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Příspěvek stručně nastínil přehled dokladů
pozůstatků želv bahenních, které byly nalezeny
při archeologických výzkumech prováděných
Městským muzeem v Čelákovicích v uplynu-
lých letech. K dnešnímu dni jejich počet dosáhl

55 kusů, které pocházejí celkem ze 7 lokalit, jež
muzeum v rámci své územní působnosti spra-
vuje či spravovalo. Také tyto osteologické ná-
lezy přispívají ke komplexnějšímu poznávání
vývoje okolní krajiny a života člověka v ní.

FRANTIŠEK DOUBEK
Městské muzeum v Čelákovicích

ŽELVY BAHENNÍ VE VÝZKUMECH 
MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH

Přestože je želva bahenní v ČR původní druh
a patří k těm nejohroženějším, dostala se v ne-
dávné minulosti mimo předměty zájmu z hle-
diska ochrany přírody. „Želva bahenní v ČR“ je
dlouhodobý projekt koordinovaný organizací
HERPETA zaměřený na zachování želvy ba-
henní v ČR a návrat do oblastí, z nichž vymi-
zela. Počáteční kroky projektu spočívají ve
shromažďování údajů o současném výskytu, po-
souzení stanovišť a teplotních charakteristik na
vybraných lokalitách (především potenciální
vhodnosti pro úspěšnou inkubaci vajec) a iden-

tifikace příslušnosti želv do fylogenetických
linií. Želva bahenní je vhodným vlajkovým
a dešt níkovým druhem, obnova písčin předsta-
vuje stanoviště pro další vzácné druhy živoči-
chů a rostlin. Sledován je i výskyt a působení
nepůvodních druhů želv (zejména želvy nád-
herné), které představují konkurenci pro želvu
bahenní a potenciální riziko šíření infekčních
nákaz. Současně s terénním výzkumem je
možné zahájení záchranného chovu želvy ba-
henní, garantovaného Zoo Hluboká nad Vlta-
vou, a aklimatizací želv v některých oblastech.

MARTIN ŠANDERA
HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů, Praha

A ZASE TA ŽELVA BAHENNÍ 
ANEB NOVINKY ČESKÉHO SNAŽENÍ

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je
historicky doložená z mnohých lokalít južného
Slovenska, pričom väčšina nálezov pochádza
z juhovýchodu krajiny. ZVýchodoslovenskej ní-
žiny je dobre známa predovšetkým lokalita
Tajba, ktorá bola za posledné desaťročia pova-
žovaná za kľúčovú reprodukčnú lokalitu na Slo-

vensku. Recentné údaje o rozšírení korytnačky
močiarnej na západnom Slovensku sú pomerne
zriedkavé, no v posledných rokoch pribúdajú.
V prednáške boli prezentované pozorovania
korytnačiek na západnom Slovensku a bol opí-
saný nález dnes jedinej známej reprodukčnej
lokality tohto plaza na západe krajiny.

DANIEL JABLONSKI1, PETER HAVAŠ, JÁN KAUTMAN, JOZEF LENGYEL, 
FRIDRICH SZALAY, PETER MIKULÍČEK1

1Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

KORYTNAČKA MOČIARNA NA JUHOZÁPADNOM 
SLOVENSKU: NÁVRAT STRATENÉHO PLAZA?

lze odeslat do databáze výskytu druhů spravo-
vané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,

kde jsou data využita především za účelem
ochrany přírody.
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