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Ochrana obojživelníků – rozmnožování a vývoj 

• Obojživelníci jsou v naší zemi běžnou součástí přírody 

• Kdysi jich bylo více a vyskytovali se téměř na celém území ČR 

• Člověk pro obojživelníky znamená velké nebezpečí. Hlavními 
zdroji ohrožení je podíl ještě vyšší, přes 45% 

• Avšak vinu kromě človějsou znečištění a zásahy do krajiny 

• Skoro třetina druhů žab je silně ohrožena či už vyhynula.  
U druhů čolka či mloka ka nese také plísňová infekce  

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HylaArborea-CallingMale.jpg > 



Ochrana obojživelníků – rozmnožování a vývoj 

• Během posledních staletí se krajina České republiky velice 
změnila. Divoké lesy a louky byly přetvořeny v pole a pastviny 

• Bylo vybudováno mnoho přehrad, rybníků a kanálů. Některé 
toky byly narovnány a mokřady vysušeny 

• Pro obojživelníky závislé na výskytu vody, ve které žijí jako 
larvy, jsou tyto zásahy do krajiny smrtelné. Z mnoha míst 
vymizeli obojživelníci úplně, protože neměli vhodné podmínky 
pro život, vývoj a rozmnožování 

• Dnes se ochranáři snaží zachránit vlhké  
oblasti potřebné k jejich přežití 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Frog_in_frogspawn.jpg> 



Ochrana obojživelníků – rozmnožování a vývoj 

• Člověk bohužel nejen přetváří své okolí, ale také jej znečišťuje 

• Mnoho z původních lokalit obydlených obojživelníky bylo 
zamořeno chemikáliemi a odpadem 

• Špinavá, znečištěná a jedovatá voda hubí nejen obojživelníky 

• Odpad produkovaný domácnostmi a továrnami se uvolňuje  
v různých formách do okolí vodu nevyjímaje. Pesticidy a další 
postřiky jsou splaveny deštěm do vodních toků a ploch 

• Larvy obojživelníků nemohou přežít v toxické vodě a proto 
hynou. Přeživší jedinci mohou být deformováni a trpět vadami 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TriturusCristatusMiddleSizedLarva.JPG> 



Ochrana obojživelníků 

• Stát, organizace a ochránci zvířat se snaží zachovat 
obojživelníky mnoha způsoby. Po roce 1990 vešly v platnost 
zákony a směrnice chránící obojživelníky, jejich přirozená 
místa výskytu a kvalitu životního prostředí 

• Nové stavby a zásahy do krajiny jsou plánovány pečlivě a 
neměly by ohrozit populaci okolních živočichů 

• Kolem pozemních komunikací jsou budovány záchytné pásy. 
Putující žáby jsou místo přejetí auty přenášeny na místo 
rozmnožování 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amphibians.png> 



Poznej obojživelníky 
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[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kammmolchmaennchen.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rana_esculenta_on_nymphaea_front_view.JPG > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bombina_bombina_1_(Marek_Szczepanek).jpg > 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hyla_arborea_(Marek_Szczepanek).jpg > 



Poznej obojživelníky 
Mlok skvrnitý     Skokan hnědý Rosnička zelená 

 

 

 

 

 

 

 

Čolek velký          Skokan zelený      Kuňka obecná 
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