle územním 

celku se nacházejí dvě vyhrazené území státní ochrany, a to Chráněná krajinná oblast 

Kysuce, vyhlášená 23. května 1984 se sídlem v Čadečke a Chráněná krajinná oblast Horná 

Orava, vyhlášená 12. července 1979 se sídlem v Námestove. 

 

Obrázok 7: Mapa území Kysuckých a Oravských Beskyd s vyznačenými lokalitami výskytu druhu 

Lissotriton montandoni (zdroj: GOOGLE EARTH) 

 

Území, na kterém bylo provedené terénní monitorování čolka karpatského a  

obeznamování se s jeho druhem spadá v současnosti do katastrálního území obce Nová 

Bystrica, která je součástí okresu Čadca a nachází se východně od města Krásno nad 

Kysucou. Výměra tohoto území zahrnuje celkově 12 526 ha a samotné území se nachází 

v nadmořské výšce od 490 do 1226 m. n. m.V minulosti patřilo území obcím Riečnica a 
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Harvelka, které však byly do roku 1989 vystěhovány. V zátopové oblasti těchto obcí je 

vybudována vodárenská nádrţ Nová Bystrica, která zásobuje pitnou vodou okresy Čadca, 

Kysucké Nové Mesto a Ţilina. Ze staveb původního osídlení oblasti byl zachován jen 

kostel. V současnosti je přístup do oblastí bývalých obcí omezený z důvodu vysokého 

stupně hygienické ochrany zdroje pitné vody.  

 

Obrázok 8: Mapa území Riečnickej doliny s vyznačenou lokalitou na které bylo nalezeno stanoviště 

druhu Lissotriton montandoni (zdroj: GOOGLE EARTH) 

 

4.2 Geologické, geomorfologické a pedologické poměry 

Území, na kterém se rozprostírají Chráněné krajinné oblasti Kysuce a Horná Orava je 

součástí západního úseku Magurského flyše. Po procesu vrásnění vnitřních Karpat se 

v paleogenu na území dnešních Kysuckých Beskyd vytvořila prohlubeň ve které se usadilo 

aţ několik set metrů hrubé souvrství sloţené z jílovců, pískovců a slepenců. Převáţná 

většina území je vytvořena vnitřní jednotkou flyšového pásma - magurským příkrovem. 

Působením alpínského vrásnění vznikly tři samostatné částkové jednotky: račianska, která 

představuje největší část, bystrická (v této části pobíhalo monitorování druhu Lissotriton 

montandoni) a bielokarpatská (není součástí Beskyd). Na geologické stavbě území se 

podílí i slezský příkrov. Je tu zastoupen istebnianskými vrstvami vrchnokřídového věku 
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s mohutným jílovcovým, pískovcovým a slepencovým souvrstvím. Ve vyšších polohách se 

vyskytují i horniny neznámého původu (BELEŠ, 1999). 

Nejvýše poloţený bod představuje Babia Hora s nadmořskou výškou 1 725 m. n. m. 

Nachází se na severním cípu Oravských Beskyd na hranici Slovenské a Polské republiky. 

Z půdních typů převládají pískovité a jílovité. Vyskytují se tu zpevněné úlomkové 

horniny: jílovce, pískovce, slepence a jílovité břidlice. Podíl orné půdy je malý. Převáţnou 

většinu půd tvoří kambizemě, v menší části podzoly, rankery a glejové půdy 

(BELEŠ, 1999). 

Území má z geomorfologického hlediska tvar vyšší hornatiny. Na modelaci území 

má rozhodující vliv rozrušování a eroze. V současné době je území modelované činností 

mrazového zvětrávání, sesuvů půdy, stále narůstající činností člověka, sráţkovou vodou a 

mnohočetnými malými vodními bystřinami (BELEŠ, 1999). 

 

4.3 Hydrologické a klimatické poměry 

Oblast patří do povodí řeky Váh, do které všechnu povrchovou vodu z území 

odvádějí řeky Kysuca a Orava. Území je bohaté na malé i větší vodní toky, které byly i 

jedním z důvodů vybudování zdroje pitné vody v podobě vodní nádrţe Nová Bystrica v 

této oblasti. V současnosti patří území mezi významné vodohospodářsky chráněné oblasti 

Slovenské republiky. 

Značný vliv na klimatické poměry území má geografická poloha. Území se 

rozprostírá na rozhraní oceánských a kontinentálních vlivů, coţ má za následek střídání 

vzduchových hmot různých velikostí. Oceánské proudění zmírňuje rozdíly mezi létem a 

zimou, způsobuje vysokou oblačnost, vysoký počet sráţek a vysoký výskyt mlh. Lokalita, 

na které byl provedený výzkum patří do mírně teplé vlhké klimatické oblasti (BELEŠ, 

1999). 

Toto prostředí s častými sráţkami a vlhkostí udrţující se při povrchu umoţňuje vznik 

příznivých podmínek pro ţivot obojţivelníků. 

4.4 Vegetační poměry 

Druhová diverzita rostlinstva v oblasti je velmi pestrá. Vyskytují se tu mnohé 

chráněné druhy např. kosodřevina (Pinus mugo), hořec jarní (Gentiana verna), 
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orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), ţebrovice různolistá (Blechnum spicant), rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) (KORNAN, DERKA, 1996). 

Co se dřevin týče, byly původní smíšené lesy v oblasti skoro úplně nahrazeny 

antropogenní činností převaţujícím druhem Smrk obecný (Picea abies) 

4.5 Faunistické poměry 

Vysoká hustota lesů poskytuje útočiště velkému mnoţství ţivočichů. Omezení 

veřejného lidského přístupu do oblasti téţ napomáhá k druhové rozmanitosti zvířat. Mezi 

významné chráněné ţivočichy patří medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx 

lynx) a vlk dravý (Canis lupus). Třeba se také zmínit o výskytu archaických druhů brouků -

 Thymallus limbatus, Melandrya dubia, Orchesia undulata (KORNAN, DERKA, 1996). 

Kromě jiných je oblast domovem i mnohých endemických druhů, které se vyvinuly 

v specifických podmínkách charakteristických jenom pro tuto karpatskou oblast. Patří mezi 

ně beskydsko-karpatský endemit střevlík lesklý (Carabus absoletus), sudetsko-karpatský 

endemit Trechus pulchellus, z dalších endemitů se v hojném mnoţství vyskytuje 

střervlíček zlatý (Pterostichus pilosus), dále druh Abax schneppeli 

rendschmidti, měkýš Bielcia coerulans a obojţivelník čolek karpatský (Lissotriton 

montandoni) (KORNAN, DERKA, 1996). 
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5 MATERIÁL A METODIKA 

Metodika výzkumu a materiál byly zvolené na základě spolupráce s Petrem 

Drengubiakem ze správy CHKO Kysuce. 

5.1 Výběr lokality a terénní výzkum 

Na zkoumaném území byla vymezená lokalita stanoviště druhu Lissotriton 

Montandoni na základě doporučení pracovníka CHKO Kysucké Beskydy. Samotné 

stanoviště pozůstává ze tří přirozených vodních nádrţí malých rozměrů a jejich okolního 

prostředí. Terénní výzkum na této lokalitě probíhal od dubna do srpna. Pozůstával 

z hlavních částí výzkumu, při kterých bylo aktivně manipulováno se ţivočichy rodu 

Lissotriton a z pravidelných návštěv území, na kterém byla vizuálním způsobem zjištěná 

přítomnost tohoto rodu. Během hlavní části výzkumu byly zkoumány také vegetační 

podmínky území a výskyt a početnost zoocenóz v blízkosti stanoviště. 

5.2 Metody odchytu, sběru a určování obojţivelníků 

Jako pomůcky při odchytu a výzkumu obojţivelníků rodu Lissotriton byl pouţit 

následující materiál:  

 Nádoba o objemu 1 l válcového tvaru 

 Nádoba o objemu 5 l válcového tvaru 

 Podběrák s jemnou síťkou kruhového náběru o průměru 40 cm 

 Posuvné měřítko 

 Fotoaparát NIKON D3000, 45 mm, 2896 x 1944 

Trvání výzkumu na stanovišti druhu Lissotritus montandoni zahrnovalo průměrně tři 

hodiny s přestávkami podle druhu výzkumu.  Hlavní fáze výzkumu byla rozdělená do čtyř 

částí. 

 

Výzkum č. 1 probíhal asi uprostřed měsíce dubna. Byl zaměřen na identifikaci 

stanoviště, seznámení se s prostředím lokality, posouzení lokality pro výskyt obojţivelníků 

a zjištění přítomnosti obojţivelníků řádu Caudata. Byly vyhotovené fotografie nalezených 

zástupců. 
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Výzkum č. 2 probíhající asi o měsíc později se zaměřoval na identifikaci druhu 

Lissotriton montandoni a na poměr jeho početnosti oproti ostatním zástupcům řádu 

Caudata. Z jezírek probíhal výlov náhodně vybraných jedinců druhů obojţivelníků, kteří 

byli následně vizuálně determinovaní dle příručky “Obojţivelníci a plazi České republiky“ 

(ZWACH, 2009). Byli vyhotovené fotografie zástupců rodu Lissotriton v přirozené poloze 

v prostředí jezírek. 

 

Výzkum č. 3 probíhal přibliţně na začátku měsíce června. Byl zaměřen na zjištění 

početnosti zástupců druhu Lissotriton montandoni, jejich charakterizování z hlediska 

pohlavní dvojtvárnosti a seznámení se s jejich determinačními znaky rozlišujícími pohlaví. 

Ze všech jezírek byli za pomoci podběráku vyloveni zástupci druhu Lissotriton 

montandoni a po určení pohlaví byli uskladněni v nádobách s vodou o objemu 5 l. Byli 

vyloveni všichni jedinci nalezení na stanovišti a byl zaznamenán jejich počet. Vybraným 

jedincům byla odměřená délka těla a končetin posuvným měřítkem. Následně byly 

vyhotovené fotografie vybraných jedinců v nádobě s vodou a v suchém přírodním 

prostředí. Po ukončení výzkumu byli vypuštění zpátky do svého přirozeného prostředí. 

 

Výzkum č. 4 probíhal od začátku měsíce července aţ do poloviny měsíce srpna. 

Spočíval v monitorování posledních zástupců druhu Lissotriton montandoni zdrţujících se 

v jezírkách, identifikace jejich larev a pozorování larválního vývoje ve vodním prostředí 

a jejich vztah k ostatním ţivočichům na stanovišti. 

5.3 Zpracování a vyhodnocení získaných dat 

Získané údaje týkající se početnosti a pohlavního rozlišení jedinců druhu Lissotriton 

montandoni byly zaznamenány a představují důleţitou součást celkové ekologické a 

faunistické charakteristiky krajiny. Z údajů je moţné vyvodit příznivost přírodních 

podmínek tomuto druhu, charakteristiku interakcí druhu s faktory představujícími okolní 

prostředí a jejich adaptování tomuto biotopu. Samotná identifikace stanoviště je z hlediska 

řídkého výskytu taxonu velmi důleţitý údaj. Po dohodě s vedením CHKO Kysuce nebudou 

souřadnice stanoviště druhu Lissotriton montandoni uváděny. 

Následně byly zaznamenány parametry stanoviska, které budou porovnány 

s parametry ostatních stanovišť druhu na území Kysuckých a Oravských Beskyd. 
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6 VÝSLEDKY 

Na zkoumané lokalitě byla zjištěna přítomnost čolka karpatského 21. 5. 2010. 

Podrobnější výzkum zabývající se jeho početností a poměrem vůči ostatním druhům na 

stanovišti proběhl 5. 6. 2010, znázorňuje ho tabulka č. 1, viz příloha. 

Během tohoto výzkumu byla zjištěna přítomnost 3 druhů obojţivelníků patřících do 

řádu Caudata a 1 druhu patřícího do řádu Anura. Celkově bylo determinovaných 61 

jedinců obojţivelníků patřících do 3 druhů, z toho u 2 jedinců bylo podezření, ţe se jedná o 

kříţence. Většina jedinců, celkem 36, zahrnuje druh Triturus alpestris. Zástupců druhu 

Triturus vulgaris bylo nalezených 6. Přítomnost řádu Anura byla zjištěná na základě 

nálezu malého počtu nakladených vajíček v jezírku č. 1 pocházejících od druhu Rana 

temporaria. 

Ze zástupců druhu Lissotriton montandoni bylo v daném období jednoznačně 

determinováno 17 jedinců. Z hlediska pohlavního dimorfizmu bylo zjištěno 10 samců a 5 

samic v jezírku č. 1. V jezírku č. 3 byli nalezeni pouze 1 samec a 1 samice. Třem náhodně 

vybraným jedincům zkoumaného druhu byla odměřena délka těla a končetin. Výsledky 

jsou zaznamenané v tabulce č. 2, viz příloha. 

Z výzkumu probíhajícího 21. 5. 2010 bylo zjištěno malé zastoupení zkoumaného 

druhu, po důkladném přehledání byli nalezeni jenom 3 jedinci. Aktivita čolků  druhu 

Triturus alpestris však byla v lokalitě zaznamenána uţ 40 dní před prvním zjištěním 

výskytu druhu Lissotriton montandoni. 

Ze závěrečního výzkumu ze dne 9. 8. 2010 byla zřejmá přítomnost larev 

zkoumaného druhu, které ţily v jezírkách spolu s larvami druhu Triturus alpestris a druhu 

Rana temporaria, které však byly uţ ve značném vývoji. 

Jezírko č. 1 bylo v období výzkumu nejvíce obývané obojţivelníky i ostatními 

ţivočichy. V jezírku č. 3 se během posledního zkoumání vyskytlo jenom několik málo 

jedinců druhu Triturus alpestris a dva jedinci zkoumaného druhu. V jezírku č. 2 nebyla po 

celou dobu výzkumu zaznamenaná přítomnost obojţivelníků. 

Podle informací CHKO Kysuce nebyl doposud na této lokalitě provedený výzkum 

čolka karpatského. O jeho výskytu však byly k dispozici nepodloţené informace. 

Zjištěné informace z  Riečnickej doliny byly porovnané z hlediska početnosti 

zástupců druhu, stáří lesního porostu a nadmořské výšky s dostupnými informacemi 

z jiných lokalit Slovenských Beskyd (viz tabulka č. 3). 
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7 DISKUZE 

Lokalita v Riečnickej dolině byla dostatečně identifikována jako stanoviště čolka 

karpatského. Podle záznamů správy CHKO Kysuce se však jedná o stanoviště s malým 

počtem jedinců. Dle poskytnutých informací probíhal v květnu 2009 ekologický výzkum 

vedený Petrem Drengubiakem, který zaznamenal v severovýchodní části Kysuckých 

Beskyd trojnásobně větší mnoţství jedinců, kteří svým počtem dominovali v tomto období 

oproti ostatním druhům řádu Caudata.  

Pozorování lokality během celého měsíce dubna nepřinesl ţádné výsledky týkající se 

přítomnosti čolka karpatského. V jezírkách č. 1 a č. 3 byli nalezeni jedinci čolka horského. 

Podle Zwacha (2009) by se však uţ v tomto období čolek karpatský měl vyskytovat ve 

vodní fázi ţivota. 

První zaznamenání druhu Lissotriton montandoni na zkoumaném území proběhlo aţ 

21. 5. 2010. Bylo to v důsledku poměrně chladných klimatických podmínek, které ze 

začátku roku 2010 na zkoumaném území převládaly.  

Odchyt a determinace druhů v podrobnějším výzkumu, probíhajícím 5. 6. 2010, 

ukázaly jasnou dominanci druhu Triturus alpestris. Tento je známý taky jako 

nejrozšířenější druh vyskytující se v severní části západních Karpat. Z tohoto hlediska jeho 

přítomnost na stanovišti neovlivňuje negativným způsobem působení čolka karpatského. 

Jejich larvy naopak můţou poslouţit jako potrava jedincům obývajícím vodní prostředí. 

Přítomnost čolka karpatského, jako i ostatních druhů čolků ţijících u nás indikuje 

čistotu prostředí v lokalitě. Vzhledem na jejich nároky na vodu v reprodukčních tůňkách 

by se nemohli rozmnoţovat ani jinak působit ve vodě chemicky znečištěné. 

V suchozemské fázi ţivota by nepřeţili, pokud by byla půda a vzduch zásadně ovlivněná 

antropogenní činností. Ekosystém, ve kterém se čolek karpatský vyskytuje zahrnuje tedy 

území, které je minimálně ovlivněné lidskou činností. 

Kysucké a Oravské Beskydy představují pro ţivot čolka karpatského příznivé 

podmínky pro svou polohu, nadmořskou výšku a členitost reliéfu. Poţadavky tohoto druhu 

na prostředí však úplně nesplňují. Hlavně v Kysuckých Beskydech dominuje smrkový 

porost, který na některých místech téměř úplně nahradil původní smíšené lesy. Za poslední 

tři roky probíhá v oblasti aktivní těţba dřeva, coţ čolkům pravděpodobně naruší jejich 

ekosystém, jako i samotné působení těţké techniky můţe zničit, či kontaminovat jejich 

reprodukční tůňky. 
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8 ZÁVĚR 

Na území Slovenských Beskyd byla úspěšně zjištěná přítomnost druhu Lissotriton 

montandoni. Jeho zastoupení na lokalitách vypovídá, ţe se nejedná o dominantní druh, 

navzdory tomu jeho početnost vypovídá o stabilitě jeho zastoupení. Mnoho stanovišť však 

není zmonitorovaných, ani zde není plně ověřená přítomnost tohoto druhu, coţ se můţe 

v budoucnosti projevit nedostatečnou ochranou a následným ohroţením čolka karpatského 

na tomto území.Ohroţení můţe přispívat taky stále narůstající těţba dřeva v Kysuckých 

Beskydech, která na některých místech likviduje lesní porosty na rozsáhlých územích.  

Lokality výskytu zkoumaného druhu mají velký význam z ekologického hlediska a 

hlediska biodiverzity na modelovém území. Přítomnost obojţivelníků řádu Caudata 

vypovídá o vysoké kvalitě vody a nízkého znečištění prostředí, coţ indikuje taky výskyt 

jiných druhů rostlin a ţivočichů citlivých na čistotu prostředí. 

Správy chráněných krajinných oblastí Kysuce a Horná Orava neposkytují podrobné 

informace o lokalitách výskytu tohoto druhu z důvodu ohroţení počtu jedinců sběrateli a 

amatérskými přírodovědci. 

Obeznamování se s druhem čolek karpatský, jeho způsobem ţivota, podmínkami 

jeho výskytu a jeho bioindikačním významem proběhlo úspěšně. 

V navazující práci bych chtěl více prozkoumat parametry prostředí ve kterém se 

tento druh vyskytuje a porovnat jednotlivé lokality a typy ekosystémů. 
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10 TABULKY 

Tabulka č. 1: Zastoupení druhů ocasatých obojţivelníků řádu Caudata na lokalitě v Riečnickej dolině 

 

Druh Abs. 

Počet 

Počet 

samic 

Počet 

samců 

Metoda 

určeni 

Datum Forma 

ohroţení 

v SR 

Lissotriton 

montandoni 

17 6 11 Vizuální 5. 6. 2010 b 

Triturus alpestris 36 14 22 Vizuální 5. 6. 2010 b 

Lissotriton 

vulgaris 

6 4 2 Vizuální 5. 6. 2010 b 

Neidentifikované, 

zrejme kríţence 

2 0 2 Vizuální 5. 6. 2010 - 

 

Tabulka č. 2: Délka těla, končetin a ocasu tří náhodně vybraných zástupců druhu Lissotriton 

montandoni 

 

Číslo 

náhodně 

vybraného 

jedince 

druhu 

Lissotriton 

montandoni 

Pohlaví 
Délka těla 

(mm) 

Délka přední 

končetiny 

(mm) 

Délka zadní 

končetiny 

(mm) 

Délka ocasu 

(mm) 

1 M 69,5 10,5 11,0 33,5 

2 F 65,5 9,0 10,5 28,5 

3 M 68,0 10,0 11,0 31,5 
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Tabulka č. 3: Seznam lokalit výskytu druhu Lissotriton montandoni na území Slovenských Beskyd s 

parametry dle dostupných informací 

 

Název 

lokality 

Nadmořská 

výška  

Typ lesního 

porostu 

Přibliţné 

stáří lesního 

porostu 

Počet nalezených 

jedinců druhu 

Lissotriton 

montandoni 

Riečnická 

dolina 

808 m. n. m. Čistě 

smrkový 

porost 

20 – 40 let 17 

Skalité 627 m. n. m. Převáţně 

smrkový 

porost 

15 – 45 let 41 

Oravská 

polhora 

845 m. n. m Smíšený 

porost buk - 

smrk 

25 – 50 let 25 

Oravská 

lesná 

941 m. n. m. Smíšený 

porost buk - 

smrk 

20 – 40 let 9 

Klubinská 

dolina 

903 m. n. m Převáţně 

smrkový 

porost 

20 – 40 let 18 
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11 FOTODOKUMENTACE 

 
 

čolek karpatský (Lissotriton montandoni), foto autor 5. 6. 2010 

 

 
 

samice (vrchní) a samec (spodní) čolka karpatského v období rozmnoţování, foto autor 5. 6. 2010 
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Výrazné hrany na hřbetu čolka karpatského, foto autor 5. 6. 2010 

 

 
 

Prostředí reprodukční tůňky v Riečnickej dolině, ve které se vyskytuje čolek karpatský 
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čolek horský, nejrozšířenější druh čolků na území Slovenských Beskyd, foto autor 5. 6. 2010 

 

 
 

čolci ve vodní fázi ţivota, vlevo čolek karpatský, vpravo čolek horský, foto autor 2010 


