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ABSTRAKT 

Obsahem této bakalářské práce je studium ekologicko-faunistické charakteristiky 

stanovišť čolka karpatského (Lissotriton montandoni). Výzkum byl orientován na celou 

oblast Moravskoslezských Beskyd, kde probíhalo zkoumání po vhodných lokalitách 

s možným výskytem čolka karpatského (Lissotriton montandoni). Zjištění jeho přítomnosti 

a rozmnožování však bylo prokázáno pouze na třech místech. Na těchto třech lokalitách 

pak bylo započato studium vybraných parametrů prostředí. Přímo v terénu byla prováděna 

analýza vodního prostředí (měrná vodivost, koncentrace kyslíku, pH a teplota) a měření 

parametrů vodní plochy (hloubka vodního sloupce a rozloha vodní plochy). Z mapových 

podkladů byly vyčteny údaje o podobě lesního typu, stáří lesního porostu a nadmořské 

výšky. Konkrétní znalosti o prostředí vzácných a ohrožených druhů mohou přispívat 

k jejich účinnější ochraně. 

 

Klíčová slova: Lissotriton montandoni, CHKO Beskydy, vodní plochy, parametry 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The main subject of this bachelor’s thesis is study of ecological – faunistic 

characters of Lissotriton montandoni’s habitats. The survey was orientated to all landscape 

area of Moravian – Silesia’s part of Beskydy mountains, where the seeking for localities 

with Lissotriton montandoni’s activity was realized. The presence and reproduction was 

documented only at three places. On these places was realized research on parameters 

of environment. In the field were analyzed the water environment’s conditions 

(conductivity, oxygen concentration, pH factor and temperature) and the size parameters 

of pools (depth of water column and spread of water’s expanze). From maps were read 

the specifications of forest type, the age of forest and altitude. The specific knowledge 

of environment which consists of rare and endangered kinds can improve the effect 

of theirs protection. 

 

Keywords: Lissotriton montandoni, Beskydy PLA, water pools, environmental parameters  
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1 ÚVOD 

Obojživelníci jsou specifickou skupinou živočichů přizpůsobenou jak životu 

ve vodním prostředí, tak na souši. Voda hraje nejdůležitější roli v úspěchu pro počátek 

zrodu nových jedinců, na kterých lpí každý dospělec, neboť má někde ve skrytu niternosti 

zafixované poslání zanechat po sobě genetickou informaci. Z tohoto důvodu je zapotřebí 

v prvé řadě klást důraz na ochranu vodních ploch. Terestrická část života obojživelníků 

nastává po metamorfóze, tedy podstatné je i zachovat okolní prostředí. 

Vhodným modelovým územím pro studium ekologicko-faunistické charakteristiky 

stanovišť čolka karpatského (Lissotriton montandoni) jsou v České republice Karpaty. 

Jedná se zde o karpatský endemit vyskytující se na okraji areálu rozšíření druhu 

v nevelkých počtech (ZAVADIL, 2000), což se dá i posoudit z jednotlivých výroků 

od různých autorů, kteří zdůrazňují vzácnost čolka karpatského (Lissotriton montandoni).  

„Stavy čolka karpatského (Lissotriton montandoni) neklesají pravděpodobně tak 

rychle jako u čolka velkého (Triturus cristatus), však početnost populací je nízká“ 

(BARUŠ,1990). 

 „Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) je poměrně vzácný druh“  

(ZWACH, 2009). 

„Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) patří k poměrně vzácným malým 

druhům vyšších poloh“ (DUNGEL, 2011) 

Je náchylný na změny a zásahy do jeho života. I drobné výkyvy mají vliv na hustotu 

populace. Nejen čolek karpatský (Lissotriton montandoni), ale všeobecně celá skupina 

obojživelníků jsou dobrými bioindikátory pro posuzování kvality dané lokality, neboť 

přicházejí do styku s pestrou řadou složek životního prostředí. 

Důkladné podpory se mu dostává v chráněné krajinné oblasti Beskyd, která se pyšní 

rozlohou největší v republice. Díky snahám zachování původního krajinného rázu a přísné 

ochraně zde nachází příhodné útočiště. 
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Cíle práce 

Mezi cíle této práce je řazena obecná charakteristika ocasatých obojživelníků 

s návazností na popis čolka karpatského (Lissotriton montandoni). Naučit se rozpoznávat 

daný druh na základě determinačních znaků a seznámit se s jeho biologií a ekologií. 

Součástí práce je také studium vybraných parametrů prostředí ovlivňujících jeho výskyt 

na území Beskyd. V měsíčních intervalech sledovat vybrané lokality s výskytem čolka 

karpatského (Lissotriton montandoni) a provádět příslušná měření. 
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2 OBECNÁ   CHARAKTERISTIKA   OCASATÝCH 

OBOJŽIVELNÍKŮ  (Caudata) 

Z osmi čeledí řádu ocasatých obojživelníků se v České republice vyskytují pouze 

zástupci čeledě mlokovitých (Salamandridae, Goldfuss, 1820). Mlokovití jsou na území 

České republiky zastoupeni dvěma skupinami, které se liší jak morfologicky, tak zejména 

způsobem života. Patří zde mloci, jediný rod (Salamandra, Laurenti, 1768) a čolci, jejichž 

rody jsou (Triturus, Rafinesque, 1815; Mesotriton, Bolkay, 1927 a Lissotriton, Bell, 1839). 

Jejich typickým společným znakem je zřetelně viditelná odlišitelnost ocasu od zbytku těla, 

a to jak již u právě vykuklené larvy, až po dospělce (ZWACH, 2009). Tělo je válcovitě 

protáhlé s ocasem dlouhým. Na předním páru končetin jsou přítomny čtyři prsty, na rozdíl 

od zadního páru, kde je pět prstů (GAISLER, 2007).  

Donedávna byl jeden rod čolek (Triturus) ve kterém bylo celkem sedm druhů čolků 

(HANEL, 2006). 

Čolek velký (Triturus cristatus, Laurenti, 1768) 

Čolek obecný (Triturus vulgarit, Linnaeus, 1758) 

Čolek karpatský (Triturus montandoni, Boulenger, 1880) 

Čolek horský (Triturus alpestris, Laurenti, 1768) 

Čolek dunajský (Triturus dobrogicus, Kirtizescu, 1903) 

Čolek dravý (Triturus carnifex, Laurenti, 1768) 

Čolek hranatý (Triturus helveticus, Razoumowski, 1789) 

V dnešní době již rozdělujeme rod čolek na tři rody (Triturus, Mesotriton 

a Lissotriton) (ZWACH, 2009). 

 Rod Triturus: 

Čolek velký (Triturus cristatus, Laurenti, 1768)  

Čolek dunajský (Triturus dobrogicus, Kirtizescu, 1903) 

Čolek dravý (Triturus carnifex, Laurenti, 1768) 
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Rod Mesotriton: 

Čolek horský (Mesotriton alpestris, Laurenti, 1768)  

Rod Lissotriton: 

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris, Linnaeus, 1758)  

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni, Boulenger, 1880) 

Čolek hranatý (Lissotriton helveticus, Razoumowski, 1789) 

 

V dospělosti přijímají ocasatí obojživelníci vodu pomocí kůže nebo stěnami 

močového krunýře. Takto získaná voda může být buď prostřednictvím vodního prostředí, 

či díky vodě obsažené v půdě. Vodu nemohou získávat vzdušnou vlhkostí, jelikož jejich 

teplota je o něco vyšší, než teplota vzduchu. To značí, že vodní pára nemůže kondenzovat 

na jejich povrchu. Díky přítomnosti kožních žláz po celém těle pasivně produkují jed, což 

zaručuje odolnost proti infekcím. Pro získání potravy využívají v prvé řadě zrak a taktéž 

čich, díky němuž mohou zaznamenat i mrtvou kořist. Zuby jsou malé a slouží 

k přidržování kořisti, nikoliv k přežvykování. (BARUŠ et OLIVA, 1992). Vyvinula 

se u nich schopnost regenerace (JELÍNEK, 2003). 

Z ocasatých (Caudata) obojživelníků probíhá vnitřní oplození u zástupců čeleď 

mlokovitých, zato vnější oplození nastává jen u zástupců čeledí Cryptobranchidae, 

Hynobiidae a zřejmě i Sireniade, ti se však na území České republiky nevyskytují. 

V České republice patří mezi další obojživelníky s vnějším oplozením žáby (Anura) 

(GAISLER, 2007). 

 

2.1 Odlišnosti mezi našimi ocasatými obojživelníky 

Mezi rodem mlok (Salamandra) a to mlokem skvrnitým (Salamandra salamandra, 

Linnaeus, 1758) a rodem čolek (Triturus, Mesotriton a Lissotriton), kde jsou zastoupeni, 

čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek karpatský (Lissotriton montandoni), čolek 

hranatý (Lissotriton helveticus), čolek horský (Mesotriton alpestris), čolek velký (Triturus 
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cristatus), čolek dunajský (Triturus dobrogicus) a čolek dravý (Triturus carnifex) jsou 

rozdíly ve způsobu rozmnožování, jelikož mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 

je vejcoživorodý a k páření dochází na souši, naopak u čolků probíhá ve vodě. Čolkům 

se navíc objevují během vodní fáze ploutevní lemy (HANEL, 2006; ZWACH, 2009).  

Během procesu páření probíhá u čolků nejprve předehra, kdy sameček vábí samičku 

na pestré zbarvení a díky vypouštění feromonů jí láká k sobě. Pokud samička projeví 

zájem, samec odloží svůj spermatofor (kupka spermií) na dno a následně jej samička 

přebere do své kloaky, kde dochází k oplození (BURNIE et al., 2005). Poté klade 

po jednom oplozená vajíčka, která nejčastěji lepí na vodní rostliny (JELÍNEK, 2003). 

Některé druhy kladou vajíčka do kapsy ze slepených listů rostlin. Pokud samice vyvrhne 

všechna vajíčka najednou za sebou, dochází k potratu a z vajíček se larvy nevylíhnou 

(ZWACH, 2009). 

U mloků je páření více kontaktní, kdy samec si vleze pod samici a zachytí 

se předníma nohama. Takto spolu přetrvávají určitou dobu, většinou do 30 minut, poté 

samec odloží spermatofor a odkloní zadní část těla na stranu, aby samička mohla 

spermatofor pohltit do své kloaky. Vajíčka se vyvíjí přímo v samici a to celkem dva roky, 

tudíž v sobě často nosí jedince dvojího stáří. V okamžiku líhnutí larev samička najde 

vhodné místo a ponoří zadní část těla do vody. Larvy klade do čistých provzdušněných 

tekoucích potoků nebo i chladných jezírek či tůní. Jak u mloků, tak u čolků probíhá 

nepřímé vnitřní oplození (ZWACH, 2009). 

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) se v průběhu roku vyskytuje i ve větších 

vzdálenostech od vodních ploch, kromě období rozmnožování, kdy vodu potřebuje pro 

kladení larev. Žije převážně nočním životem a přes den vylézá za deště. 

Během celého roku podstupují v dospělosti zástupci rodu čolek (Triturus, Mesotriton 

a Lissotriton) vzhledovým změnám, díky kterým se přizpůsobují dané okolnosti. Na jaře 

v době rozmnožování, kdy se čolci shromažďují ve vodním prostředí, se výrazněji 

zbarvují. Oběma pohlavím se objevují výrazné ploutevní lemy a některým samcům 

i hřbetní ploutevní lemy. K těmto změnám dochází, aby upoutali svým vzhledem opačné 

pohlaví. Druhá změna nastává, když čolci opouštějí vodní prostředí. Již nepotřebují být 

atraktivní, a proto výrazné zbarvení ustupuje. Také to pro ně již není praktické, jelikož 
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mohou být více nenápadní před predátory. V tomto období se ukrývají v podzemních 

úkrytech, pařezech apod. Takto zůstávají až do doby zimování, kdy se schovávají 

do substrátu a podstupují další změně. Jejich barva je matná a tudíž i nejvíce nevýrazná 

ze všech tří podob. Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) žádné vzhledové změny 

během roku nepodstupuje. (ZWACH, 2009). 

Čolci rovněž i mloci se na souši pohybují pomalým tempem. Pohyb spočívá 

v pravidelném střídání nohou, kdy jednou drží stabilitu levá přední a pravá zadní 

končetina, zatímco levá zadní a pravá přední se současně pohybují vpřed. Během tohoto 

posunu dochází ke kývavému pohybu celým tělem. Čolci při pohybu po vodním dnu 

používají pouze špičky prstů, jelikož jsou vodou nadnášeni. Ve vodě pomocí končetin, 

ocasu a vlnivými pohyby dokážou poměrně rychlých přesunů. Mloci ve vodě přímo 

nepobývají, ovšem plaveckých dovedností jsou schopni. Na zřetel však musí dát v potocích 

na silné proudy, což by se jim mohlo stát osudným, utonuli by (BURNIE et al., 2005). 
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3 HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT OBOJŽIVELNÍKŮ 

(Amphibia) 

Ekologické faktory hrají důležitou roli během života čolka karpatského (Lissotriton 

montandoni) ovlivňující jeho vitalitu, početnost a můžou způsobit i konec existence. 

Jakost vody hraje významnou roli pro výskyt a početnost všech obojživelníků, 

jelikož jsou na ni vázáni buď v období rozmnožování či dokonce celý život. Mezi důležité 

faktory, na kterých závisí jakost vody, patří množství živin a teplota. Teplotu řadíme mezi 

organoleptické ukazatele kvality vody. Nadměrný přísun tepla do vodního prostředí 

způsobí snížení rozpustnosti kyslíku ve vodě, a zrychlí se biochemické procesy, tímto 

se ovlivní i proces samočištění. Biochemické procesy již moc neprobíhají při teplotě pod 

5 ˚C. Toto by mohlo ovlivňovat larvy, dospělce čolka karpatského (Lissotriton 

montandoni) již tolik ne, jelikož se vyskytuje ve vodním prostředí pouze v jarním období, 

kdy teplota vody nedosahuje maxima, nýbrž je ještě chladná z předcházející zimy. Důležité 

jsou také geologicko-geografické poměry, hydrologicko-klimatické poměry, charakter 

vegetace a zejména antropogenní činnost (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002; PITTER, 2009; 

ŠKROBÁNKOVÁ, 2010). 

Důležitým faktorem vody je hodnota pH, jelikož ovlivňuje většinu fyzikálně 

chemických, chemických a biochemických procesů. U povrchových vod bývá hodnota pH 

od 6,0 do 8,5, výjimkou jsou rašeliniště a acidifikované vody. Větší pH jak 8 způsobuje 

fotosyntetická asimilace rostlin. Neznečištěné srážkové vody mají pH od 5 do 6 (PITTER, 

2009). Kritická hodnota pro čolky rodu Triturus, Mesotriton a Lissotriton je pH 3 

(PIERCE et HARVEY, 1987, LEUVEN et al., 1986). Letální hodnota pH je neznáma. 

V porovnání s řádem žáby (Anura) jsou ocasatí (Caudata) vůči nízkým hodnotám pH 

odolnější. Zajímavým poznatkem je, že s odstupem času u larev vzrůstám odolnost proti 

nižším hodnotám pH. Embrya jsou náchylnější na nízké pH než larvy. Prostředí nízkého 

pH může zpomalovat i zastavit vývoj embryí a larev. Snižuje regenerační schopnost, 

v horším případě dochází k úmrtnosti. Horní únosná pravděpodobná hranice je pH 9 - 10, 

avšak nejspíše nejlepší ideální podmínky jsou neutrální a slabě kyselé (MIKÁTOVÁ 

et VLAŠÍN, 2002). 
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Okysličení vody je zajišťováno difúzí z atmosféry a fotosyntetickou asimilací 

vodních rostlin. Největší koncentrace kyslíku ve vodě je 14 mg/l při teplotě 4 ˚C nebo 

9 mg/l při teplotě 20 ˚C. Rozpustnost kyslíku ve vodě je dána teplotou, tlakem 

a množstvím rozpuštěných látek. Čím větší množství rozpuštěných látek, tím ve vodě klesá 

rozpustnost kyslíku. Množství kyslíku v povrchových vodách podléhá organickému 

znečištění vody, biochemickými rozkladnými procesy se tedy kyslík z vody vyčerpává. 

Vody s velkou kvantitou řas bývají během léta za intenzivního slunečního záření kyslíkem 

přesyceny. Zásluhou přítomnosti kyslíku ve vodě probíhá samočištění povrchových vod, 

a tím kyslík udává čistotu vody (PITTER, 2009). Larvy využívají rozpuštěný kyslík 

ve vodě, neboť dýchají v počáteční fázi keříčkovými žábrami. Postupně se jim vyvíjejí 

dýchací orgány a začínají se vydávat k vodní hladině, kde se nadechují vzdušného kyslíku. 

Díky tomuto mohou tito zajímaví živočichové osídlovat vody, které by byly nevyhovující 

pro ryby, díky nedostatku kyslíku. K dokonalému vyvinutí plic dochází až během života 

na souši, přičemž neustále celý život využívají k příjmu kyslíku kožní dýchání 

(MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

Přítomnost chlóru ve vodě a to již v malých koncentracích působí na larvy 

obojživelníků negativně, jelikož dochází k naleptávání žaberních epitel. Pokud bychom 

umístili pulce do chlorované vody, došlo by během čtyř hodin k jejich úhynu 

(SVOBODOVÁ et al., 1987). 

Vodní a pobřežní vegetace hraje důležitou roli pro úkryt před predátory a využívají 

ji k přilepování vajíček. Vhodnou vodní plochu pro rozmnožování obojživelníků udává 

také sklon břehů. Díky prudkým břehům může dojít k jejich uvěznění a následnému 

uhynutí. Uměle vybetonované nádrže s velkým sklonem a také břehy přírodní skalnaté 

nebo větší než 45˚ jsou nevhodnými. Není to však pravidlem pro rosničky a malé druhy 

čolků, kteří se dokážou pohybovat i po kluzkých površích. Umístění frekventované 

komunikace poblíž vodních ploch se může stát nebezpečným během migrace obojživelníků 

v době rozmnožování. Turistické a cyklistické stezky či železnice nepůsobí až takovou 

hrozbu (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

Zásahy antropogenní činnosti do krajiny a tím i spojená změna skladby složení 

dnešních lesů poznamenala možnosti vzniku tůní. Rychle rostoucí smrkové monokultury 
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vystřídaly původní zastoupení stromů vhodných pro danou oblast. Stromy zadržující vodu 

vyskytující se ve vlhkých místech byly pokáceny, došlo k odvodnění půdy a tak omezení 

vzniku tůní způsobených vývraty v podmáčené půdě. Možnosti vzniku tůní přirozenou 

cestou se tak staly omezenými. Působením přirozených procesů (rozklad biomasy) dochází 

k jejich zazemňování a postupnému zániku. Díky tomuto musí opět nyní zasahovat člověk, 

provádět rekultivace či vytvořit tůně nové. 
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4 BIOLOGIE A EKOLOGIE ČOLKA KARPATSKÉHO (Lissotriton 

montandoni) 

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) dříve se také nazývající čolek 

Montandonův (MORAVEC, 2001) je v České republice zajímavý tím, že se vyskytuje 

v severozápadním okraji areálu rozšíření tohoto druhu (ZAVADIL, 2000). 

4.1 Morfologie 

Mezi hlavní poznávací znaky v době rozmnožování patří matně černá nitka na konci 

ocasu a to u každého pohlaví. U samců je v podstatě delší od 0,3 do 1,2 cm. Samicím 

dorůstá nanejvýš do 0,6 cm. Může nastat případ, že samice nemá nitku, potom jej nahradí 

přítomnost malé mírně protáhlé matně černé pigmentové skvrny, která se vyskytuje 

zejména mimo dobu páření. Naopak během období reprodukce mají samci chodidla 

zadních končetin zbarveny do matně černého pigmentu a samice je mají pouze našedlá. 

Na zadních končetinách nemá v žádném období ploutevní lemy. Dalším výrazným 

symbolem čolka karpatského (Lissotriton montandoni) je hranatý tvar a drsnější kůže. 

To však neplatí u jedinců nacházejících se v Jeseníkách. Na hlavě mají tři povrchní rýhy, 

které se scházejí v jednom místě (ZWACH, 2009). 

Vajíčka nakladená do vody mívají velikosti od 0,32 do 0,41 cm. Z vajíčka se vyvine 

larva o délce od 0,67 do 1,1 cm. Larva se ve stáří dvou až tří měsíců, již o rozměrech 

3,6 až 5,6 cm, přemění v malého čolka měřícího 2,8 až 3,6 cm. Velikost dospělých samců 

je od 6,8 do 9,8 cm, samice dosahují větších rozměrů od 7,1 do 10,0 cm (ZWACH, 2009). 

 

4.2 Výskyt a způsob života 

V České republice se čolek karpatský (Lissotriton montandoni) vyskytuje zejména 

ve Vnějších Západních Karpatech (Hostýnsko-vsetínská hornatina, Jablunkovská brázda, 

Jablunkovské mezihoří, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, Podbeskydská pahorkatina, 

Rožnovská brázda, Slezské Beskydy, a Trtnovská vrchovina) (ZAVADIL, 2000). Mnohem 

menším zastoupení populací tohoto druhu je také v Jeseníkách (Hrubý Jeseník 



Jakub Lichnovský: Ekologicko-faunistická charakteristika čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni) na území CHKO Beskydy 

2012                                                                                                                                      18 

a Zlatohorská vrchovina) (MORAVEC, 1994). Mezi další země, ve kterých se nachází, 

jsou Karpaty Slovenska, Polska, Ukrajiny a Rumunska (ZAVADIL, 2000). 

Následující mapa síťových polí slouží pro síťové mapování fauny. Každý čtverec 

zabírá zhruba 130 km² území České republiky. Vertikální pásy polí jsou od sebe oddáleny 

10' zeměpisné délky a horizontální jsou vzdáleny 6' zeměpisné šířky. Podél celého okraje 

této mapy jsou dvojmístná čísla. Jednotlivé čtverce (kvadráty) jsou značeny čtyřmístnými 

čísly, což první dvě jsou čísla z horizontální strany a druhé dvě z vertikální strany 

(OPATRNÝ, 2001). Mapa zobrazuje rozšíření čolka karpatského (Lissotriton montandoni) 

na území České republiky. 

 

 

Obrázek 1: Rozšíření čolka karpatského (Lissotriton montandoni) v ČR (MORAVEC, 1994; ŠANDERA, 2011) 
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Záznamy o výskytu čolka karpatského (Lissotriton montandoni) v jednotlivých 

kvadrátech 

5769 – Rejvíz, ZAVADIL, 1993; ZICHA, 2007, stálý 

5770 – Zlaté Hory, ZAVADIL, 1993; ZICHA, 2005, ZICHA, 2006, ZICHA, 2007, 

PATER, 2009, stálý 

5869 – Vidly, ZAVADIL, 1994 

5870 – Holčovice, 1984, BENEŠ, 1994; Heřmanovice, ŠANDERA, 2007, ZICHA 

2007, stálý  

5969 – Karlova studánka, ZAVADIL, 1993; ZICHA, 2007, ŠIFFNER 2007, 

ŠIFFNER 2009, PATER 2009, stálý 

6276 – Oldřichovice, JABLONSKI, 2006, stálý 

6377 – Řeka, MARCIŠOVÁ, Stolarczyk, 1989 

6378 – Vendryně - Zaolší, GOCIEK, HUDEČEK, 1989 - 93 

6475 – Frýdlant nad Ostravicí, MIKÁTOVÁ, 1984 

6476 – okolí přehrady Šance, KOKEŠ, 1989 

6477 – Smrkovina, KOKEŠ, 1990; Staré Hamry, STÝSKALA, 2010, stálý 

6478 – Jablunkov - Radvanov, POLÁŠEK, 1990 

6572 – Příkazy, TRONEČEK, 1993 

6575 – Pustevny (Mořské oko), ZAVADIL a kol., 1993 

6576 – Staré Hamry, VLČEK, 1990; Bílá, RYCHTAR, 2010, stálý 

6577 – Baraní, MARTIŠKO, 1989 

6672 – Rajnochovice, MOŠTEK, 1993 

6674 – Cáb, HOLUŠKA, 1989 

6675 – Karolinka, REHÁK, 1991 

6676 – Velké Karlovice, REHÁK, 1991  

(MORAVE, 1994, ŠANDERA, 2011) 
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Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) se vyskytuje v oblastech v rozmezí 

od 450 do 1 200 m n. m., nejlépe mu však vyhovují nadmořské výšky od 550 do 

800 m n. m., což je vymezení mezi třetím a sedmým vegetačním stupněm a nejlépe by se 

mu mělo dařit v pátém vegetačním stupni. Podle Ivana Zwacha (2009) je nejhojnější 

zastoupení v horách na hranici buku a smrku a také v podhůří a pahorkatinách. Na smrkové 

oblasti není náchylný (ZWACH, 2009; VLAŠÍN, 2008). 

Pro přehlednost v lesnické typologii je zde uvedena tabulka vegetačního stupně 

ve spojitosti s nadmořskou výškou. 

1 dubový 100 – 200 m n. m. 

2 bukodubový  120 – 350 m n. m. 

3 dubobukový  300 – 500 m n. m. 

4 bukový  350 – 600 m n. m. 

5 jedlobukový  450 – 800 m n. m. 

6 smrkojedlový  600 – 1 000 m n. m. 

7 smrkový  800 – 1 600 m n. m. 

8 klečový  1 400 – 2 000 m n. m. 

9 alpínský  1 900 – 2 700 m n. m. 

Tabulka 1: Vegetační stupně ve spojitosti s nadmořskou výškou. Upraveno podle Vlašín (2008). 

 

V nadmořských výškách do 600 m n. m. osídluje raději zastíněné vodní útvary 

a naopak po překročení této hranice preferuje osluněné nebo lehce zastíněné plochy 

(ZWACH, 2009). Z vodních prostředí vyhledává převážně stojaté vody, jakožto trvalé 

i periodické tůně, jezera, jezírka či kaluže i louže, tak i málo průtočné tůně. Během života 

na souši se ukrývá v pařezech, pod kameny, pod kůrou či chrastím (BARUŠ et al., 1990). 

V jarním období, po odchodu chladných deštivých dnů, přecházejí do vodního 

prostřední za účelem rozmnožování, které je doprovázeno namlouváním. Samci se začínají 

objevovat dříve než samice. Samička klade vajíčka jedno po druhém a přilepuje 

je na rostliny či jiné předměty nacházející se ve vodě. Pokud dojde k náhradním snůškám 

a samičky nestihnout naklást vajíčka do konce června, mohou larvy přezimovat 

a k metamorfóze dochází již v dalším roce. Larvy čolků se živí dravým způsobem, 

převážně bezobratlými, včetně jejich larev. Pokud žijí na souši, mají noční aktivitu. Jsou-li 
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ve vodě, mají aktivitu denní i noční. Potravu chytají vsáním do tlamy pod tlakem. Skladba 

takové potravy závisí výhradně na velikosti jedince a na druhovém složení vodních 

bezobratlých druhů a také drobných obratlovců v daném místě. Postupem času doplňují 

svůj jídelníček o drobné obratlovce, dokonce i pulce a larvy čolků. Dospělci na souši 

konzumují larvy hmyzu, zemní červy a drobný hmyz, zde také přezimují (BARUŠ 

et OLIVA, 1992).  

Dochází ke křížení čolka karpatského (Lissotriton montandoni) s ostatními druhy 

vyskytující se v jeho blízkosti, zejména s čolkem obecným (Lissotriton vulgaris) 

a dokonce se i objevil případy s čolkem horským (Mesotriton alpestris) (MEDUNA, 

2008). 

 

4.3 Metody odchytu 

Častá metoda pro odchyt obojživelníků je pomocí síťky. Nevýhodou této metody 

je víření sedimentu u dna vodní plochy, což může způsobit uvolnění kontaminantů. Během 

odchytu se musí dávat pozor, aby nedocházelo k rušení svatebních tanců, poškození 

vajíček či larev. Dospělec je již odolnější. Používá se u méně zarostlých vodních ploch 

(VOJAR, 2007). 

Další metoda je použití živolovných pastí, do kterých se čolci lákají na návnadu 

nebo se zde mohou chytit díky přirozenému průzkumu vodní plochy. Nejúčinnější chytání 

čolků je v období rozmnožování, což je duben až květen, v pozdější době se chytají spíše 

larvy. Teplota ovlivňuje aktivitu čolků, pokud je jen pár stupňů nad nulou, je malá šance 

úspěšnosti odchytu. Pasti se pokládají na večer nejlépe do míst s vegetací u břehu. Druhý 

den ráno se provádí kontrola, aby se zamezilo vzájemné predaci a úniku chycených druhů. 

Je zapotřebí pasti důkladně přichytit, aby nedošlo k potopení důsledkem přírodních vlivů, 

což by vedlo k usmrcení některých živočichů. Tyto pasti je zapotřebí mezi každým 

použitím důkladně vysušit z důvodu zamezení přenosu chytridiomykózy. Pro případné 

nahodilé nálezce je dobré past opatřit štítkem s oznámením o probíhajícím výzkumu 

(JEŘÁBKOVÁ et BOUKAL, 2011). 
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4.4 Ochrana čolka karpatského (Lissotriton montandoni) a jeho 

stanovišť 

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) je chráněn vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí České republiky 395/1992 Sb. a vyhláškou 166/2005 Sb. o soustavě 

Natura 2000, kterými se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Podle kategorie 

zákonné ochrany se řadí jako kriticky ohrožený. V červeného seznamu ohrožených druhů 

České republiky je karpatská populace ohrožená a jesenická populace kriticky ohrožená 

(PLESNÍK et al., 2003). Patří mezi druhy živočichů chráněných na lokalitách spadající 

do celoevropské soustavy Natura 2000 (VOJAR, 2007).  

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) je zejména ohrožen používáním pesticidů 

a těžkých strojů v lesnictví. Dále samovolným zanášením vodních ploch a znečištěnou 

atmosférickou depozicí, včetně kyselých deští (MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN, 2002). 

Jelikož zastoupení čolka karpatského (Lissotriton montandoni) v České republice 

je poměrně nízké, je třeba klást důraz na jeho ochranu. Je zapotřebí se zaměřit 

na zachování ideálních přírodních podmínek, čili uchovat charakter lesů a v nich vegetaci 

potřebnou pro jeho výskyt a také uchránit vodní útvary, ve kterých se rozmnožuje. 

Je podstatné udržet krajinný ráz území pro něj vhodný (BARUŠ et al., 1990). 
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5 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ 

 

5.1 Geologické, pedologické a geomorfologické poměry 

Charakteristické pro Vnější Západní Karpaty, čili i pro území CHKO Beskydy 

je flyšové pásmo, které je typické střídáním vrstev jílovců, prachovců, pískovců a slepenců 

(WEISSMANNOVÁ, 2004). Tato oblast je z geologického pohledu poměrně mladá, vždyť 

Beskydy jsou nejmladším pohořím v České republice. Vznikla na konci druhohor 

a ve třetihorách převážně alpínským vrásněním (JASKULA et PETŘVALSKÝ, 2004). 

K dominantním geomorfologickým procesům, které modelují toto pohoří, patří kromě 

erozní činnosti, zejména tekoucí vody, významně také svahové pochody. Svahy patří 

k nejprudším v České republice a členitost je výrazná. Mezi převažujícími horninami jsou 

zde zastoupeny pískovce a jílovce, méně hojnější zastoupení mají slepence, prachovce, 

slínovce, slíny a jíly. Na nejvyšších místech Beskyd najdeme pískovec. Minerální 

zastoupení je v této oblasti velmi chudé, jelikož flyšové horniny nemají příznivé podmínky 

pro jejich vznik. Z půdního typu je nejběžnější kambizemě, ve vyšších polohách horské 

podzoly a podél vodních toků fluvizemě. Podle půdního druhu jsou ve vyšších polohách 

půdy hlinité a písčitohlinité a v nižších jílovité a jílovitohlinité (BARTÁK et al., 2003).  

Mezi geomorfologické celky patřící do CHKO Beskydy jsou Moravskoslezské 

Beskydy, Hostýnsko-vsetínská hornatina, Javorníky a Rožnovská brázda. Podbeskydská 

pahorkatina společně s Jablunkovskou brázdou zasahují jen okrajově. Nejvyšší bodem 

Karpat na našem území je Lysá hora, nachází se ve výšce 1 323, 4 m n. m., díky které jsou 

Moravskoslezské Beskydy pátým nejvyšším geomorfologickým celkem v České republice 

(BARTÁK et al., 2003). Zkoumané plochy náleží do celku Moravskoslezských Beskyd, 

podcelku Lysohorská hornatina a okrsku Ropická rozsocha. Ropická rozsocha se nachází 

v severo-východní části Lysohorské hornatiny. Podle morfologického rozlišení je řazena 

jako členitá hornatina (DEMEK, 2006). Nejvyšším bodem je Ropice 1 085, 5 m n. m. 

Je zde strukturně-denudační georeliéf s tvrdoši, strukturními terasami, mrazovými sruby, 

balvanovými proudy a sesuvy (WEISSMANNOVÁ, 2004). 
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Pro Beskydy jsou osobité pseudokrasové jeskyně s absencí krápníků, které jsou 

typické spíše pro krasové jeskyně, kde dochází k srážení vápence z vody. Zde jsou však 

vrstvy pískovce, jílovce a slepence, které zaručují holé stěny. Tyto jeskyně se vyvinuly 

během vrásnění, kdy docházelo k deformacím a lámání, díky této činnosti vznikly 

praskliny a trhliny. V období pleistocénu zapůsobilo mrazové zvětrávání a díky svahovým 

pochodům a erozní činnosti vody dochází ke vzniku jeskyní v této oblasti. Beskydský 

pískovcový pseudokras je jeden z největších na světě a registrováno je 28 pseudokrasových 

jeskyň. Jako nejhlubší jeskyně nejen zde ale i v Karpatech se zastoupením flyše je vedena 

Kněhyňská jeskyně, jejíž hloubka dosahuje 57,5 m. Nejdelší je jeskyně Cyrilka s délkou 

370 m, toto označení platí také pro Českou republiku a patří mezi nejdelší pískovcové 

jeskyně na světě (BARTÁK et al., 2003).  

 

5.2 Hydrologické a klimatické poměry 

CHKO Beskydy jsou vyhlášeny za chráněnou oblast přirozené akumulace vod, jejíž 

zkratkou je CHOPAV (BARTÁK et al., 2003). Mezi významné vodní nádrže sloužící 

za účelem akumulace pitné vodu jsou Šance, Morávka, Karolinka. Následné dvě mají 

za úkol zadržovat vodu proti povodním a zároveň slouží k rekreačním účelům, jsou 

to Bystřička a Horní Bečva (JASKULA a PETŘVALSKÝ, 2004). Díky velkým sklonům 

svahů a místní skladbou geologického podloží poměrně velká část vody odteče. Mezi 

podstatné vodní toky patří Rožnovská a Vsetínská Bečva, jejichž společným úmořím 

je Černé moře, do kterého v podstatě patří veškeré vody jižní části Beskyd. Řeky tekoucí 

opačným směrem, čili severní oblast ústí do Baltského moře, mezi ně se řadí Ostravice, 

Morávka, Lomná (BARTÁK et al., 2003). Studované vodní plochy se nacházejí 

na severovýchodních svazích Moravskoslezských Beskyd, odtud voda stéká do Olše 

(WEISSMANNOVÁ, 2004). Za zmínku také stojí vodopády, k nejzajímavějším patří 

vodopády Satina, kde se vyskytují kaskády i soutěska.  Největší vodopád je na Mazáku 

s délkou 17 m.  Vodopád na Bučícím potoce s kaskádami patří také k nejdelším. Spousty 

vodopádů se nacházejí uprostřed přírody pro okolí v nedostupných lokalitách. Množství 

podzemní vody je díky geologickému podloží malé a to díky nepropustným horninám. 

Z minerálních vod jsou tady nejčastěji sírovodíkové (BARTÁK et al., 2002). 
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Z klimatického hlediska řadíme Beskydy mezi chladnou oblast, méně však potom 

do oblasti mírně teplé (jižní část Valašska a úzký lem na severovýchodním okraji Beskyd) 

(WEISSMANNOVÁ, 2004). V oblasti mírně teplé, čili v nížinách je průměrná roční 

teplota přes 7 °C, naopak v chladné klimatické oblasti v horách je průměrná roční teplota 

pod 3 °C. Oblasti přesahující nadmořskou výšku nad 1 000 m patří v České republice mezi 

nejchladnější (BARTÁK et al., 2003). Nejteplejším měsícem je červenec a nejchladnějším 

leden. Nejvíce srážek spadne v červnu a srpnu, nejméně potom v únoru a březnu 

(BARTÁK et al., 2002). Lysá hora je místem s nejnižší průměrnou roční teplotou 

v republice a to 2,5 °C, obdobné je to i se srážkovou aktivitou, kdy průměr úhrnu srážek 

je 1 532 mm za rok. V zimě opět Lysá hora vévodí v oblasti napadlého sněhu, který zde 

přetrvává 150 až 180 dnů v roce (JASKULA et PETŘVALSKÝ, 2004). Celkový průměrný 

úhrn srážek v Beskydech je okolo 768 mm, je to docela vyšší průměr proti zbytku 

republiky, což je díky vyšším nadmořským výškám (BARTÁK et al., 2003; TOLASZ, 

2007). 

 

5.3 Vegetační poměry 

Větší část Beskyd byla původně zalesněna listnatými a smíšenými lesy, převažovaly 

bukové a jedlobukové lesy, smrk rostl pouze ve vyšších polohách nad 900 m n. m., dnes 

můžeme vidět převážně smrkové monokultury. S postupem osidlování se v krajině 

objevovaly pastviny a louky, tokem času přestaly být využívány pastevci a již můžeme 

řadit některé rostliny jako je kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), pcháč bezlodyžný 

(Cirsium acaule), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), orlíček planý (Aquilegia 

vulgarit) a řadu orchidejí mezi vzácné druhy. Díky tomuto byl hojně rozšířen právě tak 

jalovec obecný (Juniperis communis). Místy se objevují také malé mokřady vzniklé 

na místech sesuvů, kde roste například vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr 

úzkolistý (Eriophorum angustifolium), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), 

z orchidejí vázaných na tento typ biotopu je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) 

a vzácně kruštík bahenní (Epipactis palustris). Mezi typické karpatské rostliny se řadí 

šafrán karpatský (Crocus heuffelianus), hořeček žlutavý karpatský (Gentianella lutescens 

subsp. carpatica) vyrůstá ve východní části Beskyd, chrpa javornická (Centauera mollis), 
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tento druh roste z celé České republiky pouze v Javorníkách, oměj tuhý moravský 

(Aconitum firmum subsp. moravicum) je typický pro oblast Moravskoslezských Beskyd, 

ladoňka karpatská (Scilia kladnii) je subendemit karpatské oblasti, řepíček řepíkovitý 

(Aremonia agrimonoides) roste v Karpatech na východě Moravy, šalvěj lepkavá (Salvia 

glutinosa), jalovec obecný (Juniperis communis) a tis červený (Taxus baccata) 

(NEUHÄUSL, 1965; MIKYŠKA, 1968; CULEK, 1995). 

Z mechorostů byl nedávno objeven nový druh, kterého pojmenovali jako šurpek 

moravský (Orthotrichum moravicum), stal se endemickým druhem Moravskoslezských 

Beskyd (PLÁŠEK, 2009).  

Z mykologického hlediska stojí za zmínku choroš ohňovec Pouzarův (Phellinis 

pouzarii) a outlavka beskydská (Antrodiella beschidica), původ obou pochází 

z NPR Mionší, odkud tyto druhy byly popsány (VAMPOLA, 1996). 

 

5.4 Faunistické poměry 

V Moravskoslezských Beskydech je výskyt západokarpatské horské lesní fauny 

patřící k eurosibiřské podoblasti. Vody zde tekoucí náleží do pstruhového pásma. Člověk 

po dobu přítomnosti ovlivnil vývoj zdejší fauny. Specifickou zvířenou jsou dvě velké 

šelmy, které osidlují pouze východní část České republiky a to právě Beskydy. Přítomnost 

vlka obecného (Canis lupus) a medvěda hnědého (Ursus arctos) je díky propojenosti 

Českého Karpatského území se Slovenským, kde se vyskytují v hojnějších počtech. 

Řadíme zde rovněž rysa ostrovida (Lynx lynx), který se nachází také v Bílých 

Karpatech, Jeseníkách a na Šumavě. Koncem 19. století byly tyto šelmy vyhubeny a dnes 

se opět vracejí. Důležitost jim náleží pro regulaci počtu spárkaté zvěře, do které patří srnec 

obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa) a jelen evropský (Cervus 

elaphus), jehož velké počty dosahují uprostřed Moravskoslezských Beskyd. Z malých 

šelem je tady kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), lasice kolčava 

(Mustela nivalis), lasice hranostaj (Mustela erminea), je možnost spatřit dokonce i vydru 

říční (Lutra lutra). Díky přítomnosti pseudokrasových jeskyní zde mají příznivé podmínky 

netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). 
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Nejstarší hlodavec je myšivka horská (Sicista betulina), která přežívá již z doby ledové. 

Nejběžnějším dravcem je káně lesní (Buteo buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus), 

naopak vzácněji je spatřen ostříž lesní (Falco subbuteo) (CULEK, 1995; JASKULA 

et PETŘVALSKÝ, 2004). V roce 2006 byl započat projekt návrat orla skalního (Aquila 

chrysaetos) do Beskyd, podařilo se již vypustit celkem třináct jedinců (OREL, 2010). Další 

dravci plachtící nad Beskydskou krajinou jsou jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec 

obecný (Accipiter nisus), včelojed lesní (Pernis apivorus). Za zmínku stojí také sova 

pálená, sýc rousný, kulíšek nejmenší, datel tříprstý, strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, 

linduška horská, pěnice valašská, ledňáček říční, čáp černý, volavka popelavá, tetřev 

hlušec. Zejména za deštivého počasí a v noci se objevuje mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra), nejvzácnější ocasatých obojživelníků je čolek karpatský (Lissotriton 

montandoni) a nejhojnější je čolek horský (Triturus alpestris). Z řádu žab (Anura) je častý 

skokan hnědý (Rana temporaria). Ropucha obecná (Bufo bufo) se dostává až do vyšších 

poloh, zatímco nižší bezlesí preferuje ropucha zelená (Bufo viridis) a kuňce žlutobřiché 

(Bombina variegata) stačí menší stojaté vody. Zástupce ještěrů (Sauria) je ještěrka 

živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis 

fragilis). Nejčastěji přítomným hadem je užovka obojková (Natrix natrix) a jediný 

v republice jed obsahující had zmije obecná (Vipera berus). Za karpatské dědictví se z plžů 

(Gastropoda) považuje modranka karpatská (Bielzia coerulans), která se objevuje 

za deštivého počasí. V pramenech a pramenných stružkách se vyskytuje praménka 

rakouská (Bythinella austriaca), ve stojatých a mírně tekoucích vodách je plovatka bahenní 

(Lymnaea stagnalis), na kamenech v tekoucích vodách je kamomil říční (Ancylus 

fluviatilis). Mlži nejsou tak početnou skupinou, však docela častá je škeble rybniční 

(Anodonta cygnea) a méně škeble říční (Anodonta anatina). Cenný je skromný výskyt 

ohroženého velevruba tupého (Unio tumidus). Náročný na čisté prostředí je rak říční 

(Astacus astacus), více se však zatím daří raku bahennímu (Pontastacus leptodactylus). 

Z brouků je obvyklým druhem hrobařík malý (Nicrophorus vespilloides), chrobák lesní 

(Geotrupes stercorosus) a ve vyšších polohách střevlík hladký (Carabus glabratus) 

(BARTÁK et al., 2003; BUCHAR, 1983). 

 

 



Jakub Lichnovský: Ekologicko-faunistická charakteristika čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni) na území CHKO Beskydy 

2012                                                                                                                                      28 

5.5 Vymezení a charakteristika zkoumaných lokalit 

Zkoumané lokality se nachází na území Moravskoslezských Beskyd. 

Lokalita č. 1: Mořské oko 

Poloha této lokality je v západní části Moravskoslezských Beskyd v blízkosti 

Pusteven na katastrálním území Prostřední Bečvy. Mořské oko je jezírko vyskytující 

se v mokřadu, který v minulosti nejspíše turisté rozšířili a prohloubili (BAJER, 2008).  

Lokalita č. 2 

Nejbližším městem této lokality je Frenštát pod Radhoštěm, oblast je pojmenována 

Pod Kozincem, konkrétně u pramene potoka východně od vrchu Kyčera a severozápadně 

od motorestu Pindula (ZAVADIL, 2000). Nachází se v katastrálním území Trojanovic. 

V okolí je nově upravená šotolinová cesta, u které byly dvě tůňky, jedna byla vybavena 

nepropustnou fólií. Ve vrchní části potoka Lubina, kde prosakuje voda ze země, působí 

eroze. 

Lokalita č. 3: nádrž 

Retenční nádrž se vyskytuje v Jezerném v údolí Jezerného potoka na katastrálním 

území Velkých Karlovic (ZAVADIL, 2000). 

Lokalita č. 4: tůňky 

Na lokalitě Těšinoky je několik tůní, které se vyskytují jak v lese, tak na louce. 

Loukou protéká potůček, na kterém se také nachází tůňka.  
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Studované plochy, na kterých proběhlo měření, se nachází v severní oblasti 

Moravskoslezských Beskyd, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek. 

Lokalita č. 5: tůňka u lesní cesty 

Nachází se na katastrálním území Vendryně mezi kopci Žďár, Malý Kozinec 

a Velký Kozinec. Jde o tůňku u lesní šotolinové cesty, po které vede modrá turistická 

značka.  

Lokalita č. 6: tůňka 

Nachází se rovněž na katastrálním území Vendryně mezi kopci Žďár, Malý 

Kozinec a Velký Kozinec cca 50 m nad lokalitou č. 1. Tůň je poměrně mělká, v letních 

měsících dochází k pozvolnému vysychání, nikdy však nevysychá zcela. Je sycená vodou 

především z jarního tání sněhu.  

Lokalita č. 7: rybníček pod elektrickým vedením 

Vyskytuje se na severním okraji katastrálního území Oldřichovice u Třince, poblíž 

řeky Tyrka. Je situovaná téměř pod elektrickým vedením VVN. Jedná se o největší 

studovanou plochu v podobě malého rybníčku.  
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Obrázek 2: Mapa oblasti s vyznačením studovaných ploch (zdroj: www.mapy.cz, www.mapy.geology.cz) 
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6 MATERIÁL A METODIKA 

Výběr lokalit a ověřování přítomnosti čolka karpatského (Lissotriton 

montandoni) 

V počáteční fázi výzkumu se zjišťovaly informace, kde by se mohli vyskytovat čolci 

karpatští (Lissotriton montandoni) ve vodní fázi. Místními odborníky bylo doporučeno 

několik vhodných stanovišť na různých místech Moravskoslezských Beskyd. V jarním 

období roku 2010 začalo zkoumání. Celkem bylo navštíveno devět lokalit. 

Během návštěv bylo si všímáno ostatních živočichů a rostlinstva, aby bylo možné 

si udělat představu, jaké vodní plochy čolek karpatský (Lissotriton montandoni) vyhledává, 

popřípadě s jakými živočichy tyto lokality sdílí a jaká flóra roste v okolí. Zjišťování 

přítomnosti čolka karpatského (Lissotriton montandoni) se provádělo vyrobenou síťkou, 

která se skládala z malého keseru, na který byla našita záclona. Z dalších pomůcek byla 

přítomna nádoba pro přechodné a zároveň bezpečné uchovávání odchycených druhů 

za účelem determinace. Malé akvárium vyrobené na míru sloužilo pro účely fotografování 

a pro přehledné prozkoumání daného druhu ze všech stran. Nemohl také chybět Klíč 

našich ryb, obojživelníků a plazů (HRABĚ, 1973) a Klíč k určování obojživelníků a plazů 

(VLAŠÍN, 2008), včetně poznávacího bloku pro záznam všech získaných informací. 

Veškeré postupy tohoto výzkumu byly konzultovány se znalci na dané téma a nadále již 

nebylo zasahováno do jejich prostředí. 

Analýza vodního prostředí a zpracování výsledků 

Studované plochy byly vybrány podle terénního průzkumu z roku 2010 a začátku 

roku 2011 a to z důvodu zaznamenání výskytu čolka karpatského (Lissotriton montandoni) 

na těchto místech. Měření probíhalo přímo v terénu za pomocí přístrojů GHM 3430 – 

digitálního měřiče měrné vodivosti, GHM 3630 – digitálního ručního přístroje pro měření 

rozpuštěného kyslíku, teploty a absolutního tlaku vzduchu a pH 3210 – kapesního pH 

metru s pamětí dat v měsících od dubna do srpna 2011. Přístroje bylo nutné před každou 

sérií měření kalibrovat. Kalibrace kyslíkové elektrody u přístroje GHM 3630 byla 

prováděna na vzduchu bez pomocných prostředků. Elektroda se zabalila do utěrky, aby 

se zamezilo proudění vzduchu. Takto byla ponechána 15 minut pro vyrovnání teploty 
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a osušení membrány. Nesmělo se však výrazně přesáhnout tuto dobu, jelikož by mohlo 

dojít k vyschnutí membrány a poškození elektrody. Z těchto důvodů je vyjma měření, 

kalibrace a údržby elektroda neustále ponořena v deionizované vodě. Při měření kyslíku 

se elektroda opotřebovává a je potřeba provádět údržbu v měsíčních intervalech. Údržba 

se také provádí při vzniku vzduchových bublin, což způsobuje chybná měření. Údržba 

elektrody se prováděla s rukavicemi a savou podložkou z důvodu manipulace 

s elektrolytem, což je KOH (hydroxid draselný). Nejdříve se odšroubovala membrána 

a elektroda se vysušila hadříkem. Katoda se jemně očistila brusným plátnem (hrubost 240). 

Povrch elektrody se nesměl vyleštit do hladka, musel zůstat zdrsněný pro rovnoměrné 

rozdělení elektrolytu. Prachové částice se důkladně odstranily. Do plnícího otvoru 

se případně doplnil elektrolyt a také do membránové hlavy, která se ve svislé poloze 

našroubovala. Pokud vznikly vzduchové bubliny, proces se musel opět opakovat od dolití 

elektrolytu do membránové hlavy. Kapesní pH metr bylo také potřeba kalibrovat. 

Prováděla se ruční jednobodová kalibrace. Elektrodu bylo nutno opláchnout v destilované 

vodě, ponořit do pufru a pomocí ručního nastavení přístroje se kalibrace spustila. Pro 

uchovávání pH elektrody se používal chlorid draselný (KCl). Vzorek se odebíral 

v nejhlubším možném místě a následně probíhalo vyhodnocení pomocí třech zmiňovaných 

přístrojů. Před začátkem a po skončení každého měření bylo nezbytné opláchnout 

elektrody destilovanou vodou a poté je osušit. Hodnoty se z displeje odečítaly po ustálení. 

Teplota vody byla zaznamenána z vodního teploměru. Rozměry studovaných ploch byly 

změřeny pomocí měřícího pásma a hloubka vody se odečítala z metrové tyče. Údaj 

o hloubce je získán z průměrné hodnoty pěti měření.  

Výsledky z měření byly zpracovány do tabulek, vybrány byly pouze hodnoty 

používané pro klasifikaci povrchových vod podle českých technických norem. S některými 

zvolenými hodnotami byly utvořeny tabulky pro přehlednější zobrazení. Tabulky byly dále 

rozšířeny o další informace v podobě stáří lesního porostu, lesního typu a nadmořské 

výšky, které byly vyčteny z mapových podkladů (www.uhul.cz). 
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7 VÝSLEDKY 

Na území Moravskoslezských Beskyd bylo navštíveno celkem devět lokalit 

s možným výskytem čolka karpatského (Lissotriton montandoni), z toho na třech byla 

prokázána jeho přítomnost včetně pozdějších larválních stádií. Ve zbylých lokalitách nebyl 

prokázán výskyt. 

Lokalita č. 1: Mořské oko 

Tůňka byla prozkoumána 23. dubna 2010. Je zde znám výskyt tří druhů čolků, 

a to čolek horský (Messotriton alpestris), čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a čolek 

karpatský (Lissotriton montandoni). Bylo zde zastoupeno pětačtyřicet samečků čolka 

horského (Messotriton alpestris) a šestatřicet samiček. Počty dalších druhů zde nejsou 

uvedeny z důvodu možného vzájemného křížení. Stáří lesního porostu v okolí je 30 let, 

dále se zde vyskytuje rozmezí lesního porostu od 20-ti do 130-ti let, průměr je 60 let. Další 

údaje jsou uvedeny v (tabulka 2). 

rok výskytu 2010 

mapový čtverec 6575 

nadmořská výška   980 m n. m.  

lesní typ smrkobukový 

stáří lesního porostu (Ø) 60 let 

Tabulka 2: Mořské oko 

 

Roku 2011 v jarním období začalo pátrání po nových lokalitách s přítomností čolka 

karpatského (Lissotriton montandoni). Navštívené lokality byly Frenštát pod Radhoštěm - 

Pod Kozincem, Jezerné, Těšinoky, Grůň a Cabské jezero. 

Lokalita č. 2 

Dne 10. dubna 2011 návštěva lokality Frenštát pod Radhoštěm - Pod Kozincem 

(tabulka 3). Neobjeveny příhodné podmínek ani přítomnost čolka karpatského (Lissotriton 

montandoni). V okolí je nově upravená šotolinová cesta, u které byly dvě tůňky. Tohoto 
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dne ani v jedné existence obojživelníků nepotvrzena. Lokalita se nachází ve 20-ti letém 

porostu, v okolí je průměrně 80 let starý porost.  

rok výskytu 1989 

mapový čtverec 6475 

nadmořská výška  cca 670 m n. m. 

lesní typ jedlobukový  

stáří lesního porostu (Ø) 80 let 

Tabulka 3: Lokalita Frenštát p. R. - Pod Kozincem 

 

Lokalita č. 3: nádrž 

Dne 17. dubna 2011 návštěva lokality Jezerné (tabulka 4). Probíhá zde oprava 

a odbahnění retenční nádrže „Jezero“ v Jezerném za podpory Evropské unie a Státního 

fondu životního prostředí ČR. Realizace projektu byla zahájena dne 30. 4. 2009 a datum 

ukončení 31. 8. 2010. Dne 17. 4. 2011 nádrž stále vypuštěna. V přítokové vrchní části, kde 

je přítomen litorální porost, je zachováno vodní prostředí. Přechod mezi vodou a pevninou 

zatím není pozvolný, ale strmý. Momentálně zde není přítomno vodní rostlinstvo. 

Objeveny byly škeble rybniční (Anodonta cygnea) a snůšky od skokana. 

rok výskytu 1996 

mapový čtverec 6675 

nadmořská výška   630 m n. m. 

lesní typ - 

stáří lesního porostu (Ø) - 

Tabulka 4: Lokalita Jezerné 

 

Lokalita č. 4: tůňky 

Dne 22. května 2011 návštěva lokality Těšinoky. V lesní tůňce přítomnost tří 

samiček a jednoho samce čolka horského (Mesotriton alpestris). V tůňce na louce 

v protékajícím potůčku byl zahlédnut jeden nedeterminovaný jedinec čolka. Ve spodní levé 

straně potoka na louce u lesa jedna samička a sameček čolka horského (Mesotriton 



Jakub Lichnovský: Ekologicko-faunistická charakteristika čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni) na území CHKO Beskydy 

2012                                                                                                                                      35 

alpestris). Na stejné straně potoka uprostřed louky jedna samička čolka horského 

(Mesotriton alpestris) a hojná početnost pulců. 

 

Seznam studovaných ploch pro rok 2011 s prokázaným výskytem čolka 

karpatského (Lissotriton montandoni): 

Lokalita č. 5: tůňka u cesty 

Lokalita č. 6: tůňka  

Lokalita č. 7: rybníček  

 

Lokalita č. 5 

Sloupec1 IV. V. VI. VII. VIII. 

měrná vodivost 5,33 9,36 5,84 8,44 8,89 

koncentrace kyslíku 9,33 5,81 6,7 3,23 - 

teplota 11,8 19,5 19,1 21 21,5 

pH 6,39 6,59 6,41 6,58 6,59 

lesní typ jedlobukový - - - - 

stáří lesního porostu (Ø) 50 let - - - - 

nadmořská výška  590 m n. m. - - - - 

hloubka vodního sloupce (Ø) 33 cm - - - - 

rozloha vodní plochy 16 m² - - - - 

druh   pohlaví - - - - 

Lissotriton montandoni 3x♀; 7x♂ - - - - 

Triturus apestris 3x♀; 1x♂ - - - - 

Tabulka 5: Tůňka u cesty 

 

Oproti roku 2010 došlo k zvětšení vodní plochy v důsledku těžby dřeva (dřevo bylo 

stahováno přímo přes část tůně). Dne 7. 5. 2011 byla zaznamenaná olejová skvrna, nejspíše 

od motorové pily. Dne 14. 6. 2011 bylo objeveno na stoncích rostlin celkem 17 svleček 



Jakub Lichnovský: Ekologicko-faunistická charakteristika čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni) na území CHKO Beskydy 

2012                                                                                                                                      36 

larev, po vylíhlých šídel modrých (Aeshna cyanea) a v tůňce bylo jedno topící se šídlo 

modré (Aeshna cyanea) a jeden páskovec dvouzubý (Cordulegaster bidentata), oba dva 

dospělci. Tůňka je poměrně dobře prosluněná, což vyhovuje chráněnému leknínu bílému 

(Nymphaea alba). Druhá významná rostlina je zákonem chráněná varta trojlistá 

(Menyanthes trifoliata). Sítinu rozkladitou (Juncus effusus) využívaly nymfy šídel 

modrých (Aeshna cyanea) po které vylézaly z vody, aby se následně přeměnily v ranních 

hodinách v dospělce. Na břehu roste kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris). Mezi další 

byliny vyskytující se v okolí tůňky jsou devětsil bílý (Petasites albus), podběl obecný 

(Tussilago farfara), pomněnka  volnokvětá (Myosotis laxiflora), jedovatý pryskyřník 

plazivý (Ranunculus repens), řeřišnice luční (Cardamine pratensis), máta dvoulistá 

(Mentha longifolia), vrbina penízková (Lysimachia nummularia) a čarovník pařížský 

(Circaea lutetiana). Přibližné stáří okolních porostů je 70 a 30 let.  

 

Lokalita č. 6 

Sloupec1 IV. V. VI. VII. VIII. 

měrná vodivost 7,69 8,39 8,41 10,94 9,72 

koncentrace kyslíku 4,82 6,44 6,94 4,16 - 

teplota 7,6 14,3 11 15 13,7 

pH 6,12 6,31 6,37 6,39 6,18 

lesní typ jedlobukový - - - - 

stáří lesního porostu (Ø) 50 let - - - - 

nadmořská výška  640 m n. m. - - - - 

hloubka vodního sloupce (Ø) 9 cm - - - - 

rozloha vodní plochy 15 m² - - - - 

druh   pohlaví - - - - 

Lissotriton montandoni 0x♀; 1x♂ - - - - 

Triturus apestris 0x♀; 2x♂ - - - - 

Tabulka 6: Tůňka 

 

V tůni se nevyskytuje vodní vegetace. Kolem tůňky se vyskytly kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), kýchavice Lobelova (Veratrum lobelianum), svízel vonný (Galium 

odoratum), mokřýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites 
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albus), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) kakost smrdutý (Geranium robertianum) 

a šťavel kyselý (Oxalis acetosella). Stáří okolních porostů je 50 let a více.  

 

Lokalita č. 7 

Sloupec1 IV. V. VI. VII. VIII. 

měrná vodivost 28,8 28,4 28,4 22,7 34,9 

koncentrace kyslíku 4,48 3,98 10,56 3,54 - 

teplota 9,5 15,6 14,9 15 17,5 

pH 8,19 7,49 7,42 7,49 7,52 

lesní typ bukodubový - - - - 

stáří lesního porostu (Ø) 70 let - - - - 

nadmořská výška  410 m n. m. - - - - 

hloubka vodního sloupce (Ø) 40 cm - - - - 

rozloha vodní plochy 239 m² - - - - 

druh pohlaví - - - - 

Lissotriton montandoni 2x♀; 0x♂ - - - - 

Triturus apestris 0x♀; 1x♂ - - - - 

Tabulka 7: Rybníček 

 

Břehové partie jsou zarostlé mlázím a vodní plochu pokrývá porost Equisetum 

fluviatile. Okolní vegetace nepřechází přímo do souvislého lesního porostu, který 

se vyskytuje až východněji, podél řeky Tyrky, kde dosahuje stáří 70 a více let. Severní 

strana je odříznuta, pokácením stromů kvůli elektrickému vedení, tímto byl přerušen 

koridor propojující lesnatou oblast jezírka s rozsáhlým stromovým územím. Západní část 

území je nezalesněné. V podmáčené půdě vedle jezírka roste blatouch bahenní (Caltha 

palustris), další rostliny jsou řeřišnice hořká (Cardamine amara), kopřiva dvoudomá 

(Urtica dioica), prvosenka vyšší (Primula elatior), sasanka hajní (Anemone nemorosa), 

dymnivka dutá (Corydalis cava) a mokříš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium). 

Začátkem jarního období roku 2012 byl opět kompletně vykácen ze dvou stran břehový 

porost rybníčku, kvůli bezpečnostním opatřením elektrického vedení. Pozůstatky v podobě 

olejové skvrny na vodní hladině. 
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8 DISKUZE 

Studium výskytu čolka karpatského (Lissotriton montandoni) a studium jeho 

stanovištních podmínek prokázaly zajímavé výsledky. 

Neobjevení čolka karpatského (Lissotriton montandoni) na jednotlivých lokalitách 

mohlo být zapříčiněno velmi malým zastoupením tohoto druhu a tudíž došlo k jeho 

nezahlédnutí, jelikož celkové počty čolků se nezjišťovali, abychom nezasahovali 

ve velkém rozsahu do jejich životního prostředí. Pouze byla ověřena jejich přítomnost. 

Snižování jejich počtů způsobuje antropogenní činnost a predace ostatních živočichů. 

Z uvedených údajů vyplývá, že se jednotlivé lokality ve studovaných parametrech 

prostředí liší (tabulka 5, 6, 7). K exaktnějšímu vyhodnocení zjištěných údajů by bylo 

zapotřebí zahrnout do výzkumu více lokalit a to i takové, kde byl dříve výskyt čolka 

karpatského prokázán a kde patrně mohlo dojít ke změně stanovištních podmínek. Dále 

by bylo vhodné přesněji stanovit velikost populace, což ale může být rušivým elementem 

místní populace, která tak může zaniknout. 

Čolku karpatskému vyhovují zastíněná stanoviště. Jsou pravděpodobně méně 

nároční na kyslíkový režim. pH sledovaných lokalit se pohybuje od téměř neutrálního 

až k slabě kyselému, což se dá vzhledem k horským podmínkám a kyselému podloží 

považovat za méně významný parametr. Měrná vodivost povrchových vod je běžně mezi 

5 až 50 mS m
-2

. Vyšší měrná vodivost v rybníčku oproti tůňkám vyjadřuje ve vodě větší 

obsah aniontů a kationtů (PITTER, 2009). Teplota vody nepřekračuje extrémní hodnoty, 

které by mohly výrazně zhoršovat biochemické procesy. Lokalita č. 1. a 2. se nachází 

v nadmořských výškách v rozmezí nejhojnějšího výskytu. Lokalita č. 1. lehce pod spodní 

hranicí tohoto rozmezí (ZWACH, 2009). 
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Tabulky s vybranými hodnoty pro porovnání 

Lokalita č. 7 

Nejvyšší hodnoty pH v porovnání s ostatními zkoumanými plochami má třetí lokalita.  

 

Graf 1: Vyobrazené hodnoty pH v jednotlivých měsících pro lokalitu č. 7 – rybníček 

Měrná vodivost v měsíci květen 

Třetí lokalita má konstantně největší hodnoty měrné vodivosti a to nejen v měsíci květen. 

 

Graf 2: Vyobrazení měrné vodivosti v měsíci květen pro všechny tři lokality – tůňka u cesty, tůňka, rybníček 
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Lokalita č. 6 

Grafické vyhodnocení druhé lokality v šestém měsíci. 

 

Graf 3: Vyobrazené hodnoty měrné vodivosti, koncentrace kyslíku, teploty a pH v měsíci červen pro lokalitu č. 6 - 

tůňka 

Průměrné hodnoty 

Průměrné vyhodnocení všech lokalit. 

 

Graf 4: Průměrné hodnoty měrné vodivosti, koncentrace kyslíku, teploty a pH všech tří lokalit – tůňka u cesty, 

tůňka, rybníček 
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Během prvních obchůzek byla zaznamenána přítomnost mloků skvrnitých 

(Salamandra salamandra), zástupci čeledi skokanovitých (Ranidae), následně ropuchovití 

(Bufonidae) a v závěru čolci. První se objevovali čolci horští (Mesotriton alpestris), 

a to v početném zastoupení, následně čolci obecní (Lissotriton vulgaris), již v menších 

počtech a úplně poslední se vyskytli čolci karpatští (Lissotriton montandoni), však 

ve velmi malém počtu.  

Poměr celkového zastoupení čolka karpatského (Lissotriton montandoni) 

ve společenství čolků v jednotlivých lokalitách bylo minimální. Byla vždy více jak 

dvojnásobná převaha čolka horského (Messotriton alpestris). Při výzkumu byly 

v některých lokalitách přítomny larvy vážek, které svou predací ohrožují larvy čolků. 

Výskyt čolků vždy doprovázel existenci žab (Anura), včetně jejich nakladených 

snůšek. Byl to takový poznávací znak, pokud se již na první pohled nezahlédl tento úkaz, 

pak následně docházelo k velké nejistotě, zda se zde budou vyskytovat čolci. Tedy během 

prozatímního výzkumu nebyl spatřen čolek, aniž by nebyl v daném okolí přítomen jiný 

obojživelník. Bude pravděpodobné, že jsou-li v daném vodním útvaru ideální podmínky 

pro jednoho obojživelníka, budou i pro druhého. Tudíž se zde shromažďují a vyhledávají 

tyto vhodná místa. Dále je možné, že čolci kladou svá vajíčka záměrně do biotopů 

s výraznou druhovou diverzitou. Díky tomuto zajišťují svému potomstvu během vývoje 

bohatou potravu. Tedy i pulci mohou sloužit k obživě. 

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni) se od ostatních příbuzných druhů 

rozpoznával díky nitce přítomné na konci ocasu. Podobnou nitku má také čolek hranatý 

(Triturus helveticus). Dalším odlišným znakem, těchto dvou druhů je u samců zaoblený 

ploutevní lem na konci ocasu, který má čolek hranatý (Triturus helveticus) téměř rovný, 

či vypouklý. Ploutevní zašpičatělé lemy na zadních končetinách má pouze čolek hranatý 

(Triturus helveticus) a to jenom v době rozmnožování, na rozdíl od čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni), který tímto znakem abstinuje. Na úkor podobného vzhledu, 

se nenaskytl problém se záměnou, jelikož v České republice je výskyt čolka hranatého 

(Triturus helveticus) na jiných místech, a to v západní části, na poměrně malé lokalitě. 

Objev tohoto druhu na území České republiky je datován roku 1990, což je poměrně nový 

druh české fauny. V evropské fauně, je však znám dlouhou dobu (OPATRNÝ, 2001). 
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Během determinace bylo zapotřebí čolky karpatské (Lissotriton montandoni) odlišit 

od čolků obecných (Lissotriton vulgaris) a čolků horských (Mesotriton alpestris), jelikož 

se tyto druhy často vyskytují pospolu a dochází k vzájemnému křížení. Čolek obecný 

(Lissotriton vulgaris) se rozpoznával díky nehranatému tvaru. Samci měli zubatý ploutevní 

lem, který se táhnul, až na ocasní ploutevní lem. Na zadních končetinách měli kolem prstů 

ploutevní lem a to pouze v době hlavního páření. Nejvýrazněji odlišným druhem byl čolek 

horský (Mesotriton alpestris) a to díky pestrému zbarvení samců. Břicho bylo oranžově 

sytě zbarvené. Mezi přechodem ze spodní strany na boční se vyskytoval světle modrý 

pruh. Z druhé strany, jej ohraničovalo liniově černé tečkování, či u některých zasahovalo 

do modrého pruhu, které bylo taktéž u některých přítomno na malém rovném hřbetním 

lemu a přecházelo na ocasní lem, kde barvy ke konci ocasu pozvolna slábly. Samice měly 

téže barvou zbarvenu spodní stranu. Vrchní a boční strany měly mozaiku ve tvaru 

maskování. 
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9 ZÁVĚR 

Během utváření rešeršní části v této bakalářské práci bylo plnohodnotným přínosem 

seznámení se s ocasatými obojživelníky vyskytující se na území České republiky 

a porovnání hlavních odlišných znaků, zejména mezi rodem mlok (Salamandra) a čolek 

(Triturus, Mesotriton a Lissotriton). Při zaměření na rod čolek (Triturus, Mesotriton 

a Lissotriton), zejména na druh čolka karpatského (Lissotriton montandoni), proběhlo 

úspěšné seznámení s tímto druhem, jak z hlediska vizuální podoby, tak s jeho způsobem 

života, což je pro četnou většinu lidí velká neznámá, jelikož se s tímto druhem v přírodě 

moc často nesetkává, poněvadž čolci většinu života tráví přes den v úkrytu a za potravou 

vychází v noci (noční aktivita). Dále je největší pravděpodobnost čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni) zahlédnout v období jeho rozmnožování, kdy probíhá noční 

i denní aktivita. Existuje jen málo nadšenců, co by pozorovali vodní hladinu a čekali, 

až se půjde čolek karpatský (Lissotriton montandoni) nadechnout. Druhý případ je, že míst 

s výskytem čolka karpatského (Lissotriton montandoni) na území České republiky není 

mnoho. Z toho vyplývá, že se často setkáváme s jedinci, kteří nemají ponětí, jak čolek 

karpatský (Lissotriton montandoni) vypadá a dokonce si pletou čolky s mlokem. 

 Cílem výzkumné části bylo nalézt lokality s ověřenou přítomností čolka 

karpatského (Lissotriton montandoni). Podařilo se tak objevit celkem tři vodní plochy, 

z toho dvě na doporučení a jedna byla objevena během pátrání po předchozích dvou.  

Velkou zkušeností bylo pracování s měřícími přístroji v terénu, což přineslo 

výsledky, které nám mohou prozradit spoustu o nárocích čolka karpatského (Lissotriton 

montandoni) a podle jakých parametrů si vybírá vhodné vodní plochy pro rozmnožování. 

Na měřené lokalitě číslo jedna byl zmapován výskyt silně ohroženého leknínu 

bílého (Nymphaea alba) a ohrožené vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) podle zákona 

395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Což je i z botanického hlediska zajímavá 

studovaná plocha. 

Abychom čolkům karpatským (Lissotriton montandoni) mohli co nejvíce porozumět 

a následně zajišťovat ochranu, je nezbytností mít zmapovány všechny lokality s jejich 

výskytem. Zachováním jejich přirozených vodních ploch (v dnešní době již jde mnohdy 



Jakub Lichnovský: Ekologicko-faunistická charakteristika čolka karpatského 

(Lissotriton montandoni) na území CHKO Beskydy 

2012                                                                                                                                      44 

i vzniklých antropogenní činností), včetně kvality vody a okolního prostředí, umožníme 

těmto živočichům i nadále přežívat v souladu s lidskou populací. 
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Obrázek 3: samec čolka karpatského ve vodní fázi - tůňka u cesty poblíž chaty Kozinec. Zachycení tělních lišt. 

(foto Jakub Lichnovský, 2. května 2010) 

 

Obrázek 4: Samec čolka horského (Messotriton alpestris) ve vodní fázi - tůňka poblíž chaty Kozinec. Oranžové 

zbarvení břicha, světle modrý pruh v pozadí liniového tečkování, viditelný hřbetní lem.  

(foto Jakub Lichnovský, 2. květen 2010) 
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Obrázek 5: Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) - vodopád v Súl‘ovských skálách. Žlutočerné zbarvení těla je 

charakteristické pro každého jedince. (foto Jakub Lichnovský, červen 2009) 

 

 

Obrázek 6: Lokalita č. 6 - tůňka u cesty poblíž chaty Kozinec. (foto Jakub Lichnovský, 14. duben 2012) 
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Obrázek 7: Lokalita č. 6 - tůňka u cesty poblíž chaty Kozinec. (foto Jakub Lichnovský, 7. květen 2011) 

 

 

Obrázek 8: Lokalita č. 6 - tůňka u cesty poblíž chaty Kozinec. (foto Jakub Lichnovský, 19. červenec 2011) 
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Obrázek 9: Lokalita č. 6 - tůňka u cesty poblíž chaty Kozinec. (foto Jakub Lichnovský, 23. srpen 2011) 

 

 

Obrázek 10: Lokalita č. 7 - tůňka poblíž chaty Kozinec. (foto Jakub Lichnovský, 2. května 2010) 
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Obrázek 11: Lokalita č. 8 - rybníček u obce Oldřichovice. (foto Jakub Lichnovský, 2. května 2010) 


