
Komentář k výskytu obojživelníků a plazů v PR V pískovně 
 
Užovka obojková (Natrix natrix)  
Ohrožený druh. Typickým biotopem jsou zarostlé křovinaté břehy v okolí vod, někdy však i skalnaté 
biotopy. V okolí rybníka je běžná, pozorována bývá na břehu rybníka, zejména v její mokřadní části  a 
samozřejmě ve vodě; žije zde do jisté míry z lovu obojživelníků. 
 
Slepýš křehký (Anguis fragilis) 
Silně ohrožený druh. Vyhledává paseky, lesy, křovinaté stráně i louky. Žijí skrytě, ven vylézají za 
soumraku a v noci, objevují se i ve dne většinou po dešti, kdy na zemi pátrají po dešťovkách a 
slimácích. V CHÚ žije v křovinách a v ochranném pásmu u lučních biotopů. 
 
Čolek obecný (Lissotriton vulgaris, syn. Triturus vulgaris) 
Silně ohrožený druh. Žije v blízkosti stojatých vod, ve kterých se rozmnožuje, vyhýbá se při tom 
souvislým lesním plochám. Mladí jedinci těsně před metamorfózou byli pozorováni v mokřadní části 
rybníka  - čolci se zde tedy i rozmnožují. K životu vyhledávají nepochybně jak okolí mokřadní části 
rybníka, tak i blízkou nivu v povodí Rokytky. Ohrožení pro ně plyne z chemického znečištění vody, 
přičemž larvy jsou citlivé zejména na biocidy, ale i na změny pH. 
 
Skokan zelený (Pelephylax esculentus, syn. Rana esculenta synkl.) 
Silně ohrožený.  Jedná se hybridní formu, schopnou samostatného rozmnožování, vzniklou křížením 
skokanů skřehotavých a krátkonohých. Je velmi vázán na vodní prostředí a citlivý na kvalitu vody, je 
ohrožen její eutrofizací. Zimuje na souši nebo ve vodě, vylézá již v dubnu, o pár měsíců později se 
páří na rozmnožišti. Vodní skokani jsou v ZCHÚ běžní, zdržují se zejména v mokřadní části. 
 
Skokan hnědý (Rana temporaria) 
Náš nejčastější obojživelník, vyžaduje dostatečnou vlhkost prostředí a blízkost vodních nádrží 
(nevyskytuje se v městských intravilánech a na xerotermních stanovištích). Pozorován byl opakovaně  
v podmáčeném lese v nivě Rokytky, tak v mokřadu v sz. části rybníka. Pulci dosud nalezeni nebyli, 
nicméně je pravděpodobné, že i on se zde rozmnožuje. 
 
Ropucha obecná (Bufo bufo) 
Ohrožený druh. PR V pískovně je pro ropuchy zejména reprodukčním stanovištěm (jak lze usuzovat 
z čerstvě metamorfovaných jedinců pozorovaných poblíž vody). Proto je pro ně hlavním zdrojem 
ohrožení znečištění ze Svépravického potoka. 
 
Ropucha zelená (Psedepidalea viridis, syn. Bufo viridis) 
Ohrožený druh. Teplomilný druh nacházející ideální podmínky v místech, kde se zemědělsky 
využívané plochy střídají s lesy. Často vyhledává k rozmnožování nově vzniklé, periodické vodní 
nádrže, často v lidskou činností silně ovlivněných biotopech. Hlasové projevy v době rozmnožování, 
v mokřadní části rybníka. 
 

Z batrachologického hlediska představuje PR V pískovně velmi cennou lokalitu: žije se zde sedm 
druhů obojživelníků a plazů, šest z toho zvláště chráněných ze zákona, a všichni se zde rozmnožují. To 
klade zvláštní nároky na ochranu tohoto území. Je třeba zajistit, aby voda nebyla znečišťována 
splachy, zejména biocidickými, z okolních polí. Vzhledem k tomu, že zde žijí druhy zvláště citlivé na 
kvalitu vody (zejména čolek obecný), musí být dodržena vzdálenost nejbližšího hnojení alespoň 100 
metrů. Krom toho nesmí být rybník vypouštěn (a s hladinou manipulováno) v období reprodukce a 
zimování obojživelníků (tj. ideálně od konce srpna do konce září) a při dlouhodobém odbahňování je 
nutné zacházet šetrně tak, aby v části rybníku zůstala stálá vodní plocha (případně lze vytvořit lagunu 
k rybníku přilehlou). Pokud budou při odbahňování  přemodelovány břehy, je třeba dbát, aby se 
nerozšiřovala nepřístupná část břehové linie, tj. taková, která má sklon větší než 45°. 
 


