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sOuhrn

Červená kniha ohrožených druhů obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava se nachází v jihovýchodním cípu České republiky. Studované území zahrnuje 
úzký pás lužních biotopů podél nejspodnějších úseků řek Dyje a Morava a zaujímá rozlohu asi 124 km2. Úvodní 
kapitoly poskytují základní informace o geomorfologii, klimatu, ekosystému lužního lesa, obecné problematice 
ochrany obratlovců v území a jsou vymezena kritéria pro zařazení druhů do jednotlivých kategorií ohroženosti. 
Následující červený seznam ohrožených druhů obratlovců tohoto území je sestaven v systematickém pořadí taxonů. 
Celkem seznam obsahuje 165 druhů, 6 v kategorii regionálně vymizelý, 38 kriticky ohrožený, 36 ohrožený,  
37 zranitelný a 16 téměř ohrožený. V území bylo dosud zjištěno 109 zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. Z těchto druhů je 17 kriticky ohrožených, 61 silně ohrožených a 31 ohrožených. Dále bylo zjištěno 
39 evropsky významných druhů, uvedených ve vyhlášce č. 166/2005 Sb. Z nich je v území 12 kriticky ohrožených, 
17 ohrožených, 4 zranitelné, 2 téměř ohrožené, 2 v kategorii málo dotčený a po jednom v kategoriích nehodnocený  
a s nedostatkem údajů. Všechny druhy uvedené v republikovém červeném seznamu a zvláště chráněné druhy  
v České republice (obě vyhlášky), které se v území vyskytují, ale nejsou zde považovány za ohrožené (21 druhů), 
jsou jmenovány v kategorii „málo dotčený“. Pro 103 vybraných ohrožených druhů jsou zpracovány krátké charakte-
ristiky, obsahující stručnou informaci o morfologii, biologii, obývaném stanovišti, rozšíření, výskytu v území, 
ohrožení a možnostech ochrany. Tyto charakteristiky jsou doplněny fotografiemi dospělců, popř. i mláďat, poby-
tových znaků a biotopů.

abstract

red data book of threatened vertebrates of the floodplain forest of the dolní Morava Biosphere reservee

The Dolní Morava Biosphere Reserve is located in the southeastern corner of the Czech Republic. The study area 
includes a narrow belt of floodplain habitats along the lowest parts of the Dyje and Morava rivers, with the area  
of about 124 km2. The introductory chapters provide the basic information on geomorphology, climate, floodplain 
forest ecosystem, general issues of conservation of vertebrates in the area and criteria for the individual categories 
of endangerment. The following red list of threatened vertebrate species is ordered systematically. Altogether,  
the list includes 165 species, 6 of them ranked as regionally extinct, 38 critically endangered, 36 endangered,  
37 vulnerable and 16 near threatened. Regarding legally protected species in the Czech Republic (Regulation  
No. 395/1992), 109 of them were recorded (17 as critically endangered, 61 strongly endangered and 31 endangered). 
Furthermore 39 species of European importance (Regulation No. 166/2005) were registered (12 as critically en-
dangered, 17 endangered, 4 vulnerable, 2 near threatened, 1 not evaluated and 1 data deficient). All of the species 
registered, appointed in the national red list or under legal protection in the Czech Republic (both regulations), 
which are not endangered in the area (21 species), are listed here in the category of „least concern“. Fact sheets with 
concise data on morphology, biology, habitat, distribution, occurrence in the area, possible endangerment and 
protection are provided for 103 selected species. These characteristics are accompanied by photos of adults, respectively 
pups, presence characters, and habitats.
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ÚvOd

Červené seznamy jsou nejčastější formou publikované prezentace ohrožených druhů a představují významný pod-
klad pro odpovědné instituce státní správy i další zájemce o stav biologické rozmanitosti na daném území. Až 
na výjimky, však nebývají ve většině států součástí legislativních opatření a nejsou tedy právně závazné. Nejinak je 
tomu i v případě předkládaného červeného seznamu obratlovců lužních lesů biosférické rezervace Dolní Morava. 
Při jeho zpracování jsme se snažili vycházet z  Červeného seznamu ČR (Plesník a kol. 2003), který ovšem musel 
být v jednotlivých taxonomických skupinách více či méně modifikován. Dalšími zdroji byly prameny týkající se 
konkrétních skupin a druhů obratlovců.      

 Specifikum předkládaného červeného seznamu je jeho zaměření na biom lužního lesa, s čímž je ale spojená 
určitá subjektivita týkající se spektra prezentovaných druhů. Řada druhů žijících v tomto unikátním ekosystému, 
je na něj vázáná svým výskytem pouze částečně (např. jen v určitou roční dobu, či pouze na některá jeho sukcesní 
stádia) a problematickým se může čtenáři jevit i zařazení druhů, které vlastní lesní porosty neobývají vůbec (druhy 
vodního prostředí, jako jsou mihule, ryby či někteří obojživelníci). Protože je však lužní les ekosystém, jehož exis-
tence je bez vlivu vodního prostředí nemyslitelná a součástí jeho přirozené dynamiky jsou i ranně sukcesní stádia 
a otevřená stanoviště (Klimo a kol. 2008), lze charakter prezentovaného spektra druhů v podstatě dobře obhájit. 

 Dalším problémem může být ochranářský status některých druhů ve sledované oblasti. Mnohé druhy zařazené 
do Červeného seznamu ČR nejsou totiž v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava ohrožené. Opačné případy jsou 
spíše výjimkou. Jen několik druhů s dostatkem životaschopných populací v celostátním měřítku bylo lokálně zařa-
zeno do vyšší kategorie ohroženosti. 

 Všechny druhy lužních lesů BR Dolní Morava, prezentované v této červené knize jsou (až na výjimky) tedy 
uvedené i v Červeném seznamu ČR a v seznamu zvláště chráněných živočichů (vyhláška č. 395/1992 Sb., příp.  
č. 166/2005 Sb.). Pokud některé z nich nejsou v území ohroženy, jsou zařazeny do kategorie málo dotčených druhů.

 Z území České republiky je známo téměř 600 druhů obratlovců, z toho v Červeném seznamu ČR je uvedeno 
asi 330 druhů, tj. asi 55 % (Plesník a kol. 2003). Více jak 200 druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné druhy živo-
čichů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. (stav k 10. 12. 2007). Na území BR Dolní Morava bylo dosud zjištěno více jak 
390 druhů obratlovců s různou vazbou na porosty lužních lesů (Řehák et al. 2002). Stav populací a detailní rozšíření 
mnoha z nich však nejsou dostatečně známy. Do červeného seznamu tohoto území je zařazeno celkem 165 druhů. 
V území bylo dosud zjištěno i 109 zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

 Pro 103 vybraných ohrožených druhů jsou zpracovány krátké charakteristiky, obsahující stručnou informaci 
o morfologii, způsobu života, ekologických nárocích, rozšíření, výskytu v území, ohrožení a o možnostech ochrany. 
V textu jsou citovány i vybrané literární zdroje a to zejména v souvislosti s konkrétními údaji o výskytu druhů 
ve sledované oblasti. Pro zpracování textů byly preferovány druhy buď zařazené do vyšších kategorií ohroženosti, 
nebo typické pro lužní les. Charakteristiky jsou doplněny fotografiemi dospělých jedinců příslušných druhů, popř. 
mláďaty či vývojovými stádii a dále typickými biotopy či pobytovými znaky. Odkazy na konkrétní obrázky v tabu-
lích jsou v textu uvedeny jen v případech možných nejasností. Pořadí obrázků je na všech tabulích vždy zleva 
doprava, posléze shora dolů. Vědecké názvosloví druhů obratlovců vychází z aktuálních tištěných nebo elektronických 
taxonomických databází jednotlivých systematických skupin.

 Všichni autoři zpracovávali jednak části úvodních pasáží, jednak charakteristiky obratlovců a to konkrétně 
J. Suchomel (editor) savce, S. Lusk mihulovce a ryby, P. Macháček ptáky a M. Šebela obojživelníky a plazy.  
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Jeseter malý                                                                     Cr
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
jeseteři (Acipenseriformes), jeseterovití (Acipenseridae)

Charakteristika

Jeseter malý má tělo protáhlé, hlava vybíhá v prodloužený rypec, pod ním jsou spodní ústa s rozpolceným dolním 
rtem. Před ústy se nachází krátké obrvené vousky. Ocasní ploutev je nesouměrná (heterocerkní). Místo šupin jsou 
na těle kostěné štítky, hřbetní mají dlouhý dozadu vybíhající hrot, boční štítky jsou kosočtverce. V boční postraní 
řadě je jich více než 50. Hřbetní strana je zeleno až hnědě šedá, břišní strana světlá, žlutavá až světle šedá. Boční 
a břišní štítky jsou bělavé, hřbetní s nádechem do žluta. Hřbetní a řitní ploutev je rezavě červená, ostatní ploutve 
popelavě šedé. Jeseter malý se v našich podmínkách dožívá 10–15 let. Dorůstá obvykle 50–70 cm celkové délky 
a hmotnosti 0,5 až 2,5 kg.

Biologie a Biotop

Jeseter malý se zdržuje v hlavním řečišti velkých toků v místech s hlubokou vodou obvykle solitérně, nebo v men-
ších skupinách, pouze na tření se sdružuje v početnější hejna. Vyhýbá se kalné vodě a při povodních se uchyluje 
do postranních říčních ramen. Živí se širokou paletou vodních bezobratlých – larvy, kukly a dospělci vodního 
hmyzu, chrostíci, korýši a měkkýši. Náhodnou potravu mohou tvořit i jikry anebo i menší jedinci jiných druhů ryb. 
Pohlavní dospělost nastává obvykle ve 4 až 6 letech, u samců o rok dříve. Ke tření dochází v hlavní proudnici řeky. 
Vzhledem k ojedinělému výskytu se u nás tento druh nerozmnožuje.   

rozšíření a výskyt

Jeseter malý se vyskytuje ve velkých řekách tekoucích do Černého, Kaspického a Azovského moře a na severu 
Evropy v úmoří Baltského, Bílého a Barentsova moře. Do mnoha dalších míst v Evropě byl introdukován. Je objek-
tem intenzivního chovu, u nás byl v polovině minulého století pokusně chován v rybnících ve Velkém Meziříčí. 
Známí jsou kříženci tohoto druhu s vyzou velkou, tzv. bestěr, kteří jsou běžně využíváni v akvakultuře. Několik 
jedinců těchto kříženců, kteří unikli při povodních v roce 1997 z rybníků na Hodonínsku, bylo v následujícím 
období uloveno rybáři i v Soutoku. O ojedinělém výskytu jesetera malého v dolním toku Moravy (slovenský úsek) 
a případně i výše (Moravská Nová Ves) ve druhé polovině 19. století a  v první polovině 20. století se ve svých stu-
diích zmiňovali Jeitteles (1864), Mahen (1927) a Kux (1956). 
 Ve vodách BR Dolní Morava jsou ústní zprávy rybářů o úlovcích jesetera malého v Dyji pod splavem v Břec-
lavi. Poslední doložena zpráva o úlovku jesetera malého z této lokality je ze začátku května 2008, ulovený jedinec 
měřil 46 cm a byl puštěn zpět do vody. V říjnu 2015 vysadilo Povodí Moravy, s.p. do Dyje v oblasti Pohanska něko-
lik tisíc juvenilních jeseterů. Vysazování do Moravy a Dyje má probíhat každoročně až do roku 2021. Lze proto 
předpokládat častější záchyt tohoto druhu, vesměs sportovními rybáři při lovu na udici. 

ohrožení a oChrana

Vzhledem k stávající úpravě Moravy a Dyje tam pro jesetera malého nejsou vhodné podmínky pro trvalý výskyt 
a toky v oblasti Soutoku představovaly v minulosti i v současnosti pouze okraj jeho výskytu. Prakticky všechny 
záznamy o výskytu tohoto druhu byly získány na základě úlovku jedinců na udici, ulovení jeseteři byli vráceni zpět 
do vody. Jeseter malý není v ČR legislativně chráněn. V Rybářském řádu ČRS je pro tento druh uvedena mini-
mální lovná délka 30 cm. V Červeném seznamu ČR – verze 2015 je hodnocen jako druh kriticky ohrožený – Cri-
tically Endangered (CR). V Červeném seznamu BR Dolní Morava je považována rovněž za druh kriticky ohrožený 
– Critically Endangered (CR).

Zdroje: Jeitteles (1864), Mahen (1927), Kux (1956), lusK a kol. (2002), (2015), hanel & lusK (2005) 
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čolek velký                                                                 Cr
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
ocasatí (Urodela),  mlokovití (Salamandridae)

čolek dunaJský                                                              Cr
Triturus dobrogicus (Kiritzescu,1903) 

Pozn.: Poznatky o současném výskytu čolka dunajského v České republice i znalosti o jeho bionomii a nárocích 
na prostředí jsou velmi kusé a lze je odvozovat pouze ze znalostí o čolku velkém. Protože se ale jediné nálezy tohoto 
druhu v ČR týkají zájmového území BR Dolní Morava, je zařazen do tohoto výběru. Lze předpokládat, že se oba 
druhy mohou v zájmovém území vyskytovat na stejných stanovištích a patrně i vzájemně křížit. Vzhledem k tomu, 
že v terénní praxi jsou oba druhy od sebe velmi těžce rozpoznatelné, jsou uvedeny společně.

Charakteristika

Velký druh ocasatého obojživelníka s výrazným pohlavním dimorfismem v období rozmnožování, které tráví 
ve vodním prostředí. Samcům narůstá na hřbetě a na ocase výrazný ploutevní lem s výrazným zářezem. U samic, 
které jsou v průměru nepatrně větší než samci a dorůstají v našich podmínkách kolem 15 cm, lem chybí, stejně jako 
bílý pruh na ocase. Základní zbarvení obou pohlaví na svrchní straně těla je tmavé až černé, břišní strana je žlutá až 
oranžová. Na těle jsou rozptýleny tmavé skvrny.

Biologie a Biotop

Preferují menší stojaté vody často i s řídkým porostem vodní nebo litorální vegetace, které se nacházejí v sousedství 
vlhkých lesních nebo lučních ekosystémů, kde žije mimo období rozmnožování suchozemským způsobem života. 
Typickým stanovištěm v zájmovém území jsou stará slepá ramena, písečníky nebo jiné umělé nádrže. Zimní 
periodu přečkávají v zemi nebo i ve vodě. Samcům narůstá mohutný ploutevní lem a po 2 až 3 týdnech mají typický 
vzhled pro období rozmnožování. Vlastní páření předcházejí epigamní projevy chování. Samice klade až několik 
stovek vajíček, ze kterých se asi za dva týdny líhnou larvy, dýchající vnějšími žábrami. K metamorfóze larev dochází 
asi po třech měsících. Dospělci po ukončení rozmnožování migrují do vlhkých stanovišť. Živí se převážně bez-
obratlými živočichy. 

rozšíření a výskyt

Čolek velký původně osidloval velkou část Evropy od střední Francie až k Uralu. Severní hranice zasahuje až do již-
ního Finska a do Skandinávie, na jihu prochází Apeninským poloostrovem a na východě až malou Asií. V ČR má 
mozaikovitý výskyt s vazbou na větší vodní nádrže od nížin až po pahorkatiny a vystupuje až do nadmořské výšky 
cca 800 m n. m. V zájmovém území BR Dolní Morava je výskyt řídký a je vázán především na inundační pásma řek 
Moravy a Dyje. Čolek dunajský se podle současných poznatků řadí k druhům mediteránně asijské podoblasti zasa-
hujícím ze Zakarpatí do Podunajské nížiny, při čemž severní hranice rozšíření protíná nejjižnější část Moravy 
a Slovenska. Jeho výskyt byl v ČR potvrzen pouze v nejjižnějším cípu jižní Moravy (Soutok).

ohrožení a oChrana

V zájmovém území patří mezi hlavní negativní vlivy ovlivňující výskyt tohoto druhu vodohospodářské úpravy 
říčních niv, při kterých byla eliminována periodicita pravidelných záplav a nevratně snížena úroveň podpovrcho-
vých vod. Aktuální výskyt velkých druhů čolků je omezen jen na několik mozaikovitě rozptýlených a od sebe 
vzdálených lokalit, což omezuje komunikaci mezi těmito populacemi a tím se zvyšuje jejich bezprostřední ohro-
žení. Pouze vytváření nových vodní nádrží v aluviu velkých řek, může tento druh zachránit před úplným vymize-
ním ze zájmového území i z krajiny jižní Moravy.

Zdroje: Baruš a kol. (1992), Moravec a kol. (1994), šeBela (1993, 1998)
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dudek ChoCholatý                                                    Cr
Upupa epops Linnaeus, 1758
srostloprstí (Coraciiformes), dudkovití (Upupidae)

Charakteristika 

Větší než kos s dlouhým, tenkým, mírně dolů zahnutým zobákem. Na hlavě má velkou rezavohnědou chocholku 
s černými konci per, která je v klidu složená dozadu. Celkové zbarvení rezavohnědé, křídla, dolní hřbet a ocas 
s bílými a černými pruhy.

Biologie a Biotop 

Dudek chocholatý žije v otevřenější krajině, ne v zapojeném lese. Vyhovují mu obory s otevřenými travnatými 
plochami, kde sbírá ze země i trusu kopytníků potravu. Tou je hmyz a jeho larvy, např. ponravy brouků. Hnízdí 
v dutinách stromů, v pařezinách hlavně v dutinách u země, ale i ve skalách či zdech. Tažný druh zimující převážně 
v Africe jižně od rovníku.

rozšíření a výskyt 

Obývá teplejší část Eurasie a celou Afriku. U nás byl poměrně plošně rozšířen, ale po polovině 20. století téměř zcela 
vymizel. Nyní hnízdí především na jižní Moravě, i zde však Martiško a kol. (1994) odhadoval na počátku devade-
sátých let 20. století početnost na 20 až 30 párů. V současnosti nejméně deset párů hnízdí v Milovickém lese (obory 
Bulhary a Klentnice). Pro celou Českou republiku odhadl početnost Šťastný a kol. (2006) na 70 až 140 párů v letech 
2001–3. Stabilní populace přes deset párů je doposud v Milovickém lese. Na Soutoku v oblasti Pohanska a Lánských 
luk v devadesátých letech 20. století pravidelně hnízdil jeden až tři páry (Zuna-Kratky a kol. 2000), nyní jen výji-
mečně. V současnosti jsem zaznamenal výskyt dudka chocholatého v hnízdní době v luhu u Obelisku.

ohrožení a oChrana 

Úbytek až vymizení určitě souvisí se způsobem hospodaření, především zánikem pastvin.

Zdroje: MartišKo a kol. (1994), šťastný a kol. (2006),  zuna-KratKy a kol. (2000)
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netopýr poBřežní                                               Cr
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
letouni (Chiroptera), netopýrovití (Vespertilionidae) 

Charakteristika 

Středně velký netopýr s nápadně velkou tlapkou, která je volná, protože plagiopatagium (zadní část létací blány) se 
připojuje k patnímu kloubu. Tragus je kratší než polovina výšky boltce, na konci zaoblený a mírně zakřivený směrem 
dopředu (k čenichu). Srst je na hřbetě hnědošedá, na břišní straně téměř bílá, boltce a létací blány jsou šedohnědé, 
jen o málo tmavší než hřbet. Echolokační signály jsou silné s největší intenzitou při 30–41 kHz. Při skenování vodní 
hladiny detektorem ultrazvuku se dají lovící netopýři pobřežní spolehlivě odlišit od podobných, ale výrazně men-
ších, netopýrů vodních. Délka těla 57–67 mm, délka ocasu 46–51 mm, délka předloktí 43–49 mm, délka zadní tlapky 
11–13,5 mm, délka ucha 16–19 mm, délka tragu 7–9 mm, hmotnost 14–20 g.       

Biologie a Biotop

Má velmi vyhraněné letní kolonie, převážně v nížinách, nejvýše v pahorkatinách, s rozptýlenou stromovou zelení 
a dostatkem stojatých vod, či přímých úseků řek a kanálů. Mateřské kolonie (10–50, výjimečně až 500 samic) jsou 
na půdách starších budov (např. kostely), jen vzácně v dutinách stromů. Zimují v podzemních prostorách, jako jsou 
jeskyně a štoly. Potravu sbírá většinou velkými tlapkami z vodní hladiny, na lov vyletuje až za tmy a pohybuje se 
přímým letem tam a zpět v úsecích dlouhých kolem 100 m. Může ale lovit i výše nad vodou nebo nad zemí, např. 
na loukách. Potravu tvoří pakomáři, chrostíci, brouci a další hmyz.     

rozšíření a výskyt

Od západní Evropy (severní Francie, Benelux, Dánsko, jižní Švédsko), přes Rusko až po západní Sibiř a Kazachstán. 
Jižní okraj evropské části areálu zasahuje až do Rakouska, Maďarska, Rumunska a na Ukrajinu. V České republice 
jeden z nejvzácnějších netopýrů, dosud nebyla nalezena reprodukční kolonie. Ojedinělé nálezy známe ze severních 
Čech a střední a jižní Moravy (Moravský kras, Soutok u Lanžhota). Prozatím byl v ČR výskyt druhu zjištěn 
ve 14 mapovacích čtvercích, což představuje 2,2 % rozlohy našeho území (Anděra & Gaisler 2012). V oblasti BR 
Dolní Morava byl zaznamenán na Soutoku (řeka Morava, Benediktova tůň), převážně detektorem ultrazvuku, 
odchyty jedinců jsou ojedinělé (Řehák a kol. 2002).       

ohrožení a oChrana

Velmi vzácný druh, rozmnožování na našem území nebylo prokázáno, ale je možné. Výskyt jedinců netopýra 
pobřežního, kteří zimují v podzemních prostorách na našem území, je závislý především na přežití a na ochraně 
letních populací, jejichž areál leží mimo území ČR. Ochranu jedinců, kteří k nám migrují na přezimování, lze 
zesílit vyhlášením všech prostorů, ve kterých se tito netopýři vyskytují, za chráněná naleziště. Ochranným opatře-
ním musí předcházet vědecký výzkum rozšíření, početnosti, a základních ekologických nároků jedinců a populací 
v naší přírodě. V ČR je to zvláště chráněný (kriticky ohrožený) druh, vedený v národním červeném seznamu jako 
kriticky ohrožený (CR). V mezinárodním červeném seznamu IUCN je pak veden jako zranitelný (VU). Vztahují 
se na něj i Bernská úmluva (Příloha II), Eurobats (Bonn II) a Směrnice EU o stanovištích (Příloha II). 

Zdroje: anděra & červený (2003),  anděra & Gaisler (2012), Baruš a kol. (1989), řeháK a kol. (2002, 2003) 
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