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Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři, autoři.

Po delší době jsem se více zapojil do tvorby
aktuálního čísla. Jelikož jsme všichni v
redakci velmi časově vytíženi, rozhodl jsem
se ulehčit redakci tím, že ve spolupráci s
Alešem nasázíme toto číslo. Věřím, že se tato
změna pozitivně projeví v připravenosti
aktuálního čísla ke slíbenému datu.
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V tomto čísle se nám sešlo opět mnoho
zajímavých článků, a proto věřím, že si každý
z Vás vybere. Nyní pro většinu chovatelů
končí sezóna a většina zvířat si začne užívat
zaslouženého klidu. Chovatelé by neměli
lenit ale sednout k počítači a sepsat své
zkušenosti z chovu a podělit se o ně s
ostatními čtenáři prostřednictvím našeho
časopisu. Proto pište a publikujte, prostoru
máme dost.
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(Bavay, 1865)

Dospělý samec.

Text a foto: Jaroslav Forejt
Třída : Reptilia (plazi)
Řád : Squamata (šupinatí)
Podřád : Sauria ( ještěři)
Čeleď: Gekkonidae (gekonovití)
Podčeleď: Diplodactylinae (gekoni)
Rod : Rhacodactylus
Druh : Rhacodactylus auriculatus
Rhacodactylus auriculatus má český ekvivalent

Hlava je výrazná, trojúhelníková, od těla oddělená
pagekon hrbolkohlavý. Vyplývá to z kostěných krátkým krkem. Končetiny jsou slabé, bez zjevných
výrůstků na vrcholu lebky, které jsou díky slabé kožních blan v oblasti kolene, které jsou
pokožce bez tukové vrstvy velmi dobře viditelné. charakteristické pro ostatní druhy rodu
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Samice pořírající ocas gekona Eublepharis macularius.

Rhacodactylus.

Tělo je zavalité a to zejména v zadní části u samic,
které již prodělaly první snůšky. Ocas je štíhlý, který s
pomocí chápavé funkce napomáhá pohybu ve
větvích. Dle některých zdrojů ocas dokáže
regenerovat, já to ovšem ověřené nemám. Celková
délka dospělých jedinců je 19 - 21 cm s váhou 35 – 40
g. Ocas je dlouhý zhruba 40 % z celkové délky gekona.
Zbarvení je velmi variabilní. Základní barva bývá
šedá, někdy až oranžová. Vzor je tvořen jak podélnými
pruhy, tak příčnou vlnovkou. Někdy bývá kresba
síťovaná.

hmyzem (švábi Blaberus craniifer), v sezóně též šneky
(zejména oblovky) a luční hmyz (saranče), rádi
přijímají myší holata a neodolají jiným gekonům
(podávám mláďata, která se nevylíhla z vejce). Další
složkou potravy je měkké zralé ovoce a ovocné kaše.
Převážně používám dětské přesnídávky, případně
banány, broskve, hroznové víno atd. Při každém

Rhacodactylus auriculatus obývá obvykle jen keřovité

porosty, na stromech dosahuje výskytu maximálně
do výšky 3 m. Často bývají popisovány nálezy i na
zemi.
Hojný je na mnoha místech hlavního ostrova Nové
Kaledonie (Grande Terre). Od střední části na sever je
popisovaný výskyt v západní části ostrova, naopak od
středu k jihu je jeho výskyt mapovaný v centrální a
východní části. Na jižním cípu ostrova je jeho výskyt
nejhojnější.
Již několikrát byla provedena analýza obsahu žaludků
volně se vyskytujících auriculatů. Ze všeho vyplývá,
že dávají přednost lovu hmyzu, pavoukovců a
menších obratlovců, a to i jedinců vlastního druhu či
jiných gekonů a scinků (Bauer a Sadlier, 1994). Jejich
zuby jsou velikostně a typově této potravě
přizpůsobeny. V zajetí gekony krmím převážně
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Terárium pro pár.
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Líhnoucí se mládě.
krmení hmyzem obaluji šváby ve směsi Roboranu pro
exoty a drcených vaječných skořápek (1:1). Jednou
měsíčně podávám přímo do tlamky kapičku
Kombisalu AD3 (dříve Kombinal AD3). Mláďata do
věku 2 měsíců krmím denně, dále pak jako dospělé
obden. Ovocnou složku potravy podávám 1x týdně.

Terárium pro chov je stejné, jako používám pro
Rhacodactylus chahoua (Forejt, TERAmagazín,
3/2013). Rozměr je 30 x 40 x 75 cm. Vyhřívání zajišťuje
topný kabel natažený ve vodovodní trubce, která je
omotána jutou. Osvětluji ho 5 W úspornou žárovkou.
Na dně terária jsou jen papírové utěrky, které jednou
za 2 - 3 dny vyměňuji za nové. Vnitřní vybavení terária
je tvořeno vyschlými větvemi kroucené vrby a
umělými květinami. Nechybí také miska na vodu a
kladiště s vlhkým lignocelem.

Samci mají výrazná pouzdra hemipenisů.
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Poranění na hlavě samice, způsobené pářením.
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Několik dní staré mládě.
Gekony chovám v páru. Celý rok jsem choval
samotnou samici, než se mi podařilo sehnat v inzerci
subadultního samce. U tohoto druhu převažuje
poměr samic nad samci. Díky tomu jsem se dočkal
oplozených snůšek až v druhém roce samice. Samec
je cca o 8 měsíců mladší a dospěl zhruba ve 12
měsících. I přesto bylo v této sezóně dost vajec
neoplozených, obvykle každé druhé vejce ve snůšce.
Samice tedy snáší maximálně 2 vejce v intervalu
27 - 35 dní. Snůšek je až 6 do roka. Páření probíhá
převážně v noci, při jednom pozorovaném páření
jsem zaslechl i zvuk podobající se kvákání žab. I
přesto, že se snažím navozovat období páření, stalo
se mi, že v první plodné sezóně začala samice snášet
již během období klidu. Bylo to způsobené zřejmě
tím, že samec v té době právě dospěl. Od té doby již
snáší vejce zhruba od února do června. Vejce jsou
podlouhlá rozměru 25 - 29 x 10 - 12 mm. Inkubuji je
při teplotě 25 – 26 °C na mírně vlhkém Seramisu.

Mláďata se líhnou po 78 - 83 dnech. Velikost vylíhlých
mláďat je 6,8 – 7,2 cm s váhou 1,2 - 2,2 g. Mláďata ráda
přijímají jak malé nymfy švábů, tak dětské kaše.
Odchov nechávám odrůst v plastových boxech vždy
maximálně po dvou mláďatech ve skupině. Pohlaví je
rozlišitelné u jedinců starých zhruba 6 měsíců. Samci
mají výrazná pouzdra hemipenisů. Pohlavní
dospělosti dosahují v 10 – 12 měsících.
Ačkoliv jsem dlouho nemohl „přijít na chuť“ tomuto
druhu, jelikož jsem byl zaslepen chovem R. ciliatus,
musím dnes uznat, že „aurikuláti“ jsou v chovu
mnohem zábavnější. Při manipulaci nejsou tolik plaší
jako „ciliáti“, přesto je nutné dávat pozor na jejich
občasné tendence ke kousnutí, které je díky jejich
zubům občas doprovázené i krví. Chov není náročný
a při zachování základních postupů jej zvládne i
začínající chovatel, který má smysl k zodpovědnosti.

Literatura:
Bauer, A. (1985): Notes on the taxonomy, morphology and behavior of Rhacodactylus chahoua
(Bavay) (Reptilia: Gekkonidae), Bonn. Zool. Beitr. 36: 81 - 94.
Bauer, A., Sadlier, R. (1994): Diet of The New Caledonian gecko Rhacodactylus auriculatus, Russian Journal
of Herpetology.
Bauer, A., Jackman, T., Sadlier, R. & Whitaker, A. (2012): Revision of the giant geckos of New Caledonia
(Reptilia: Diplodactylidae: Rhacodactylus), Zootaxa 3404: 1 – 52.
Klátil, L. (1999): Obrazový atlas gekonu, Forsáž, 128 s.
Kraus, R., Kocián, M. (2000): Chameleóni a gekoni, Polaris, 222 s.
Seipp, R., Henkel, F. W. (2000): Rhacodactylus, Biologie, Haltung und Zucht, Frankfurt (Edition Chimaira),
176 s.
Vergner, I. (2001): Ješteři, Biologie, chov, Gekoni 1, Madagaskar, 462 s.
Vosjoli, P., Fast, F., Repashy, A. (2003): Rhacodactylus, The Complete Guide to their Selection and Care,
Advanced Visions Inc., 296 s.
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M.spilota 50% harrisoni jaguar.

Text a foto: Vladimír Cerha – CJH snakes
Třída : Reptilia (plazi)
Řád : Squamata (šupinatí)
Podřád : Serpentes (hadi)
Čeleď: Boidae (hroznýšovití)
Podčeleď: Pythoninae (krajty)
Rod : Morelia
Druh : Morelia spilota
Jaguar je velmi krásnou barevnou formou
„kobercovek“, která vznikla původně u poddruhu
Morelia spilota mcdowelli.
Její základní charakteristikou je snížení počtu skvrn
a jejich rozdělení především na hřbetní straně a
také celkové zesvětlení takto vybarveného hada.
Jde o tzv. kodominantní mutaci, což znamená, že se
při páření takto vybarveného jedince s jedincem
normálně zbarveným objeví jaguáři již v první
generaci. Statisticky je jich v odchovu přibližně
polovina a druhou polovinu mláďat tvoří tzv. sibling
jaguar, což jsou různě zbarvení jedinci s normální
kresbou, kteří si však svou krásou s jaguárem
mnohdy nezadají.

Po genetické stránce je však na genu, který
způsobuje mutaci jaguar zakotvena i predispozice k
neurologickým vadám, která má za následek
úmrtnost homozygotní superformy jaguára – tedy
všech leucisticky zbarvených mláďat.
Zjednodušeně řečeno, když páříme jaguar na
jaguar, dostaneme z takového spojení čtvrtinu
mladých sibling, polovinu mladých jaguar a čtvrtinu
mladých mrtvých leucistic.
Protože jsou však kobercovky v současné době na
počátku jakéhosi mutačního boomu, který začal
odchovem prvního jaguar jedince zhruba někdy
před dvaceti lety, dá se říct, že není jaguar jako
jaguar. I když všichni jsou stejně krásní a mají každý
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M.spilota 50% harrisoni jaguar.
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Líhnutí, můžeme jasně odlišit jaguary a siblingy, na jejich konečné zbarvení si však budeme muset
počkat více než půl roku
svou genetickou cenu. Postupně se totiž podařilo
přenést geny jaguar formy do dalších poddruhů
kobercovek, čímž vznikly úžasné barevné odchylky,
jež daly posléze základ celým chovatelským
projektům zaměřeným na zpětné křížení potomků
jaguar s těmi kterými poddruhy.
Po praktické stránce to znamená, že když křížíte
jaguara poddruhu M. s. mcdowelli s jiným
poddruhem, např. M. s. cheynei, získáte jaguary a
siblingy s 50 % podílem krve poddruhu M. s.
cheynei. Při tomto udávání procent se vychází z
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Samice diamond jungle jaguar na vejcích.

jednoduchého předpokladu, že každý z rodičů
předá potomkovi polovinu svých genů. Pokud
mládě z takového spojení křížíme dále zpětně na M.
s. cheynei, můžeme říct, že jde o křížení 50 % M. s.
cheynei x 100 % M. s. cheynei (ve zbarvení jaguar), z
čehož vzejde potomek 75 % M. s. cheynei (ve
zbarvení jaguar nebo sibling). V další generaci pak
spojíme 75 % M. s. cheynei x 100 % M. s. cheynei a
dostaneme potomky 87,5 % M. s. cheynei (ve
zbarvení jaguar nebo sibling). Zpravidla se však již v
další generaci, kdy je koncentrace genů M. s. cheynei

5/2013
93,75 % uvádí zvíře jako M. s. cheynei jaguar bez
uvedení procent, protože pro další křížení je 6 %
genů M. s. mcdowelli ( jež se u potomků další
generace ještě rozdělí na polovinu), dá se říct,
zanedbatelné.
No a tak dnes již známe jaguary v různém
procentuelním zastoupení u všech poddruhů
kobercovek a někteří z nich jsou opravdovými
skvosty, např. M. s. harrisoni jaguar Anthonyho
Caponetta, Diamond-Jungle ( M. s. spilota – M. s.
cheynei) od Precisionů, atd.
A aby toho ještě nebylo málo, další skvělou
příležitostí chovatele jaguárů je možnost získání
kombinací s dalšími barevnými mutacemi, které
vznikly a stále vznikají v chovech nadšených
chovatelů těchto krajt. Zde pak již nastupuje vyšší
škola křížení, jehož výsledky jsou závislé na

dědičných vlastnostech té které mutace. Tak
vznikají například nádherní zebra-jaguáři Paula
Harrise, albino-jaguáři, granit-jaguáři, carameljaguáři a tiger-jaguáři a mnoho a mnoho dalších
dvojkombinací i trojkombinací - jako např. albino
caramel jaguar, respektive sunglow jaguar, který
vzniká v současné době u předních chovatelů v UK
pythons a v Precision reptiles.
A tak mám pocit, že jsme tu na samém počátku
něčeho, co by se dalo přirovnat k v nedávné
minulosti uskutečněné explozi mutací krajt
královských, kterých je dnes více než 1500 a stále
vznikají nové a nové. Budou „kobercovky“ také
takové? Ať už ano či ne, máme nyní tu nejlepší
příležitost být při tom.
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Chovná místnost s rack systémem.
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Mláďě 50% IJ jaguar.

12
Stejné mládě po vybarvení.
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ro d ů ge ko n ů ( 1 ) .
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Ú vo d , ge ko n i a u stra lské o b la sti ( 1 )

Schéma struktury bílkoviny phosducin (PDC) (humánní). Je používána jako součást molekulárních
metod k zjištění znaků jedince pro fylogenetickou analýzu (emv).

Text a foto: Ivan Vergner - ivan.vergnet@atlas.cz
V předchozích dílech seriálu jsme se seznámili s
fylogenezí gekonů jako celku v infrařádu Gekkota. V
dalších dílech se postupně seznámíme s fylogenezí
jednotlivých čeledí a rodů gekonů. Opět jde o
vědecké názory z let 2010 – 2012 a není samozřejmě
vyloučené, že se budou tyto názory v budoucnosti
měnit. Nejprve si stručně vysvětlíme, z jakých údajů
vlastně herpetologové vycházejí při tvorbě
evolučních schémat jednotlivých skupin gekonů.
Předně, nelze přímo analyzovat celé skupiny
gekonů (rody, čeledi), ale jen jednotlivé exempláře
druhů. Teprve na základě analýzy zástupců
jednotlivých druhů lze přistoupit k tvorbě schématu
vyšších jednotek – rodů a čeledí. U analyzovaných
jedinců se analyzuje vše – morfometrie, ošupení,
DNA extrahovaná ze svalů, jater a ocasní tkáně, z
buněk dále extrahovaná mitochondriální mtDNA a
ribozomální RNA (DNA = desoxyribonukleová
kyselina; RNA = ribonukleová kyselina; mtDNA =
mitochondriální DNA; tRNA = transferová RNA). Z
těchto dnes nejdůležitějších molekulárních metod
se porovnává z tkáňové DNA jaderný gen RAG-1,
RAG-2, C-MOS, A4, phosducin (PDC), gen PTPN12, z
mitochondriální mtDNA gen ND2 a doplňkový gen
16S a dále ribozomální tRNA, geny CO1 aj . Genové
sekvence jsou výsledně rozložené do řetězců
jednotlivých bazálních složek vyjádřených písmeny

(A = arginin; C = cytosin; G = guanin, T = thymin).
Příkladně gen RAG1 F700 má analyzovanou
sekvenční
řadu
50GGAGACATGGACACAATCCATCCTAC-30. Pro tvorbu
výsledného fylogramu (kladogramu) se potom
používají statistické metody: maximální úspornost
(angl.
maximal
parsimony),
maximální
pravděpodobnost (angl. maximal likelihood) a
Bayesova interference. Zde se zjišťuje a srovnává
systematická váha jednotlivých údajů od
morfometrie po molekulární data. Molekulární
analýzy se dnes zpracovávají na automatických
přístrojích, většina syntetických prací pomocí
počítačových programů. Výše uvedený popis
metody zjišťování fylogenetických vztahů je
samozřejmě pro tento článek zúžený a
zjednodušený. Výsledkem analýzy a statistického
zpracování dat je fylogram (kladogram). V něm se
vždy zjednodušeně řečeno z výchozího druhu
odvozují vždy dvě větve s dalšími druhy z každé
zase další dvojice větví atd. V kladogramu jsou
vyjádřené pravděpodobné příbuzenské vztahy mezi
jednotlivými analyzovanými jedinci či skupinami
jedinců. Bayesova metoda navíc dokáže
molekulární data interpretovat do časové řady
promítnuté do fylogramu. Potom jsou ve svislé
grafické řadě vyjádřeny v kladogramu vzájemné

RAG-1 = rekombinační aktivační gen 1; RAG 2 = rekombinační aktivační gen 2; C-MOS = faktor zrání oocytů MOS; M4 = acetylcholinový
receptor ACM4 nebo CHRM4; PTPN12 = proteinová tyrosin-fosfatáza; ND2 = mitochondriálně kódovaná NADH dehydrogenáza 2; CO1
= mitochondriálně kódovaný cytochrom c oxidázy 1, 2, 3 (vše přeloženo z angličtiny do češtiny).
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příbuzenské vztahy analyzovaných jedinců a ve
vodorovné řadě je časová osa např. od křídového
období do současnosti. Výsledek je značně složitý a
vyžaduje ve fylogramu znalost těchto evolučních
analytických metod a podrobné prostudování
jednotlivých jedinců a skupin jedinců. V níže
uvedených evolučních schématech příbuzenských
vztahů mezi rody určité systematické či
zoogeografické skupině druhů v seriálu těchto
článků je vše pro snadnější pochopení čtenářům
zjednodušeno a upraveno.
Tyto metody v posledním desetiletí a zvláště v
posledních 3 letech značně otřásly původními
názory na systematiku gekonů. Půjdeme-li od
počátku 20. století, tehdy se rozlišovaly tyto čeledi
dnes
zahrnující
gekony:
Gekkonidae,
Eublepharidae, Uroplatidae a Pygopodidae (Werner
1913). Podstatně pozdější práce ustavily jedinou
čeleď Gekkonidae s podčeleděmi Eublepharinae,
Sphaerodactylinae a Gekkoninae (Wermuth 1965).
Tento stav trval až do 90. let, kdy byly ke gekonům
(Gekkota, Gekkonomorpha) připojeny dvounožky
(Pygopodidae).
Čeleď
Eublepharidae
měla
podčeledi Aeluroscalabotinae a Eublepharinae,
čeleď Pygopodidae podčeledi Diplodactylinae a
Pygopodinae, příp. Pygopodinae a Lialisinae. Čeleď
Gekkonidae měla podčeledi Teratoscincinae a
Gekkoninae (Rösler 1995; Vergner 2001). Toto
systematické schéma platilo s jistými obměnami až
do let 2010-11, kdy vyšly zásadní fylogenetické
práce zcela měnící názory na příbuzenské vztahy
mezi skupinami gekonů.
Vyšly především z molekulárních analýz s

výsledkem objasňujícím časovou řadu dělení
gekonů na jednotlivé skupiny. S tou časovou řadou
se seznámíme úvodem. Zhruba před 145 mil. let se
objevil Ardeosaurus, Bavarisaurus, Eichstaettisaurus
a další v minulých dílech probraní nestarší předci
gekonů a dalších skupin ještěrů. Již před 140 mil. let
se odštěpili od hlavního kmene gekonů
Diplodactylidae, před asi 135 mil. let Eublepharidae
a před 115 mil. let Sphaerodactylidae. Z doby před
asi 110 mil. let pochází Cretaceogekko, u něhož jsou
na prstech již vyvinuté lamely, s vysokou
pravděpodobností přísavné. Zhruba před 100 mil.
let proběhlo úplné oddělení současných kontinentů
Starého a Nového světa z prakontinentu Gondwany.
Před 95 mil. let se odštěpili Phyllodactylidae a
Gekkonidae. Jako poslední se v australské oblasti
před 70 mil. let odštěpili Carphodactylidae a
Pygopodidae. Z nižších skupin např. asi před 55 mil.
lety se od rodu Hemidactylus odštěpil rod
Cyrtodactylus (Gekkonidae). Výše uvedené časové
dělení jednak povyšuje většinu dosavadních
podčeledí do čeledí a ruší některé do té doby platné
podčeledi (Gamble et al. 2010). Výsledkem toho
jsou tyto čeledi infrařádu Gekkota ke konci roku
2012: Eublepharidae s 6 rody a 30 druhy,
Carphodactylidae se 7 rody a 29 druhy,
Diplodactylidae s 21 rody a 126 druhy, Gekkonidae s
47 rody a 933 druhy, Phyllodactylidae s 10 rody a
128 druhy, Sphaerodactylidae s 11 rody a 206 druhy
a Pygopodidae se 7 rody a 41 druhy. Infrařád
Gekkota tak ke konci roku 2012 obsahoval asi 109
rodů s 1 493 druhy.

Fylogenetické schéma infrařádu Gekkota
Podle (1) Gamble, Bauer, Greenbaum & Jackman (2010); (2) Gamble, Bauer, Colli, Greenbaum,
Jackman, Vitt & Simons (2011); zjednodušeno a upraveno.
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Detail fylogenetického schématu čeledi Diplodactylidae
Podle Nielsen, Bauer, Jackman, Hitchmough & Daugherty (2011) zjednodušeno a upraveno

V úvodní části této série článků se budeme zabývat
gekony australské zoogeografické oblasti. Jsou v
současnosti nejlépe a nejpodrobněji fylogeneticky
zpracované (Nielsen et al. 2011 aj.). Jak je výše
uvedeno, gekoni čeledi Diplodactylidae se odštěpili
od ostatních gekonů jako první již před asi 140 mil.
let (spodní křída, Beriasian). Jejich rozšíření na
ostrovy východně od Austrálie probíhalo v několika
vlnách. Čeledi Carphodactylidae a Pygopodidae,
které jsou vázané na australskou pevninu, se
odštěpily od ostatních Diplodactylidae jako první,
zhruba před 70 mil. let. Jako další se odštěpily před
50 mil. let od australských Diplodactylidae druhy
této čeledi, žijící na Nové Kaledonii, a s nimi
australský rod Pseudothecadactylus. Jako poslední
se odštěpily druhy žijící na Novém Zélandu, zhruba
před 30 mil. let, a v té době se začali odděleně
vyvíjet také zbylé druhy čeledi Diplodactylidae v
Austrálii.
Jako první si v tomto dílu představíme právě ty
příslušníky čeledi Diplodactylidae, žijící v Austrálii.
Jde tedy o druhy, které se zhruba od doby před 70
mil. let vyvíjejí odděleně od Carphodactylidae a
Pygopodidae a od doby před 30 mil. let odděleně
od všech ostatních ostrovních příslušníků této
čeledi. Rozlišují se u nich rody: Oedura s 9 druhy
(castelnaui, coggeri, filicipoda, gemmata, gracilis,

jowallbinna,

marmorata,

monilis

a

tryoni),

Nebulifera s jediným druhem N. robusta, Amalosia

se 4 druhy ( jacovae, lesuerii, obscura a rhombifer),
Crenadactylus s jedním druhem C. ocellatus,
Hesperoedura s jediným druhem H. reticulata ,
Rhynchoedura s 6 druhy ( angusta, eyerensis,
mentalis, ormsbyi, ornata a sexapora ), Lucasium s
11 druhy ( alboguttatum, bungabinna, byrnei,
damaeum,

immaculatum,

squarrosum,

steindachneri,

maini,

occultum,

stenodactylum

a

wombeyi), Diplodactylus s 18 druhy ( calcicolus,
capensis, conspicillatus, fulleri, furcosus, galaxias,
galeatus, granariensis, kenneallyi, klugei, mitchelli,
ornatus,

polyophtalmus,

pulcher,

savagei,

tessellatus, vittatus a wiru ) a Strophurus se 17 druhy

( assimilis,

ciliaris,

elderi,

intermedius,

jeanae,

krisalys, mcmillani, michaelseni, rankini, robinsoni,
spinigerus,

strophurus,

taeniatus,

taenicauda,

wellingtonae, williamsi a wilsoni), celkem tedy 9

rodů s 68 druhy. Druhy rodu Oedura jsou
charakterizované jako obyvatelé monzunového
severu a východu Austrálie se stromovým
způsobem života. Rod Nebulifera je obyvatelem
horké střední a východní Austrálie se stromovým
způsobem života. Druhy rodu Amalosia , stejně jako
Oedura , jsou obyvatelé monzunového severu a
východu Austrálie se stromovým způsobem života,
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rod Hesperoedura je druhem polopouštního
jihozápadu Austrálie se stromovým způsobem
života. Druhy rodů Rhynchoedura a Lucasium jsou
obyvatelé pouštních oblastí Austrálie s terestrickým
způsobem života, druhy rodu Diplodactylus jsou

obyvatelé polopouštních oblastí Austrálie také s
pozemním způsobem života. Druhy rodu
Strophurus obývají polopouštní oblasti Austrálie a
žijí stromovým způsobem života.

Detail fylogenetického schématu rodů čeledi Diplodactylidae, žijících v Austrálii.
Podle (1) Oliver, Adams & Dougty (2010); (2) Oliver, Bauer, Greenbaum, Jackman & Hobbie (2012);
zjednodušeno a upraveno.
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Přísavné lamely gekona Oedura monolis
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Dospělý jedinec Dendrobates tinctorius „Azureus“.

Text a foto: Ondřej Hes
Třída : Amphibia (obojživelníci)
Řád : Anura (žáby)
Čeleď: Dendrobatidae (pralesničkovití)
Rod : Dendrobates
Druh : Dendrobates tinctorius

Pralesnička batiková Dendrobates tinctorius „Azureus“
je dendrobátka, která patřila donedávna k žábám snů
s pověstí špatně množitelných a náročných žab.
Poslední dobou lze relativně snadno získat odchovy
této překrásné žáby. Dendrobates tinctorius „Azureus“
se vyskytuje se na malém území Sipaliwini Savannas
v jižním Surinamu ve výšce kolem 300 - 400 m. n. m.

Dlouho byla považována za samostatný druh
Dendrobates azureus, který byl v roce 2006
synonymizován s druhem Dendrobates tinctorius.
Dendrobates tinctorius „Azureus“ patří mezi velmi

atraktivní a navíc velké žáby s délkou přesahující 4
cm. U samců jsou rozšířené disky na prstech předních

19
Chovný pár (samec vpředu)
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končetin (zejména 2. - 4. prst), nápadnější je tento rys
v případě, že můžeme porovnat více dospělých zvířat.
U mladých žab jde o znak velmi nespolehlivý. Kresba
sestává z černých skvrn, teček či kombinací obojího
na světle modrém pozadí, které přechází na břišní
straně a končetinách do tmavě modrých odstínů.

hlubšího substrátu pravidelně obměňuji zhruba
jednou za 1 - 2 měsíce. V nádrži volně roste
Spathiphyllum, Scindapsus, Cryptantus, Guzmania a
na větvích z lesa mech, který v teráriu dobře
prosperuje. Na kořenech nad substrátem jsou
umístěné bromélie. K osvětlení používívám

Žabky chovám v nádrži 120 x 60 x 60 cm. Na dně 2 kompaktní žárovky, jedna s UV zářením (ReptiGlo
nádrže je rašelina, která je kryta vrstvou opadaného 2.0), druhá klasická úsporná s bílým spektrem světla.
bukového či dubového listí a listovkou. Listí a část Žárovky vyhřívají nádrž na 24 - 26 °C přes den, v noci

Nádržky s pulci.

20
Mládě Dendrobates tinctorius „Azureus“.
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teplota klesá v zimním období až na 21 °C, v létě na
22 - 23 °C. V zimním období výrazně omezuji rosení,
aby došlo k útlumu aktivity žab a navození alespoň
částečné klidové periody.
Žabky krmím během aktivní sezóny (duben až říjen)
smýkaným hmyzem s přídavkem octomilek (převážně
D. hydei), v zimní sezóně pak především octomilkami
a občas přidávám chvostoskoky. I během zimního
období přidávám listí a listovku z lesa, společně s ním
vždy donesu řadu drobných bezobratlých, kteří jsou
vítaným zpestřením potravy pro žabky. Veškerou
potravu podávám společně s multivitaminy, které
neustále střídám, používám současně 3 - 4 druhy
kvalitních multivitaminových přípravků (Sera, JBL,
Tetra, ZooMed, apod.). Smýkaný hmyz sypu do nádrže
přes síto, které brání propadání větších kobylek,
sarančat a pavouků k žabkám. Zbytek pak spotřebují
gekoni v okolních teráriích. V zimním, klidovém
období omezuji i frekvenci a objem krmení (u
dospělých jedinců).
Žabky pohlavně dospívají zhruba ve dvou letech, ale
kvalitní snůšky kladou až v průběhu další sezóny,
podobně jako D. auratus nebo D. leucomelas. V
literatuře se někdy udává dospívání okolo 12 - 15
měsíců. Snůšky takto starých žabek jsou obvykle
neoplozené, popřípadě pulci špatně metamorfují.
Chovám pohromadě skupinu 3, 4. Občas dojde k
pozření vajec, jindy je snůška hůře oplozená. Někdy
je možné pozorovat zápasení samců, ve velké nádrži
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Dobře živený pulec
je však momentálně slabší jedinec pouze vytlačen z
bojiště bez dalšího pronásledování. Žáby kladou vejce
nejčastěji pod kokosy na Petriho misku či do filmovek.
Hlasové projevy jsou nenápadné. V chovné místnosti,
kde je umístěna řada akvárií, není v podstatě přes
hluk protékající vody z filtrů cvrkání samců slyšet.
Snůšky během roku kolísají svojí kvalitou. Oplozené,
respektive plně se vyvíjející, začínají být v průběhu
června až do začátku zimy. Myslím si, že jde o
souvislost mezi obdobím roku, typem potravy
(pozitivní vliv smýkaného hmyzu). Snůšku obvykle
hned po nalezení odebírám do odchovné nádrže,
plesnivá neoplozená vejce opatrně odebírám
plastovou lžičkou. Po vylíhnutí vajec malé pulce
přelovuji po jednom do plastových či skleněných
nádob s cca 1 cm vody. Vodu po několika dnech
doplním na výšku hladiny cca 3 - 4cm. Používám
nádržky, ve kterých je „jávský mech“ (správně

21
Detailní pohled na prsty přední končetiny u samce (v levo) a samice (v pravo)
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Pohled do nádrže s Dendrobates tinctorius „Azureus“.
Taxiphyllum barbieri), okřehek a řasy na stěnách. pozvolnou souší, nízkou hladinou vody a dubovými

22

Momentálně prázdné misky na odchov pulců vždy
naplním vodou a dám na světlo, včetně snítky
„jávského mechu“ tak, aby došlo k růstu řas na
stěnách. Podle mého názoru pulci lépe rostou v
„přirozené nádržce“, než ve sterilním prostředí. K
inkubaci i odchovu pulců používám reverzní osmózou
upravenou vodu o pH 7,5 a s nízkou vodivostí (cca do
40 mikrosiemens). Takovou vodu míchám s plzeňskou
vodovodní vodou a malým dílem vody ze zavedeného
akvária. Přidávám olšové šišky (cca 6 - 8 na 20 l) a 1 2 listy mandlovníku mořského ( Catalpa terminalis).
Výsledná vodivost je kolem 100 mikrosiemens, pH
kolem 6,5 - 6,8. Domnívám se, že taková úprava vody
není nutná, ale věřím, že se pulci vyvíjejí lépe a mám
z odchovu lepší pocit. Pulce denně nebo obden
dokrmuji práškovými krmivy pro potěr akvarijních ryb
(Sera). Jakmile pulci mají zadní i přední nohy,
odchytím je do terária o rozměrech 45 x 20 x 20 cm s

listy, kořeny a kamínky na břehu. Zde volně žijí
chvostoskoci a další drobní členovci, přikrmuji
octomilkami a smýkaným hmyzem.
Dendrobates tinctorius „Azureus“ jsou nesmírně

atraktivní a relativně dobře chovatelné žáby. Další
výhodou je jejich nebojácnost. Jsou jednoznačně
nejaktivnější dendrobátkou, kterou jsem kdy choval.
Absolutně se nebojí, na jakékoliv dění před nádrží
reagují většinou pozitivně a přijdou až k přednímu
sklu podívat se, zda nepřináším krmení. Rovněž při
manipulaci v nádrži se doslova pletou pod ruce.
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N e p ů vo d n í d ru h y
sla d kovo d n ích
že lv v
Če ské re p u b li ce
Želva bahenní ( Emys orbicularis), foto: J. Brejcha

Text: Vojtěch Miller, foto: Jindřich Brejcha
Želva nádherná ( Trachemys scripta ) je v České
republice příležitostným nepůvodním druhem (casual
species) sladkovodní želvy, jehož areál původního
rozšíření je v Severní Americe. Tyto želvy byly díky
velkým faremním chovům v USA rozšířeny prakticky
do celého světa. Do České republiky se začala
mláďata tohoto druhu dovážet v 60. letech a
vzhledem k poměrně pestrému zbarvení (zejména
červená skvrna za okem u poddruhu T. s. elegans) se
tyto želvy staly oblíbenými domácími mazlíčky. Díky
své velikosti a dravosti se však pro mnohé chovatele
staly nepohodlnými a často se jich zbavovali tím, že
je vypustili do volné přírody. Přibývající záznamy o
pozorování tohoto druhu v České republice nabídly
možnost studia jeho rozšíření, biologie a působení na

zdejší přírodu. V roce 2008 jsme se s kolegy
Jindřichem Brejchou, Lenkou Jeřábkovou a Martinem
Šanderou začali podrobněji zabývat výskytem želvy
nádherné na území České republiky v rámci projektu
„Hodní nebo zlí američtí ninjové: želva nádherná stále
na postupu?“. Shromáždili jsme publikované záznamy
o výskytu želvy nádherné a začali oslovovat
informační centra, rybáře, terénní pracovníky a
vědecké i zájmové společnosti. Při shromažďování
dalších záznamů nám také pomohla internetová
databáze mapování obojživelníků a plazů na BioLib.cz
a nálezová databáze Agentury ochrany přírody a
krajiny České republiky.
Podařilo se nám získat okolo 400 záznamů o výskytu
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Želva nádherná ( Trachemys scripta elegans) při kladení.
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Vejce želvy nádherné
želvy nádherné, a jejich shromažďování pokračuje i
nadále. Záznamy jsou průběžně publikovány v
Herpetologických informacích (časopis České
herpetologické společnosti). Další poznatky pak byly
publikovány v bakalářské práci Jindřicha Brejchy a na
přednáškových programech ČHS, AOPK ČR apod. Ze
záznamů lze vyvozovat, že hlavními oblastmi výskytu
jsou střední Polabí, jižní Morava a Ostravsko, přičemž
koncentrace záznamů sílí v okolí větších měst. U
většiny záznamů byly pozorovány 1 – 2 kusy želv (do
10 ks). I přes záznamy o pozorování většího počtu želv
na lokalitě, pokusů o kladení, případně juvenilních
jedinců, není zdokumentován celý proces reprodukce.
Úspěšné rozmnožení tohoto druhu, na území České
republiky, tedy v současné době nelze potvrdit ani
vyvrátit. V jižní Evropě se však tato želva úspěšně
množí a například v Itálii nebo ve Španělsku již
probíhají opatření proti jejich výskytu.

Evropy roku 1997. Poddruh Trachemys scripta elegans,
s červenou skvrnou za okem, můžeme nalézt v příloze
B tohoto dokumentu a jeho dovoz do zemí EU je v
současné době zastaven. Česká republika přijala toto
nařízení do své legislativy jako zákon 100/2004 o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Tento
zákon se však vztahuje pouze na poddruh Trachemys
scripta elegans, s červenou skvrnou za okem. Díky
tomu začaly přibývat záznamy o pozorování
poddruhů T. s. scripta a T. s. troosti, ale i dalších druhů
sladkovodních želv, na které se tento zákon
nevztahuje. V roce 2010 jsme tedy vytvořili soupis
průměrných cen ostatních sladkovodních želv na
českém trhu a začali sledovat i jejich výskyt na území
ČR.

Máme záznamy o výskytu želv rodů Graptemys a
Pseudemys, které lze v současné době na prodejních
Pro státy Evropské unie platí implementace akcích pořídit za několik set korun. Překvapením pak
Washingtonské konvence CITES, kterou vydala Rada jsou záznamy o pozorování kajmanek dravých

25
Želva kaspická (Mauremys rivulata) při kladení vajec
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Želva nádherná.
( Chelydra serpentina ), které jsou relativně dražší a
jednoho exempláře želvy tmavobřiché ( Mauremys
rivulata ). Většinou se také jedná původem o
severoamerické druhy želv a mají proto podobné
nároky na biotop jako želva nádherná.

Tento článek by měl být zároveň výzvou pro čtenáře
TERAmagazínu, aby nám hlásili záznamy o
pozorování želv v přírodě a vodítkem k tomu odlišit,
zda se jedná o poddruh Trachemys scripta elegans,
nebo o jiný ze dvou poddruhů želvy nádherné,
případně jiný nepůvodní druh či potenciálně původní
V současné době se také zabýváme možností želvu bahenní ( Emys orbicularis).
potenciální inkubace želv ve vztahu k teplotám v ČR,
situací týkající se výskytu nepůvodních druhů Rádi uvítáme jakékoliv poznatky, zkušenosti, rady i
sladkovodních želv v Evropě, významem zbarvení a připomínky týkající se sladkovodních želv, nejlépe
skvrn apod.
prostřednictvím přiložených kontaktů.
vojtech.miller@natur.cuni.cz
jindrich.brejcha@natur.cuni.cz
facebook.com/Trachemys.scripta
biolib.cz
ndop.nature.cz
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Kajmanka dravá ( Chelydra serpentina)
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Ú vo d d o te ra ri sti ky ( 2 7 )
8 . Rozm n ožová n í te ra ri j n ích zvířa t
8 . 2 . Se sta ve n í pá ru n e b o sku p i n y p ro
rozm n ožová n í
8 . 2 . 1 . Vn ě j ší zn a ky sexu á ln íh o d i m o rfi sm u
Líhnutí gekončíka Eublepharis macularius

Text a foto: Ivan Vergner - ivan.vergnet@atlas.cz
Podmínkou úspěšného rozmnožení terarijních
zvířat je sestavit vhodný pár. K jeho sestavení je
především nutné znát vnější rozdíly mezi oběma
pohlavími, což u mnohých skupin a druhů není
snadné. Jiná situace je u ještěrů, kteří se většinou
orientují zrakem a asi méně čichem a u hadů, kteří
se naopak orientují částečně zrakem, ale především
dobrým čichem. Nicméně každý druh má vytvořen
bezpečný způsob, jak samec bezpečně identifikuje
samici.

vytvořeny orgány, zanechávající v terénu pachovou
stopu, a ty působí jednak jako výstraha jiným
samcům, na druhé straně i jako lákadlo pro samice.
Probereme si tyto druhotné sexuální znaky
jednotlivě.

Ve stavbě těla jsou nejčastějším znakem samců
větší celková velikost a v proporcích zejména větší
šířka a mohutnost hlavy a větší síla a objem kořene
ocasu. Tyto znaky jsou patrné již u v naší republice
žijících ještěrek (Lacertidae), jsou známé u většiny
U ještěrů je vytvořen u mnohých druhů sexuální gekonů (Gekkonidae s.l.), leguánů (Iguanidae s.l.),
dimorfismus ve velikosti, stavbě těla, ve zbarvení a i agam
(Agamidae),
scinků
(Scincidae),
ve vnější stavbě kloaky. U mnohých samců jsou kruhochvostů
(Cordylidae),
chameleónů

28
Mladá krajta Morelia viridis z odchovu v teráriu. Jde o samečka ve věku asi pěti měsíců s celkovou
délkou asi 70 cm.
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Odstřižená část svlečky tohoto samečka s oblastí kolem kloaky, rozvolněná ve vodě. To umožňuje
prostudovat svlečky obou jeho hemipenisů a potvrdit tak samčí pohlaví.
(Chamaeleonidae), varanů (Varanidae) a jiných.
Existují samozřejmě mezi druhy těchto čeledí
výjimky, kdy samice přesahují délkou těla samce,
nebo jsou obě pohlaví stejně velká. U leguánů,
agam a chameleónů k celkově větším tělesným
proporcím samců přistupuje ještě různě zvětšené a
diferencované ošupení jako zvětšené hřebeny na
hlavě a hřbetě u leguánů a agam a navíc různé
zvětšené rohy a přílby u chameleónů a jiné zřetelné
znaky.
U řady druhů z různých čeledí jsou samci z lidského
hlediska pestřeji a zajímavěji zbarveni než samice.
Na rozdíl od pestrých samců bývají samice
zbarvené většinou nenápadně, v šedohnědých
maskovacích tónech. Jen výjimečně, u některých
maličkých antilských příslušníků gekonů rodu
Sphaerodactylus, předčí samice svým zajímavým
zbarvením samce. Je to ovšem jen lidské estetické
hledisko. Rozdíly ve zbarvení samců a samic u
některých ještěrů dokonce dříve vedlo k mylnému
popisu dvou druhů a zmýlilo při jejich prvním
spatření i mně a další kolegy (kubánský
Sphaerodactylus oliveri). Zmíněné pestřejší zbarvení
samců je často podpořeno i větší velikostí. V
některých případech jsou rozdíly ve zbarvení patrné
jen při bližším prohlédnutí zvířat. Příkladně u naší
ještěrky živorodé (Zootoca vivipara ), mají samci

oranžově až červeně zbarvené bříško, svrchu jsou
obě pohlaví většinou téměř stejně zbarvená.
Při bližším ohledání těla ještěrů v okolí kloaky
nalezneme některé rozdíly mezi pohlavími. Předně
jsou u řady ještěrů vyvinuté v oblasti před kloakou a
na spodní straně stehen v šupinách drobné otvůrky
- póry. Z těchto pórů samci vytlačují tuhý maz,
aromatickou substanci plastického voskovitého
charakteru. Principiálně jde o v lidské parfumerii
užívaný systém pevných vonných látek (tuhá
kolínská, tzv. „lady speed stick“, apod.). Při vrcholu
pohlavní aktivity se vytlačování mazu zintenzivní,
až tvoří nízký hřebínek, který samec samovolně
otírá o všechny předměty, po kterých leze. Zkusil
jsem tyto aktivní póry u samců gekonů ( Phelsuma ),
zblízka očichat, ale musím přiznat, že jsem nic
zvláštního necítil, lépe řečeno pach okolí kloaky vše
překrýval. Tyto póry jsou známé u řady gekonů a
ještěrek, některých leguánů a agam. Vedle pórů
mají samci často zvětšené kónické šupiny
(tuberkuly) těsně za kloakou, samice je mají menší.
Póry mají samci vzácně v počtu jen jednoho až
dvou, běžněji v desítkách, někdy jen před kloakou
(preanální) nebo jen na stehnech (femorální),
případně před kloakou i na stehnech
(preanofemorální) v přerušené nebo naopak v
nepřerušené řadě. Póry bývají umístěné ve
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zvětšených šupinách. Řady těchto zvětšených
šupiny mívají i samice, ale bez otvůrků, často s jen s
naznačenými jamkami. Jen výjimečně mají u
jednotlivých druhů aktivní póry i samice (rod
Cyrtodactylus). Otvůrky v těchto zvětšených
šupinách je možné lupou zjistit a odlišit od jamek
již u velmi malých mláďat a tak pozitivně odlišit
samičky a samečky.
Dalším znakem, odlišujícím samce od samic, je
vzhled a objem kořene ocasu těsně za štěrbinou
kloaky. Silnější vzhled kořene ocasu způsobují v
něm uložené párové hemipenisy, pářící orgány
samců. Při každé straně kořene ocasu je směrem ke
konci ocasu uložen jeden z hemipenisů. Při páření
samec tlakem lymfatického systému vysune šikmo
do strany jeden z hemipenisů, který zasune do
kloaky samice. Při vysunování se hemipenis otáčí
naruby jako punčocha svlékaná z nohy, struktury
uložené v klidu uvnitř hemipenisu, se vztyčením
objeví na povrchu. Vnější tvar hemipenisu a jeho
povrchové struktury jsou druhově specifické a
někdy značně rozvinuté a složité. Na povrchu
hemipenisu je patrná spermatická rýha, vedoucí od
kořene k jeho špičce. Tou je sperma vedené do
kloaky samice. Při páření šupinatých plazů jde tedy
fyziologicky, z pohledu nás lidí, o dosti složitý děj,
avšak za miliony let vývoje šupinatých plazů plně
osvědčený. Vzhledem k tomu, že hemipenisy i v

klidu zaujímají určitý objem, bývá vně kořen ocasu
na spodní straně nápadně podlouhle zesílený. Je
zajímavé, že i u šupinatých plazů se u samic
některých ještěrů vyskytují i značně velké
hemiklitorisy, které znesnadňují stanovení pohlaví
podle tohoto znaku (rod Varanus aj.). Hemipenisy
obecně jako znak odlišují samce ještěrů a hadů. U
želv a krokodýlů mají samci v kloace ukrytý
nepárový pářicí orgán homologický penisu, ovšem
samice někdy podobně velký homologon klitorisu,
takže i zde je někdy určení pohlaví podle tohoto
znaku obtížné a vyžaduje zkušenost posuzovatele.
Ještě mohu pro upřesnění doplnit, že u leguánků
rodu Anolis mají samci na spodní straně za kloakou
dvojici zvětšených plochých šupin. Je to zcela
bezpečný znak samčího pohlaví, samice mají v tom
místě šupiny drobné, stejné velikosti. Tyto zvětšené
šupiny lze identifikovat lupou již u vylíhlých mláďat.
Dospělí samci anolisů (především rody Anolis a
Norops) dále mají a jsou schopni vztyčovat podélně
orientovanou kožní duplikaturu na krku (hrdélko),
často nápadně zbarvenou. Slouží k vzájemné
teritoriální hrozbě jiným samcům a lákání samice.
Samci větších specializovaných druhů anolisů ze
západní Kuby (skupina Deiroptyx), anolis vodní
( Anolis vermiculatus), a anolis jeskynní ( Anolis
bartschi), mají k podobnému účelu naopak příčně
orientovaný vztyčitelný záhyb na hrdle stejné barvy
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Krajta pestrá ( Python curtus breitensteini), chovný samec původem z Thajska v teráriu (1,20 m).
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Chovná samice téhož poddruhu a původu (1,25 m). Pohlaví těchto stejně vyhlížejících zvířat bylo
stanoveno kloakálním sondováním hemipenisů.
jako okolní ošupení. Samci vesměs malých gekonů
podčeledi Sphaerodactylinae nemají póry, ale jen
zvláštní políčko zvětšených, odlišně matně lesklých
šupin na břišní straně nad kloakou. Jejich povrch se
stírá a ulpívá při lezení gekonka na podložce,
podobně jako voskovitý produkt pórů gekonů a
jiných ještěrů. Samci některých chameleónů

podrodu Chamaeleo mají na zadní noze na patě
dozadu mířící trn (calcar). Tento znak je lupou
patrný i u mláďat. U většiny hadů a želv obecně
mají samci relativně delší ocas než samice, což lze
ovšem zpravidla potvrdit jen porovnáním zvířat
obou pohlaví.
Nutno říci že ve všech jmenovaných čeledích jsou

Jiný důkaz samčího pohlaví: vpustí-li se do terária samce jiný samec, dojde velmi brzy k jejich
vzájemnému souboji. Doporučuji proto sledovat zvířata nejistého pohlaví po vpuštění dohromady
nejméně prvních 15 - 20 minut.
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rody a druhy, u nichž žádný z těchto znaků není
dobře patrný a pohlaví se stanovuje velmi
nesnadno, z vnějšku prakticky bezvýsledně. Je to
známé především u heloderm (Helodermatidae),
velkých scinků ( Egernia, Tiliqua aj.) a u dalších
jednotlivých rodů a druhů plazů.

Literatura:
Vergner, I. (1998): Gecko-Zwerge aus der Gattung Sphaerodactylus. - DATZ, Stuttgart, 51 (8): 516 - 519.
Vergner, I. & Polák, P. (1995): Dva kubánští leguánci rodu Anolis. - Živa, Praha, 43 (3): 126 - 127.
Vergner, I. & Polák, P. (1996): Kubanische Höhlenanolis ( Anolis lucius - Gruppe) in der Natur und im
Terrarium. - Herpetofauna, Weinstadt, 18 (103): 5 - 12.
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Mladí, ale pohlavně dospělí samci psohlavců Corallus hortulanus, se zprvu rituálně odtlačují, později
však přejdou k vzájemnému ovíjení smyčkami těla. Vzhledem k tomu, že šlo o řízený pokus, zvířata
byla včas oddělena, než došlo k jejich vzájemnému zranění či usmrcení udušením.

Akce - říjen, listopad
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Živá exotika Praha

Zoo Trhy Plzeň

Prodej a výměna exotických zvířat a rostlin.
5. října, 9. listopadu, Křižíkův pavilon E, Výstaviště
Praha – Holešovice.
10:00 – 14:00 pro návštěvníky, 8:00 – 15:00 pro
prodejce.
www.zivaexotika.cz

Prodej exotických zvířat.
12. října, 23. listopadu, KD Peklo, Plzeň.
9:00 – 12:00
www.zootrhy.wz.cz

Fauna hobby Brno

Faunatrhy Ostrava

Tradiční terarijní trhy spojené s výměnou a
prodejem zvířat.
27. října, 24. listopadu, Kongresové centrum,
Výstaviště, Brno – Pisárky
Od 8:00 pro prodejce, od 9:00 pro návštěvníky.
www.faunahobbybrno.webnode.cz

Ostravská burza se všemožnými druhy zvířat.
6. října, 17. listopadu, výstaviště Černá Louka,
Ostrava.
8:00 – 12:00
www.faunatrhy.cz

Faunatrhy Liberec

Faunatrhy Sobotka

Liberecké terarijní trhy.
19. října, 23. listopadu, Centrum Babylon, Liberec
Od 8:00 pro prodejce, od 10:00 pro návštěvníky.
www.faunatrhyliberec.wz.cz

Prodej, nákup a výkup exotických zvířat přímo od
chovatelů.
13. října, 10. listopadu, Sokolovna Sobotka u Jičína
8:30 – 10:30
www.faunatrhysobotka.cz

Aquatera Olomouc

Aqua-Terra-Flóra

Prodejní burza pro akvaristy i teraristy.
26. října, 23. listopadu, SŠ polytechnická, budova
OV3, Olomouc.
8:00 – 12:00
www.aquateraolomouc.cz

Nejen teraristická burza v Hradci Králové.
20. října, 17. listopadu, KC Aldis, Hradec Králové
9:00

TERA České Budějovice
Výměnu a prodej terarijních zvířat, živého a
preparovaného hmyzu, živého a neživého krmiva,
rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb.
19. října, Spolkový a kulturní dům SLAVIE, České
Budějovice.
8:00 – 13:00 pro vystavovatele, 9:00 – 13:00 pro
návštěvníky.
www.teracb.cz

Tera-aqua-flora
Jihlavské terarijní trhy.
26. října, 30. listopadu, Dělnický dům, Jihlava.
8:00 – 13:00 pro prodejce, 9:00 – 12:00 pro
návštěvníky.
www.tera-aqua-flora.cz

Zimní Terrabazar
Setkání teraristů pořádané Teraristickou
společností Praha, burza exotických zvířat.
30. listopadu, Kulturní centrum Novodvorská,
Praha.
8:00 – 13:00
www.teraristika.cz
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