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Abstract: The article presents survey of the amphibian and reptile species re-
corded in the cadastre of Svetlice and adjacent area that is situated in north-
western extremity of CHKO Východné Karpaty. In the years 2005–2006 and 
2008, a short herpetological research was made. On the area five amphibian 
(Salamandridae, Bombinatoridae, Bufonidae, Hylidae, Ranidae) and six reptil-
ian (Lacertidae, Anguidae, Natricidae, Colubridae, Viperidae) species were ob-
served. The most common species were Bombina variegata and Coronella aus-
triaca. All of them (except of L. agilis) are listed in the Slovak Red list.
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ÚVOD

V rámci krátkých sezónních, přírodovědecky zamě-
řených návštěv, byl na území obce Svetlice a jejího 
přilehlého okolí vykonáván záznam výskytu zdej-
ších druhů obojživelníků a plazů. Kompletní dru-
hová skladba herpetofauny zdejší oblasti, jakož i 
základní faunistický výzkum, doposud zpracován 
nebyl a celkové zhodnocení výskytu obojživelní-
ků a plazů v oblasti severovýchodního Slovenska 
je stále rovněž dosti nedostatečné až absentující. 
Zkoumané území navíc patří k oblastem, z nichž 
obecně existuje jen velmi málo herpetofaunistic-
kých údajů. Starší literární údaje a záznamy o vý-
skytu herpetofauny zdejšího regionu uvádí Vogel 
(1952), Veselý (1956), Vološčuk et al. (1988), Gu-
ziová & Buraľ (1994) či Pančišin & Klembara 
(2003). Až na posledně uvedenou práci, která se za-
bývala výskytem herpetofauny pramenné oblasti 
Cirochy (NP Poloniny), neuvádějí ostatní práce ni-
jaká přesnější data o lokalitách a časech pozorová-
ní. Některá další obecnější faunistická data z ob-
lasti jsou pak shrnuta v pracích Baruš et al. (1992 
a, b), případně Gasc et al. (1997). Bohatší jsou pak 
data o nálezech a výskytu herpetofauny z polské 
strany Bukovských vrchů: např. Szyndlar (1980), 
Juszczyk (1987), Pčola (1994), Głowaciński et al. 
(1995), Najbar (1999; 2000 a, b) a zejména Błażuk 
(2004; 2007; 2009; 2010), který svá pozorování 
v oblasti řeky San a okolí zpracoval velice podrob-

ně. Zkoumané území je přitom velmi cenné, kde 
jsou dosud velmi dobře zachovány jevy dokládají-
cí zalednění a periglaciální geomorfologický vývoj. 
Na tomto území se rovněž vyskytuje celá řada bio-
topů poskytujících vhodné podmínky právě pro ži-
vot plazů a obojživelníků. Předkládaná práce je tak 
první v kontextu znalostí o druhové skladbě her-
petofauny studovaného území, jejichž údaje budou 
východiskem pro doplnění záznamů do Databanky 
fauny Slovenska (DFS), jako i pro případný navazu-
jící faunistický výzkum oblasti.

MATERIÁL A METODY

Studované území se rozprostírá v pohoří Bukovské 
vrchy, orografický celek č. 720, v nadmořské výš-
ce okolo 335 m (49°10´ N, 22°02´ E). Samotná obec 
má rozlohu 3164 ha a je situována na severozápad-
ní okraj CHKO Východné Karpaty (DFS 6898), při-
bližně mezi vrchy Gušina (580,5 m n. m.), Kudro-
vec (552,9 m n. m) a Nad Hlbokým (582,3 m n. m.). 
Celé území je poměrně řídce osídleno a není zatíže-
no přímými průmyslovými vlivy. Obcí protékají tři 
hlavní toky – Svetlica (severojižním směrem), Ščob-
ský potok (východně-západním směrem) a krátký 
úsek vzniklý spojením předchozích dvou – Svetlič-
ka. Koryta těchto vodních toků nejsou regulována. 
Potoky mají také několik místních drobných, větši-
nou sezonních přítoků. Okolí jako i samotná obec je 
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Obrázek 1. Umístění a přehled lokalit nalezené herpetofauny obce Svetlice.

jen málo antropogenně narušeno a výraznější ze-
mědělská činnost se zde omezuje pouze na kosení 
luk. Okolní lesy jsou dominantně tvořeny hustými 
porosty společenství karpatských bučin Dentario 
glandulosae – Fagetum, s přechodnými fragmenty 
jedlových doubrav Abies alba. Okraje lesů a remíz-
ky jsou pak porostlé hlavně druhem Betula pendula, 
Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus či Juniperus 
communis. V okolí dvou uvedených potoků najdeme 
také fragmenty vrbin a luhů. Na celém území se na-
chází také ruderalizovaná lada nevyužívaných po-
zemků s heterogenním rostlinným krytem, poros-
ty divokých slivoní a jinými ekotony.

Obojživelníci a plazi byli pozorováni a odchytáváni 
individuálně v průběhu několika denních návštěv 
v červenci a srpnu let 2005 (červenec, srpen), 2006 

(srpen) a 2008 (srpen). Při mapování byly prochá-
zeny nejrůznější typy biotopů (louky a pastviny, 
břehy potoků, periodické nádrže, okraje lesů, polo-
my), na nichž byly prohledávány vhodná stanoviště 
a útočiště herpetofauny. Celkově pozorování pro-
bíhala na 7 základních lokalitách (obr. 1). U nálezů 
byl zaznamenán počet jedinců, popis lokality a GPS 
zaměření. Jak jedinci, tak lokality byly fotograficky 
dokumentovány. Konkrétní uvedená data se týka-
jí pouze jedinců, kteří byli determinováni přímým 
odchytem, případně jinou spolehlivou metodou. 
Pro materiál platí leg. et det. D. Jablonski. Příspě-
vek nevypovídá o početnosti populací, jako i jejich 
validitě, meziročním kolísání apod. Zařazení druhů 
do jednotlivých ekosozologických kategorií je pře-
vzato z prací Kautman et al. (2001a, b): EN – ohro-

Obrázek 2. Celkový pohled na lokalitu č. 2 na severním okraji obce.
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žený, LR – méně ohrožený, LR:cd – taxon závislý na 
ochraně, LR:nt – téměř ohrožený, LR:lc – nejméně 
ohrožený, VU – zranitelný.

VÝSLEDKY A DISKUZE

Na území katastru obce Svetlice (obr. 1) a nejbližší-
ho okolí bylo v letech 2005–2006 a 2008 zjištěno 5 
druhů obojživelníků (Amphibia) z 5 čeledí a 6 dru-
hů plazů (Reptilia) z 5 čeledí v celkovém počtu více 
jak 55 jedinců. Všechny druhy, kromě L. agilis jsou 
zařazeny do červeného seznamu druhů obojživel-
níků a plazů Slovenska (Kautman et al. 2001a, b). Z 
toho je 5 druhů pozorovaných obojživelníků zařa-
zených do kategorie méně ohrožených taxonů (LR), 
3 druhy plazů rovněž do kategorie LR a 2 druhy do 
kategorie zranitelných (VU). 

Salamandridae
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), LR:nt, je-
den subadultní jedinec byl nalezen u cesty na se-
verním okraji obce (13.8.2008, lokalita č. 2 , obr. 2 a 
3). Podle místních obyvatel je zde však druh za deš-
tivých dní velice hojný, často pozorovaný i v centru 
obce, což jsem vzhledem k převládajícímu suchému 
a slunečnému počasí v období návštěv nemohl po-
tvrdit.

Bombinatoridae
Bombina variegata (Linnaeus, 1758), LR:cd, nejčas-
těji pozorovaný zástupce obojživelníků (>20 , obr. 
4), vyskytující se v okolí všech tří potoků (Svetlica, 
Ščobský, Svetlička). Druh jsem zde nacházel zejmé-
na v periodických loužích a pomalu tekoucích, pro-
sluněných partiích potoků a jejich přítoků. Kuňky 
byly zaznamenány ve všech třech pozorovacích se-
zónách a to v adultních i subadultních věkových ka-
tegoriích (lokality č. 2, 3, 5). 

Bufonidae
Bufo bufo (Linnaeus, 1758), LR:cd, jediný adult-
ní exemplář byl zaznamenán v měsíci srpnu roku 
2005 na lokalitě č. 2 v severní části obce.

Hylidae
Hyla arborea (Linnaeus, 1758), LR:nt, v srpnu roku 
2005 byli nalezeni dva metamorfovaní jedinci, ja-
kož i zaznamenány hlasové projevy samců v okolí 
potoka Ščobský na východním okraji obce (lokali-
ta č. 4). 

Ranidae
Rana temporaria (Linnaeus, 1758), LR:lc, nalezen 
pouze jediný adultní exemplář a to na humidní lo-
kalitě č. 7 pod vrchem „Nad Hlbokým“ v srpnu ro-
ku 2005.

Lacertidae
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758), pozorováno celkem 
6 exemplářů ve všech věkových stádiích, obou po-
hlaví. Druh byl nalezen v rámci všech tří sezón a na 
lokalitách byly pozorovány jak jedinci nesoucí kla-

Obrázek 3. Nalezený exemplář S. salamandra na lokalitě 
č. 2.

Obrázek  4.  Kuňky B. variegata, nejhojnější zástupce 
obojživelníků obce Svetlice.

sické zbarvení poddruhu L. a. argus, tak jedinci tzv. 
variety erythronota, jež dokonce mezi nalezenými 
jedinci převládala (4 jedinci). Všechny místa nále-
zu (lokality č. 1, 2, 4, 6) vykazovaly stejný suchý až 
polosuchý, otevřený biotopový charakter (louky, 
okraje polí, cest apod.).

Anguidae
Anguis colchica (Nordmann, 1840), LR:nt, kryptic-
ký, molekulárně – geneticky však jasně definovatel-
ný druh (Gvoždík et al. 2010), byl druhým nejčas-
těji nalézaným zástupcem plazů okolí obce Svetlice 
(obr. 5). Pozorováno bylo celkem 8 jedinců a to jak 
adultních, tak juvenilních v červenci a srpnu roku 
2005 (5 ex.) a srpnu 2008 (3 ex.) převážně v okolí 
cest a na zarostlých loukách (lokalita č. 1, 2, 6).

Natricidae
Natrix natrix (Linnaeus, 1758), LR:lc, jediný juve-
nilní jedinec byl pozorován v srpnu 2008 na sever-
ním okraji obce (lokalita č. 2), slunící se v periodic-
ké nádrži nedaleko potoka Svetlica.

Colubridae
Coronella austriaca (Laurenti, 1768), VU, početně 
nejfrekventovanější druh plaza, který byl na dvou 
lokalitách (č. 1, 2) nalezen celkem ve 12 jedincích 
(obr. 6). Zajímavým aspektem pozorování bylo, že 
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pozorovaný druh, který se nebrání výskytu v blíz-
kosti člověka, jak je z literatury všeobecně známo 
(např. Musilová et al. 2007).

Viperidae
Vipera berus (Linnaeus, 1758), VU, tři exempláře 
byly nalezeny v období července a srpna roku 2005 
(1♂, 2♀) na dvou lokalitách (č. 2 a 6) v jižní a sever-
ní části obce. Zmije zde byly nalezeny v polootevře-
ných biotopech, tedy okrajích luk a lesa. Jednu z na-
lezených samic prezentuje obr. 7.

Na mnou sledovaném území nebyl doposud prove-
den žádný faunistický výzkum herpetofauny. Něko-
lik publikovaných údajů o výskytu obojživelníků a 
plazů je však udávaných pro celý orografický celek 
Bukovských vrchů, které ale neobsahují žádné in-
formace o lokalitách zjištěných druhů. Záznamy o 
výskytu druhu Z. longissimus v Bukovských vrších 
prezentuje Vogel (1952), Veselý (1956) popisuje 
ve východních partiích Bukovských vrchů (a Vihor-
latu) přítomnost sedmi druhů plazů, Vološčuk et 
al. (1988) a Guziová & Buraľ (1994) pak v závis-
losti na typu ekosystému ve Východních Karpatech 
popisují výskyt devíti druhů obojživelníků a osmi 
druhů plazů. Konečně poslední a faunisticky pre-
cizní práce Pančišina & Klembary (2003), z ob-
lasti NP Poloniny, prezentuje výskyt 5 druhů oboj-
živelníku a 6 druhů plazů, jejichž složení přibližně 
souhlasí s mnou zjištěnou druhovou skladbou. Ve 
srovnání s mými daty však nebyla pozorována H. 
arborea a Z. longissimus, naopak byly nalezeny dru-
hy Triturus cristatus a Zootoca vivipara. Pokud by-
chom srovnali nejpodrobnější faunistické práce 
z polské strany Bukovských vrchů (Błażuk 2004, 
2007), tak dostaneme rovněž podobný herpeto-
faunistický profil: 7 druhů plazů (navíc pozorována 
Z. vivipara) a 10 druhů obojživelníků (navíc pozo-
rováni T. cristatus, Lissotriton montandoni, L. vulga-
ris, Ichthyosaura alpestris, Pelophylax lessonae). Po-
čet a složení druhů v katastru obce Svetlice je tak 
srovnatelný s jinými lokalitami v regionu, díky šir-
ší absenci údajů o konkrétních lokalitách této ob-
lasti Slovenska však není možná bližší komparace. 
Z hlediska nejčastěji nalezených druhů zkoumané-
ho území jsem z obojživelníků pozoroval druh B. 
variegata (>20) a z plazů C. austriaca (12 jedinců). 
Za období pozorování se nepodařilo zjistit následu-
jící druhy, které jsou však ve výše citované literatu-
ře z širší oblasti uváděny. Jsou jimi: T. cristatus, L. 
montandoni, L. vulgaris, I. alpestris, Bombina bombi-
na, Bufo viridis, Rana dalmatina, P. lesonnae, Podar-
cis muralis, Z. vivipara a Natrix tessellata. Pozorova-
né druhy tak tvoří v případě obojživelníků 38 %, 
v případě plazů 66 % všech druhů herpetofauny re-
gionu.

Zdejší nálezy druhu V. berus jsou zajímavé svou hy-
psometrií, jelikož všechny pochází z míst okolo 350 
m n. m. Dle literatury je však tento druh na Sloven-
sku nejhojnější v nadmořské výšce v rozmezí 400–
600 m, kdežto pod 400 m její výskyt a početnost 
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Obrázek 5. Dvě gravidní samice A. colchica.

Obrázek  6.  Gravidní samice C. austriaca nalezená na 
severním okraji obce.

Obrázek 7. Samice zmije V. berus z lokality č. 2.

všichni jedinci byli buď gravidní, nebo samice po 
porodu a nebo juvenilní exempláře. Druh byl sice 
nalezen v rámci všech tří sezón, ale ani jednou ne-
bylo pozorováno samčí pohlaví. Všechny exemplá-
ře jsem nalezl při z části zarostlých okrajích cest na 
severním okraji obce.

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768), LR:cd jedi-
ný adultní exemplář byl pozorován na východním 
okraji obce, na jižně orientovaném svahu lesostep-
ního charakteru, zasahujícím do zahrady místního 
domu (lokalita č. 4). Jedinec byl nalezen v červen-
ci roku 2005. Opět se dle místních jedná o běžně 



107 http://zoology.fns.uniba.sk/ffs

rapidně klesá (např. Rehák 1992). Populační den-
zitu a převahu samičího pohlaví u C. austriaca si 
lze vysvětlit rozdíly v aktivitě mezi pohlavími a se-
zonností, kdy aktuální stav nemusí odpovídat sku-
tečnému. Hustota populací u tohoto druhu je spíše 
určována potravní nabídkou a charakterem sta-
noviště nežli sociálními faktory, čemuž odpovídá 
i termín pozorování (srpen) a skladba nalezených 
jedinců (gravidní samice, mláďata vs. slunění, po-
rod). Poměr pohlaví na lokalitách Slovenska (resp. 
bývalého Československa) je v literatuře u tohoto 
druhu uváděn na 1,0 : 1,2 (♂ : ♀), z hlediska kon-
centrace několika jedinců na poměrně malé ploše 
je v literatuře uváděn údaj o shromáždění až 20 je-
dinců na 50 m2 (Kminiak & Kalúz 1983, Tertyšni-
kov 1977). 

I přes zvolený termín pozorování výsledná data dá-
vají pěkný nástin do spektra místní herpetofauny 
a věřím, že kdyby byly údaje kumulovány v rámci 
delšího časového období roku, poskytnou mnohem 
hlubší důkaz o zdejší herpetologické diverzitě. 
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