
 

06 / 5. 6. 2016 – Pulci. 

Tak jako každý rok, tak i letos bylo třeba přemístit pulce z některých míst, kde by se nemohla 

dokončit celá proměna v žábu (metamorfóza).  

Je přirozené, že většina lidí chce pulce a snůšky zachránit. Jenže není to tak jednoduché, jak to 
vypadá. V řadě případů také podobné záchranné akce ani nedopadnou dobře, což už ale 
většinou nikdo nevidí. Důležitý je fakt, že některé druhy obojživelníků vyloženě vyžadují pro 
své rozmnožování mělké vodní plochy - tůně a kaluže. Jde zejména o ropuchu zelenou, 
ropuchu krátkonohou a kuňku žlutobřichou, jiní vodu tekoucí (mlok). Rozhoduje i teplota vody.  
 

 



V naší republice se vyskytuje 21 druhů obojživelníků. 8 druhů patří mezi tzv. ocasaté 

obojživelníky (čolci, mlok) a 13 druhů mezi žáby. Všechny naše druhy obojživelníků jsou v 

současné době nějakým způsobem ohroženy - jsou zařazeny buď do Červeného seznamu 

ohrožených druhů, nebo mezi zvláště chráněné druhy, viz:  
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Aneta Mašterová 
Filip Šálek 

Přehled ohrožení a ochrany obojživelníků v ČR  

(Zpracoval Jaromír Maštera ) 

  Druh 

Kategorie ochrany v 

ČR podle Vyhlášky 

č. 395/1992 Sb. 

Kategorie ohrožení v ČR 

podle Červeného 

seznamu (2003) 

  mlok skvrnitý   silně ohrožený druh zranitelný druh 

  čolek dunajský   bez ochrany kriticky ohrožený druh 

  čolek dravý   kriticky ohrožený druh kriticky ohrožený druh 

  čolek velký   silně ohrožený druh ohrožený druh 

  čolek obecný   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  čolek horský   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  čolek hranatý   kriticky ohrožený druh kriticky ohrožený druh 

  čolek karpatský   kriticky ohrožený druh 

kriticky ohrožený druh 

(sudetské populace) 

ohrožený druh 

(karpatské populace) 

  kuňka ohnivá   silně ohrožený druh ohrožený druh 

  kuňka žlutobřichá   silně ohrožený druh 

kriticky ohrožený druh 

(alpské populace) 

zranitelný druh 

(karpatské populace) 

  ropucha obecná   ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  ropucha krátkonohá   kriticky ohrožený druh ohrožený druh 

  ropucha zelená   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  rosnička zelená   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  blatnice skvrnitá   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  skokan hnědý   bez ochrany téměř ohrožený druh 

  skokan ostronosý   kriticky ohrožený druh ohrožený druh 

  skokan štíhlý   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  skokan krátkonohý   silně ohrožený druh zranitelný druh 

  skokan skřehotavý   kriticky ohrožený druh téměř ohrožený druh 

  skokan zelený   silně ohrožený druh téměř ohrožený druh 

http://www.obojzivelnici.wbs.cz/Jak-pomoci-obojzivelnikum.html


Záchranný přenos pulců do našich tůní se uskutečnil 7. 5. 2016. Zúčastnila se ho celá rodina – 

manželé H. se dvěma dcerami – S.H. a E.H. Byli to totiž oni, komu osud pulců nebyl lhostejný. 

Tak nějak by to mělo vypadat, je to příkladný vztah celé rodiny k přírodě jako takové. (Maminka 

se fotit nechtěla.  ) 

 

 

 



Děvčata při vypouštění pulců: 

 

 

Nesmělo se zapomenout ani na toho posledního. 

 



Ještě poslední ohlédnutí spokojených zachránkyň.  

 

 

Ochrana obojživelníků je aktivitou, dodnes zavánějící podivínstvím, a při hledání 
kontaktů s různými institucemi je třeba počítat i s tím, že bude zlehčována, 
zesměšňována, případně přímo vulgarizována. Naopak se však někdy setkáme se 
sympatiemi a porozuměním až překvapivým. Není problém přesvědčit někoho, že je 
třeba chránit například ptáky. Všichni je mají rádi a ani se neptají, zda jsou užiteční či 
nikoliv. Je naopak problém přesvědčit veřejnost, že některé ptáky je třeba hubit či 
alespoň regulovat jejich početnost (například zdivočelí holubi). Zkuste však někoho 
přesvědčit o nutnosti ochrany obojživelníků. Většinou narazíte na předsudky typu: jsou 
slizcí, jedovatí, odporní a páchnou.  
I dětské pohádky líčí žáby vesměs jako tvory nesympatické − např. v pohádce Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda brání žába na prameni živé vodě téci. Teprve po zabití žáby se 
pramen obnoví. Již tradičně jsou obojživelníci spojováni s množstvím pověr. Mlok byl 
spojován s čarodějnictvím, někde jej považovali za bytost spojenou s peklem. Podle 
středověkých pověr měl moc odolávat ohni a uhasit jej. Místně byl i nazýván ohnižil. 
Mimořádně neoblíbené jsou ropuchy. Lidé věřili, že jsou to proměněné čarodějnice. 
(Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín) 
 
Věřme, že tohle je už minulostí. 

                                                                            J.Hepová - MiSFN 

 


