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Úvod
     

Sledováním obojživelník  na výsypkách hn douhelných dol  se v eské republice zabývalo jen 
n kolik batracholog . áste n  se tomuto tématu v novali ve svých pracích Š ASTNÝ, BEJ EK
(1994, 1998) a BEJ EK, Š ASTNÝ (1999, 2000), systematicky za al sledovat populace obojživelní-
k  na výsypkách až VOJAR (1999 a 2000).  

P edložená práce si kladla za úkol navázat na jmenované studie. Jejím cílem bylo provést zjišt ní
druhové skladby obojživelník  na dvou hn douhelných výsypkách v Mostecké pánvi, porovnat 
zkoumané lokality mezi sebou a získaná terénní data konfrontovat s literárními údaji z okolí výsypek, 
protože úsp šné osídlení antropogenn  vytvo ených ploch závisí nejen na vhodných podmínkách 
výsypky, ale i výskytu druh  v okolí. Z tohoto d vodu byl zhodnocen biologický potenciál okolních 
ploch. U všech t í nádrží byl také proveden jednorázový chemický rozbor vody. 

Zkoumané území a metodika 

Jako modelová území byly vybrány Hornoji etínská výsypka (dále HJV) a Kopistská výsypka 
(dále KV) mezi Horním Ji etínem, Litvínovem a Mostem. HJV byla dosypána po átkem osmdesátých 
let (založena v r. 1954), KV byla dosypána kolem r. 1970 (založena v r. 1948). 

Pro studium byly zvoleny t i vodní plochy, dv  jsou na HJV a jedna na KV: 
1. Menší jezírko na nerekultivované ásti HJV je u západního okraje, má plochu 12 m2 a hloubku 

max. 1 m.  Svahy byly v dob  pr zkumu porostlé jen bylinným patrem, kterému zde siln  dominovala 
t tina k ovištní. Souvislejší porosty d evin se zde nenacházely, ojedin lé solitéry nebo skupinky re-
prezentoval bez erný a b íza bradavi natá. Vodní plocha byla z malé ásti porostlá orobincem širo-
listým a na podmá eném okolí rostla sítina, podb l obecný a kostival léka ský. Voda, stejn  jako u 
dalších dvou lokalit, m la zvýšený obsah síranových, vápenatých a ho e natých iont . Podél jezírka 
byla postavena igelitová liniová zábrana o délce cca 30 m s p ti padacími pastmi.  T i padací pasti 
byly umíst ny zvenku a dv  zevnit .

2. V tší vodní plocha rovn ž u západního okraje HJV o velikosti 70 m2 a hloubce 1,5 m. Okolí 
jezírka je porostlé mladým lesíkem olše lepkavé, dále se zde vyskytuje b íza bradavi natá a javor 
jasanolistý, z k ovin je zde ostružiník obecný a bez erný. B ehy por stá orobinec širolistý a t tina
k ovištní. Liniová zábrana v délce 20m byla postavena na malé ásti obvodu jezírka na stran  orien-
tované do st edu výsypky. ty i padací pasti byly umíst ny po dvou naproti sob  na obou koncích 
linie.

3. Velké a lenité jezírko na lesnicky rekultivované KV o rozloze 200 m2, s maximální hloubkou 
cca 2,5 m. B ehový porost tvo í rákos obecný. Liniová zábrana délky 7 m byla vedena na míst  p ed-
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pokládané migrace obojživelník  z okolí. Dv  pasti byly umíst ny na vn jší stran  zábrany, jedna na 
stran  vnit ní.

Odchyty pomocí liniových zábran v kombinaci s padacími pastmi a pozorování na obou výsyp-
kách byly provád ny od poloviny b ezna do konce ervna 2001. Padací pasti byly pravideln  kontro-
lovány dvakrát až t ikrát týdn . Obojživelníci byly ozna eni pomocí amputace prst  (žáby na p ední,
olci na zadní kon etin ), a poté vypušt ni na druhé stran  zábrany. Ke srovnání stanoviš  posloužil 

Shannon v index diverzity, Scheldon v index druhové vyrovnanosti a Sørenson v index podobnosti 
spole enstev (BEGON, HARPER, TOWNSEND 1997).

Výsledky a diskuse 

Na sledovaných plochách bylo b hem odchytu v období III. – IV. 2001 zaznamenáno celkem p t
druh  obojživelník  (viz tab. . 1). Na HJV bylo celkem odchyceno 53,9 % jedinc , na KV bylo 
odchyceno 46,1  % obojživelník .

Tabulka . 1: íselné a procentuelní vyjád ení výsledk  odchyt  na HJV a KV 

Lokalita . 1 Lokalita . 2 Lokalita . 3
ex. % ex. % ex. %

Triturus vulgarit 14 60,9 28 87,5 32 68,1
T. cristatus 6 26,1 0 0 4 8,5
Bufo bufo 0 0 3 9,4 10 21,3
Rana dalmatina 3 13 1 3,1 0 0 
R. ridibunda 0 0 0 0 1 2,1

23 100 32 100 47 100

Indexy charakterizující diverzitu a vyrovnanost spole enstev na jednotlivých lokalitách podává 
tabulka . 2. Vzájemná podobnost spole enstev jednotlivých lokalit vyjád ená Sørensonovým inde-
xem podobnosti spole enstev (ISs) je uvedena v tabulce . 3. 

Tabulka . 2: Charakteristiky jednotlivých lokalit dle sledovaných index

S H J
lokalita . 1 3 0,92 0,84
lokalita . 2 3 0,45 0,41
lokalita . 3 4 0,88 0,63

Vysv tlivky: S – po et druh , H – Shannon v index diverzity, J – Sheldon v index vyrovnanosti 

Tabulka . 3: Podobnost spole enstev jednotlivých lokalit vyjád ená Sørensonovým indexem 

lokalita . 1 lokalita . 2 lokalita . 3 
lokalita . 1 66,67 57,14
lokalita . 2 66,67 57,14
lokalita . 3 57,14 57,14
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Pro zhodnocení možností imigrace obojživelník  na výsypky a biologického potenciálu jejich 
okolí byl sestaven seznam zjišt ných druh  (tab. . 4) z prací Voženílka (1999), Bárty a Tyrnera 
(1969), Rennerové (2000), Moravce (1994) a Bárty (1994). 

Tabulka . 4: Výskyt obojživelník  v okolí sledovaných území 

kvadrát lokalita TC TV BB RR RD
5447 Kopisty a výsypka - 1992 - 1994 -

ernice 1993 1993 - - -
Jeze í - - 1993 - 1989
Horní Ji etín - - - - 1994
Most – výsypky - 1981 - - -
Most - Ko ský vrch - 1994 - - -
Hamr - - 1973 - -
Liš í skály - - 1993 - -
Litvínov - - - 1975 -
Janov - - 2001 - 2001
R žodolská výsypka 1999 1999 1999 - -
bývalé Albrechtice - - - - 1989
Šumný d l - - 1969 - 1993
Litvínov - - - - 1993
Bílý potok - - - - 1967
Rad ický d l u Litvínova - - - - 1988

5446 NPR Jezerka - - 1981 - 1977
Mikulovice - - 1994 - - 

5448 Mariánské Rad ice 1973 - - 1988 -

Vysv tlivky: TC – Triturus cristatus , TV – Triturus vulgaris, BB – Bufo bufo, RR – Rana ridibunda, RD – Rana 
dalmatina

olek obecný (Triturus vulgaris)
Na hn douhelných vn jších výsypkách se vyskytuje pom rn asto. Z Radovesické výsypky jej 

uvádí VOJAR (1999), z Tušimicka, z výsypky Pokrok u Duchcova a p edpolí lomu Bílina na Bílinsku 
BEJ EK et Š ASTNÝ (2000, 1999), my jsme jej nalezli na R žodolské výsypce. Z HJV ani z okolí 
nebyl nikým hlášen. Na obou výsypkách byl dominantním druhem, migroval od po átku b ezna do 
poloviny dubna. P i výkyvech teplot spojených s náhlým zhoršením po así bylo zaznamenáno prudké 
kolísání po t  migrujících jedinc . Na KV trvala migrace až do poloviny dubna, na HJV migrace 
ustávala již po átkem dubna. Hojný výskyt olka obecného umož ují i vhodné podmínky sledova-
ných lokalit, vegetací zarostlé b ehy a vodní plochy u všech t í lokalit vyhovují olk m p i upev ová-
ní vají ek a k úkrytu. Dle VOJARA (1999), který se zabýval blíže sukcesními adami obojživelník
na výsypkách, je tento druh na starších výsypkách (nad 10 let) s jezírky s hojnou vodní vegetací 
výrazn  dominantní. Na Radovesické výsypce uvádí po etnost 61 – 66 %  ze všech odchycených 
obojživelník .
 Úsp šnému p ežívání olka obecného vyhovují i množství vodních ploch na obou sledovaných 
výsypkách. 
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olek velký (Triturus cristatus)
 Na výsypkách se nevyskytuje p íliš hojn . Sv d í o tom ojedin lé nálezy z Radovesické výsypky 
(VOJAR 1999 - z n kolika set obojživelník  jen dva jedinci), z p edpolí dolu Bílina (BEJ EK et 
Š ASTNÝ 2000) a z R žodolské výsypky (RENNEROVÁ 2000). Jarní migrace probíhá od po átku
až poloviny b ezna do poloviny kv tna. Na KV však tento druh ukon il migraci ze zimoviš  stejn
jako olek obecný v polovin  dubna, zatímco na HJV migroval o m síc déle. Dosp lí jedinci nemají 
specifické nároky na typ vodní nádrže, proto je asto nacházen spole n  s jinými druhy olk  (MI-
KÁTOVÁ et VLAŠÍN 1998, BARUŠ et OLIVA 1992). Vyhovují mu p edevším v tší a hlubší dob e
oslun né vodní plochy. D ležitý je pro n j dostatek litorální vegetace (BARUŠ et OLIVA 1992). 
T mto nárok m vyhovují  vodní plochy na obou výsypkách.  

Ropucha obecná (Bufo bufo)
 Vyskytuje asto se na výsypkách, je známá z Radovesické (VOJAR 1999), R žodolské (REN-
NEROVÁ 2000), KV a z p edpolí dolu Bílina (Š ASTNÝ et BEJ EK 2000), z HJV zatím hlášena 
nebyla. Pro úsp šné osídlení je u ropuchy d ležitá p edevším v tší blízkost lokalit jejího výskytu, je 
známa v rností k místu rozmnožování. Hojn jší byla na KV, migrovala od konce b ezna do konce 
ervna. Na HJV byla zjišt na migrace jen od konce b ezna do necelé poloviny dubna. Ropucha obec-

ná je velmi nenáro ný a p izp sobivý druh. Vyhledává v tší vodní plochy, dosp lci však tráví velkou 
ást života v suchozemském prost edí (DIESENER et REICHHOLF 1997, MIKÁTOVÁ et VLAŠÍN 

1998). P estože byla odchycena v menším po tu (v rnost ropuchy ke starým lokalitám a menší ochota 
osidlovat nové vodní plochy),  skýtají sledované lokality vhodná stanovišt  jak pro rozmnožování, tak 
i hibernaci.  P i sledování sukcese obojživelník  na Radovesické výsypce (VOJAR 1999) byl tento 
druh odchycen také v pom rn  nízkém po tu.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Na výsypkách se vyskytuje vzácn , do doby našeho výzkumu byl na nich nalezen jen u dolu Bí-

lina (2 ex. p i transferu obojživelník  v kv tnu 2001). Mimo výsypky hlásí jeho nálezy z Horního 
Ji etína VOŽENÍLEK (1999) a BÁRTA (1994), z Litvínova BÁRTA (1994). Námi byl zjišt n pouze 
na HJV, ale v p íliš malém po tu, než aby mohla být ur ena jeho celá aktivita p i jarní migraci. První 
jedinci byli odchyceni v polovin  b ezna, další jedinec až na konci b ezna. P es malý po et odchyce-
ných skokan  štíhlých do pastí bylo pozorováno mnohem v tší množství jedinc  ve sledovaných 
i jiných jezírcích. Z toho usuzujeme, že na HJV žijí po etn jší populace. 

Skokan sk ehotavý (Rana ridibunda)
Na výsypkových plochách je pom rn  hojným druhem. Sv d í o tom etné nálezy na Radove-

sické výsypce (VOJAR 1999). Na KV byl odchycen pouze jeden jedinec do zemní pasti. Tento nízký 
po et zd vod ujeme tím, že skokani sk ehotaví hibernují na dn  jezírek a nemigrují ze zimoviš .
Jinak v dob  pá ení byly slyšet hlasové projevy množství samc  z více oslun ných a vegetací zarost-
lých partií jezírka. Proto odhadujeme jeho populace na po etn jší, než by vypovídaly výsledky 
odchyt  ze zemních pastí. 

Souhrn 

Práce se zabývá studiem populací obojživelník  osidlujících vodní plochy dvou výsypek na 
Mostecku. Odchyty se provád ly na dvou vodních plochách nerekultivované ásti Hornoji etínské
výsypky a jedné na Kopistské výsypce s lesnickým typem rekultivace. Sledována byla p edevším 
jarní migrace obojživelník  v dob  od po átku b ezna do konce ervna. K odchyt m bylo použito 
metody igelitových liniových zábran se zemními padacími pastmi. Na výsypkách bylo prokázáno p t
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druh  obojživelník , dominantním druhem na obou je olek obecný (Triturus vulgaris), po etné
druhy byly ropucha obecná (Bufo bufo) a olek velký (Triturus cristatus). Pouze na Hornoji etínské
výsypce byl odchycen také v malém po tu skokan štíhlý (Rana dalmatina) a na Kopistské výsypce 
byl zjišt n skokan sk ehotavý (Rana ridibunda).

Zusammenfassung 

Die Arbeit befasst sich mit dem Studium der Lurchpopulationen, die die Wasserflächen von zwei 
Kippen im Gebiet Most besiedeln. Der Abfang wurde auf zwei Wasserflächen im Teil der unrekulti-
vierten Kippe Horní Ji etín und einer rekultivierten Kippe mit dem Aufforsterungstyp der Rekultiva-
tion durchgeführt. Es war vor allem die Frühlingsmigration der Lurche in der Zeit vom Anfang März 
bis Ende Juni verfolgt. Zum Abfang wurde die Methode der Plastiklinienschranken mit den Erdfallen 
benutzt. Auf den Kippen wurden fünf Lurcharten nachgewiesen. Die dominante Art auf beiden ist der 
Teichmolch (Triturus vulgaris), zahlreich waren auch die Erdkröte (Bufo bufo) und der Kammolch 
(Triturus cristatus). Nur auf der Kippe Horní Ji etín wurde in kleiner Anzahl auch Springfrosch 
(Rana dalmatina) abgefangen und auf der Kopisty-Kippe  wurde der Seefrosch (Rana ridibunda)
festgestellt.
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