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Vážení a milí čtenáři, autoři.
Po vydání posledního čísla jsme bohužel do
redakce neobdrželi žádnou reakci. Doufáme
tak, že se Vám líbilo a byli jste spokojeni,
přesto bychom rádi Váš názor slyšeli.
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Přeji příjemné počtení.
Za redakci Váš Jarda Forejt

Protože nám jde především o blaho našich
terarijních chovanců, rád bych též upozornil
i na možnost pomoci při mapování kožního
onemocnění obojživelníků
zvaného
chytridiomykóza. Na předchozí stránce
naleznete něco málo k této problematice.
Zároveň se můžete i aktivně zapojit
vyplněním a zasláním dotazníku, který jsme
rozesílali společně s novým číslem, či
přímým poskytnutím obojživelníků k odběru
vzorků a testování na přítomnost tohoto
onemocnění. V případě zájmu o přispění
dobré věci prosím kontaktujte Báru
Havlíkovou na barahavlikova@seznam.cz či
chytrid@email.cz.
S přáním co nejzdravějších chovanců
Daniel Koleška
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Toto číslo je poslední předvánoční a tak
bych Vám rád za celou redakci popřál krásné
a klidné prožití vánočních svátků a šťastný
vstup do chovatelské sezóny 2014. Věřím, že
si někteří z Vás najdou čas na své přátele,
chovance a třeba i na sepsání článku pro
TERAmagazín , budeme moc rádi, pokud
budete náš časopis i v nadcházejícím roce
podporovat. Jen díky Vám jsme totiž
dokázali udržet a doufám, že i zlepšovat
kvalitu časopisu po celé dva roky.
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Žeroucí samice L.t. syspila.

Text a foto: Aleš Klement
Korálovky obývají obrovské území obou amerických
kontinentů, včetně středoamerické oblasti (sever
Jižní Ameriky až jižní Kanada). Vytváří několik
druhů s množstvím poddruhů a jsou považovány za
poměrně mladou, dynamicky se rozvíjející skupinu
(ze systematického pohledu). Všeobecně se jedná o
menší a středně velké formy pozemních hadů,
zpravidla potravně a ekologicky nepříliš úzce
specializované, kteří obývají rozmanité biotopy od
mořského pobřeží do vysokých hor, od pouští po
tropické deštné lesy. Mnohé se vyznačují
neobyčejné působivým pseudoaposematickým 1 a
disruptivním 2 kontrastním zbarvením.
V průběhu doby se ustálily dvě velké skupiny
korálovek, které se vyskytují v chovech teraristů po
celém světě. První skupinou jsou korálovky
přírodní, tzn. takové druhy a poddruhy, které se
vyskytují v přírodě. Avšak i v této skupině lze
vysledovat nenásilnou, ovšem patrnou selekci
jedinců, kteří odpovídají „ideálu“ tak, jak si
chovatelé poddruh představují na základě několika
fotografií a popisů. V druhé skupině nalezneme

1

4

PSEUDOAPOSEMATICKÉ ZBARVENÍ - živočich má část těla zbarvenou

aposematicky (výstražně), takto zbarvené plochy bývají v klidu
zakryty, objevují se náhle až při útěku.
2

DISRUPTIVNÍ - obrana optickým klamem , např. střídání pruhů

různých barev (zpřetrhání obrysu těla).

www.koralovky.eu
uměle selektované barevné varianty vznikající
cíleným výběrem mladých jedinců vzniklých
křížením různých populací a poddruhů či dokonce
druhů korálovek.
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Samice L.t. syspila před svlekem.

Korálovka sedlatá ( L. triangulum ) je podle
některých autorů dynamicky se rozvíjející „mladý“
druh. Jednotlivé poddruhy lze u jedinců
pocházejících z přírody často velmi obtížně od sebe
odlišit. Zejména mexické a středoamerické
poddruhy nelze bez přesné lokality prakticky
determinovat a hadi z přírody zjevně neodpovídají
vzhledu, který by měly mít podle názoru
evropských či amerických chovatelů. Většina
poddruhů má typické červeno-černo-bíle/žlutě
pruhované zbarvení. Řada poddruhů je chována
vzácně nebo prakticky vůbec, naopak některé
poddruhy jsou masově odchovávány a patří k
ideálním hadům chovaných v teráriích. Na velkém
území s ohromnými klimatickými rozdíly vytváří 25
poddruhů ( L. t. abnorma, L. t. amaura, L. t.

nápadně liší velikostí či zbarvením. Naopak řada
druhů je zbarvena takřka identicky. Existuje i
obrovská variabilita zbarvení v rámci jednoho
poddruhu. Nejčastěji jsou v současnosti chovány: L.
t. campbelli, L. t. hondurensis, L. t. sinaloe , včetně
nejrůznějších barevných variant a mutací.
Lampropeltis triangulum syspila žije od nižších

poloh do středních poloh hor, dává přednost
suchým kamenitým pouštím. V divočině se živí
hady, ještěrkami ( Eumeces, Scincella, Sceloporus,
Virginia ) a různými hlodavci. Kořist zabíjí
uškrcením. Ještěrky tvoří významnější část potravy
spolu s hlodavci. Jiné druhy hadů požírá méně
často. V zajetí obvykle dobře přijímá myši vhodné
velikosti.

andesiana, L. t. annulata, L. t. arcifera, L. t.

Korálovka Lampropeltis triangulum syspila (Red
conanti, L. t. dixoni, L. t. elapsoides, L. t. gaigeae, L. t. Milk Snake) patří k poddruhům, které se u nás v
gentilis, L. t. hondurensis, L. t. micropholis, L. t. teráriích objevují vzácně a jistě si zaslouží svojí
multistriata, L. t. nelsoni, L. t. oligozona, L. t. pozornost, a to jak zbarvením, tak velikostí, která je
polyzona, L. t. sinaloe, L. t. smithi, L. t. stuarti, L. t. oproti běžně chovaným druhům menší. Není nijak
syspila, L. t. taylori, L. t. triangulum ), které se často výrazně náročná na prostor.
blanchardi, L. t. campbelli, L. t. celeanops, L. t.
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Výskyt:
Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Arkansas, SV
Oklahoma, SZ Mississippi.

Velikost:
Vylíhnutá mláďata mají obvykle délku kolem 20 cm.
Dospělí jedinci dorůstají 45 až 70 cm, výjimečně
mohou dosáhnout větších rozměrů. V mém chovu
samec váží kolem 130 g a samice váží kolem 160 g
při délce cca 75 cm.

Chov:
Jedná se o mírného, snadno chovatelného hada s
večerní a noční aktivitou. Není moc náročný na
prostor. Pro chovný pár postačí terárium o
rozměrech 80 x 50 x 40 cm (D x Š x V). Jako substrát
jsem používal písek smíchaný s rašelinou 2:1. V
současné době jsem přešel na bukové štěpky z
důvodu nižší hmotnosti. Dále potřebují v teráriu
misku s vodou, nádobu s vlhkým rašeliníkem
( Sphagnum ), jako úkryty poslouží kůra nebo
kameny. Terárium mám doplněno bukovou větví,
kterou využívají ke šplhání. Denní teploty přibližně
28 – 30 °C pod zdrojem tepla, v noci pokles na cca
20 °C. Jako zdroj světla a tepla používám žárovku v
keramickém stínítku.

Odchov:
U odrostlejších jedinců a chovných párů je vhodná
3

POS (Post Ovulation Sloughing) - poovulační svlek.

6
Samec zakousnutý do samice během páření.

hibernace 6 – 8 týdnů při teplotě kolem 10 °C, která
stimuluje páření. Po odzimování a přidání samce k
samici došlo ihned k páření. Samec se zakousl do
samice a samice se ho snažila zbavit a tahala ho za
sebou po teráriu. Spojení vydrželo i více jak dvě
hodiny a páření se opakovalo během několika dní
každý večer se stejnou intenzitou. Po oddělení
samce od samice z počátku samec nejevil zájem o
nabízenou potravu, po cca třech týdnech se vše
ustálilo a poté přijímal potravu bez problémů.
Samice během březosti přijímala potravu bez
problémů a s velkou chutí. Při prvním odchovu
samice nakladla za 38 dní od prvního páření 8
vajíček. Při druhém odchovu nakladla samice 9
vajíček za 33 dnů od prvního páření. První snůška
byla 7 dní, druhá 8 dní od POS 3 a samice je nakladla
během noci do nádoby s rašeliníkem. Poté byla
vajíčka přendána do krabičky s vermikulitem,
přikryta víčkem a uložena do vlhkého typu
inkubátoru. Při inkubační teplotě cca 26 °C se 15 až
20 cm dlouhá mláďata líhla za 58 dní, respektive 57
dní. Líhnivost byla 100% a vylíhl se pouze 1 samec a
7 samic, u druhého odchovu byl poměr pohlaví
mláďat 1/8. Při letošním odchovu měla samice ještě
druhou neoplodněnou snůšku 5 vajíček. Vajíčka
nakladla 8 dní od POS. Mláďata po prvním svleku
brala bez problémů rozstříhaná holátka a byla
velice žravá.
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Snůška L.t. syspila.

Mládě L.t. syspila.
Zdroje:
Applegate, R. (2007): Kingsnakes and Milksnakes in Captivity: Professional Breeders Series, E.C.O.
Herpetological Publishing and Distribution, Rodeo, NM 88056, 92 stran, ISBN 978-0-9788979-0-1.
Cerha, V., Kocián, M. (2001): Užovky. Polaris, Frenštát p. R. 1. vydání, 239 stran, ISBN 80-85911-95-7.
Hes, O. (2009): Korálovky. Robimaus – sdružení Magdaléna a Robert Javorských, Rudná u Prahy. 1. vydání,
69 stran, ISBN 978-80-87293-06-5.
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Národní park Yala
Srí Lanka
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Krokodýl bahenní - Crocodylus palustris.

Text a foto: Mgr. Ivan Kocourek, DiS.
Patrně nejpopulárnějším, nejnavštěvovanějším a
druhým největším národním parkem Srí Lanky je
Národní park Yala, nazývaný také Ruhuna. Rozkládá
se na jihovýchodním pobřeží ostrova na ploše 979
km2. Území parku porůstá tropický opadavý les a
buš, nacházejí se zde skalní útvary, přirozené i
umělé sladkovodní nádrže, mokřady, brakické
laguny s porosty mangrove i mořské pobřeží s
písčitými plážemi. Park je rozčleněn na pět sektorů,
přičemž pouze do jednoho (Yala West) je povolen
přístup návštěvníků. Ovšem jejich pohyb zde je
možný výhradně v pronajatých džípech řízených
průvodci. Toto pravidlo se striktně dodržuje, opustit
vozidla lze pouze na několika málo vyhrazených
místech. Brzy zrána, ještě za tmy, se před vstupní
brány parku sjíždějí desítky džípů s turisty z
blízkých i vzdálenějších hotelů a kempů. Po
rozednění nastává přímo hon za zvířaty, auta se
předjíždějí a při zpozorování nějakého živočicha
stojí mnohdy v řadě za sebou a návštěvníci čekají,
až něco uvidí a budou moci fotografovat. Zvířata,
kterým tento turistický přetlak vadí, se ale mohou
stáhnout do veřejnosti nepřístupných částí parku,
mnohá si však na masovou návštěvnost zvykla a
nenechají se projíždějícími auty s povykujícími
lidmi rušit. Řidiči džípů a průvodci v jednom jsou na
základě dlouhodobého cviku schopni upozornit i na
skryté nebo vzdálené živočichy, potíž je však někdy
s jejich determinací, neboť ve své zjednodušené
angličtině je označují nepřesně, např. promyku jako

„mangustu“ nebo varana jako „leguána“.
Území národního parku obývá 44 druhů savců,
včetně největšího asijského suchozemského
živočicha – slona indického ( Elephas maximus). Bez
problémů lze, zejména v okolí vodních nádrží,
pozorovat vodní buvoly ( Bubalus arnee ), divoká
prasata ( Sus scrofa affinis) a krásně zbarvené jeleny
axise cejlonské ( Cervus axis ceylonensis). Z primátů
pak dva běžné druhy opic – hulmany posvátné
( Semnopithecus entellus) a makaky bandary
( Macaca sinica ). Naopak zcela určitě se návštěvník
nesetká s malou noční poloopicí lori ryšavým ( Loris
tardigradus). V keřích běhají a poskakují veverky
indické neboli palmové ( Funambulus palmarum ),
drobní pruhovaní hlodavci, kteří jsou na celé Srí
Lance prakticky všudypřítomní.
Park je vyhlášený zejména údajně nejpočetnější
populací levhartů skvrnitých – Srí Lanku obývá
endemický poddruh levhart cejlonský ( Panthera
pardus kotiya ) – na světě. Ačkoli některé zdroje
uvádějí devadesátiprocentní pravděpodobnost
spatření levharta i při jednorázové návštěvě, já jsem
pochopitelně to štěstí neměl. Stejně tomu bylo i s
druhou zdejší velkou šelmou – medvědem
pyskatým ( Melursus ursinus inornatus). Častěji se
turistům předvedou šakali zlatí ( Canis aureus) a
promyky rodu Herpestes.
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Lepoještěr zelený – Calotes calotes.
V Yale byl zjištěn výskyt 215 druhů ptáků, přičemž
početně převažují ty, které jsou vázané na vodní
prostředí. Měl jsem možnost zhlédnout skutečně
nepřeberné druhové bohatství – volavky, nesyty,
zejozoby, ibisy, kolpíky, čejky, rybáky, kormorány,
kachny, anhingy, pelikány, pisily, ledňáčky, orly,

10
Varan bengálský – Varanus bengalensis.

hrdličky, timálie, vlhy, vrány, pávy, kury Lafaetovy…
Ornitolog by byl nadšen, méně již fotograf ptáků,
neboť nadskakování džípu na nezpevněných
prašných cestách a skutečnost, že ani při zastavení
se motor nevypíná, nevytvářejí pro fotografování
zrovna ideální podmínky.
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Skokan rýžovištní – Fejervarya limnocharis.
Také herpetologicky je tento národní park zajímavý,
vyskytují se zde např. krokodýl mořský ( Crocodylus
porosus) a krokodýl bahenní nazývaný také mugger
( Crocodylus palustris kimbula ), kobra indická ( Naja
naja „polyocellata“), krajta tygrovitá (Python
molurus „pimbura“), bičovka nosatá ( Ahaetulla
nasuta ) a řada dalších druhů hadů a ještěrů. Na
mořských plážích snášejí vejce čtyři druhy karet a
kožatky velké ( Dermochelys coriacea ). Bohužel
pátrání po plazech v „hadařsky“ velmi slibném
terénu není možné z důvodu již zmíněného zákazu
volného pěšího pohybu. Při průjezdu buší jsou z
vozidla často vidět varani bengálští ( Varanus
bengalensis). Ti nejsou ničím neobvyklým, protože
je možné se s nimi potkat leckde na ostrově i mimo
chráněná území – pozoroval jsem třeba jedince
vyhřívajícího se spokojeně na střeše místního
obydlí a dokonce pár oddávající se nerušeně

kopulaci v příkopu podél silnice. Příjemným
překvapením byli přibližně dvoumetroví krokodýli
bahenní, slunící se někdy ve vzdálenosti jen 10 - 15
metrů od projíždějících vozidel. Z obojživelníků se
při březích vodních nádrží zdržují mohutní skokani
rýžovištní ( Fejervarya limnocharis) a menší skokani
indičtí ( Euphlyctis cyanophlyctis).
Na závěr ani nevím, zda mám návštěvu Národního
parku Yala doporučit: na jedné straně jsem si odtud
odnesl bolest hlavy od permanentní inhalace kouře
z výfuků a otlačenou kostrč od natřásání džípu, na
straně druhé jsem zde pořídil fotografie zvířat, která
bych mimo území parku patrně ve volné přírodě
nezastihl.
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O p ů vo d u ge ko n ů a
osta tn ích so u ča sn ých
p la zů - čá s t 5
Fylo ge n e ze a zo o ge o gra fi e
če le d í a ro d ů ge ko n ů ( 2 )
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Gekon Rhacodactylus chahoua je od roku 2012 řazený do rodu Mniarogekko.

Text a foto: Ivan Vergner - ivan.vergnet@atlas.cz
V minulém díle jsme si probrali metody
fylogenetického výzkumu vztahů mezi druhy, rody a
zoogeografickými skupinami gekonů a z
konkrétních fylogramů skupin gekonů jen
příslušníky čeledi Diplodactylidae na pevninské
Austrálii. V tomto díle se budeme zabývat dalšími
příslušníky této čeledi na ostrovech východně od
Austrálie a na Australském kontinentě, tj. v
australské oblasti a novozélandské podoblasti.

Z minulého dílu již víme, že jako první se v
australské oblasti od hlavního kmene gekonů čeledi
Diplodactylidae oddělily čeledi Carphodactylidae a
Pygopodidae před 70 mil. let. První ostrovní
populace čeledi Diplodactylidae se oddělila na
Nové Kaledonii a s ní i dnes australský rod
Pseudothecadactylus. Stalo se to asi před 50 mil. let.
Poslední se oddělila populace gekonů čeledi
Diplodactylidae na Novém Zélandu, asi před 30 mil.
let.

Zoogeografické oblasti a podoblasti
Oblasti = římské číslice; podoblasti = arabské číslice. I = palearktická o.; II = nearktická o.; III =
etiopská o.; IV = orientální o.; V – neotropická o.; VI – australská o.; 1 = madagaskarská
p.; 2 = indoaustralská p.; 3 = novozélandská p.; 4 = polynéská p.
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Čeleď Carphodactylidae obsahuje morfologicky caudiannulatus, championae, gulbaru, isis, kabikabi,
velmi zvláštní a specializované druhy. Všechny žijí v nepthys, ossa a platurus). Málo známý rod
kontinentální Austrálii. Obsahuje 7 rodů: Saltuarius, má ještě daleko silněji tuberkuly poseté
Carphodactylus, Nephrurus, Orraya, Phyllurus, ploché tělo a ocas; zahrnuje 6 druhů ( kateae,
moritzi, salebrosus, swaini a wyerba ). Rod
Saltuarius, Underwoodisaurus a Uvidicolus.
Samotný rod Carphodactylus, který dal čeledi Underwoodisaurus obsahuje 2 druhy ( millii a
jméno, je monotypický, jediným druhem je C. laevis. seorsus) a rod Uvidicolus je monotypický s jediným
Rod Nephrurus obsahuje 9 druhů. Podle folidózy je druhem U. sphyrurus. Z časového hlediska se od
rozlišováno 5 druhů s hladkými šupinami na ocase původní kmenové linie čeledi Carphodactylidae v
( deleani, levis, laevissimus, stellatus a vertebralis) a 4 oligocénu před asi 30 mil. let odštěpil rod
druhy s pokožkou ocasu posázenou výraznými Nephrurus s pokožkou ocasu pokrytou tuberkuly, a
tuberkuly ( amyae, asper, sheai a wheeleri). Druhy s Phyllurus, rovněž silně pokrytý tuberkuly. Další se v
hladkými šupinami na ocase obývají pouštní miocénu před asi 25 mil. let odštěpily rody
oblasti, druhy s pokožkou ocasu pokrytou Underwoodisaurus a Uvidicolus. Nejpozději se asi
tuberkuly monzunové až suché oblasti. Rod Orraya před 10 mil. lety v rodu Nephrurus od druhů s
je monotypický s jediným druhem O. occultus. Rod tuberkuly odštěpily druhy s hladkými šupinami na
Phyllurus obsahuje 9 plochých, tuberkuly pokrytých ocase.
druhů, žijících na stromech a skalách ( amnicola,

Gekon Underwoodisaurus milli.
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Detail fylogenetického schématu čeledi Carphodactylidae.
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Fylogenetické schéma čeledi Pygopodidae.
Nejpodivnějšími gekony jsou bezesporu dvounožky,
Pygopodidae . Až po roce 1990 se začaly objevovat
jako součást infrařádu Gekkota. Hladký hadovitý
tvar těla jen s maličkými ploutvičkovitými
rudimenty pánevních končetin nejvíce připomíná
hady. Bližší prohlídka folidózy dvounožek však
ukázala, že se v detailu velmi podobají gekonům.
Před kloakou samců bývá řádka 2 až 5
praekloakálních pórů stejné anatomické stavby a
funkce jako u gekonů. Samice snášejí dvojice vajec,
stejně jako většina samic gekonů. Další znaky
spojující dvounožky s gekony jsou ve stavbě oka,
sluchu, na lebce, obratlech a další kostře. Potravu
dvounožek tvoří především členovci. Mají malou
velikost, většina druhů sotva dosahuje délky těla 75
– 140 mm, jen několik druhů dosahuje délky těla
140 - 270 mm a největší rod Lialis dosahuje délky
těla až 600 mm. Je vidět, že styčných bodů v
morfologii a biologii dvounožek ve srovnání s
gekony je mnoho. Naprosto přesvědčivé jsou
potom výsledky molekulárních analýz DNA a
mtDNA. Z těchto údajů víme, že se
Carphodactylidae a Pygopodidae jako sesterské
skupiny
oddělily
od
hlavního
kmene
Diplodactylidae před asi 70 mil. let. Již kolem
období před 60 mil. let se od sebe
Carphodactylidae a Pygopodidae vzdálili a
Pygopodidae v té době pravděpodobně ztratili
končetiny a přešli k hadovitému terestrickému
pohybu. Čeleď Pygopodidae obsahuje 7 rodů:

Rod Aprasia obsahuje 12 druhů ( aurita, fusca,
haroldi,

inaurita,

parapulchella,

picturata,

pseudopulchella, pulchella, repens, rostrata, smithi a
striolata ), rod Delma 21 druhů ( australis, borea,
butleri, concinna, desmosa, elegans, fraseri, grayii,
haroldi, impar, inornata, labialis, mitella, molleri,
nasuta, pax, plebeia, tealei, tincta a torquata ), rod
Lialis 2 druhy ( burtonis a jicari). Rod hadovitého

vzhledu těla Ophidiocephalus je monotypický s
jediným druhem O. taeniatus. Rod Paradelma
obsahuje jediný druh P. orientalis, hadovitý rod
Pletholax je rovněž monotypický s jediným druhem
P. gracilis. Rod Pygopus obsahuje 4 druhy
( lepidopus, nigriceps, robertsi, schraderi a
steelescotti). Celkem má čeleď Pygopodidae 41
druhů. Z hlediska rozšíření je zajímavé, že jeden z
druhů Pygopodidae je rozšířen pouze na ostrově
Nová Guinea ( Liasis jicari). Zde jde o přirozený
transfer z Austrálie v prehistorické době. Z
časového hlediska se nejdříve od hlavního kmene
Pygopodidae v oligocénu před asi 25 mil. let
odštěpil rod Delma . Zmíněný druh z Nové Guineje,
Lialis jicari, se odštěpil již v miocénu asi před 18 mil.
let. Hadovité rody Ophidiocephalus a Pletholax
(mají v poměru k hlavě relativně nejdelší a velmi
štíhlé tělo) se oddělily asi před 15 mil. let, kdy se
zároveň také oddělily i rody Pygopus a Paradelma .

Aprasia, Delma, Lialis, Ophidiocephalus, Paradelma,
Pletholax a Pygopus.
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Detail fylogenetického schématu rodů čeledi Diplodactylidae, žijících na Nové Kaledonii.

Z ostrovních příslušníků Diplodactylidae se nejprve
zaměříme na gekony Nové Kaledonie, žijící v
australské oblasti, novozélandské podoblasti. Zde
do konce 20. století žili největší charismatičtí gekoni
rodu Rhacodactylus a menší rody Bavayia a
Eurydactylodes. V r. 2006 se objevily další rody
malých gekonů, Dierogekko a Oedodera . Vichřice
molekulární biologie rozvířila klidné systematické
vody i na tomto od nás nejvzdálenějším ostrově. Na
konci roku 2012 rozlišujeme na Nové Kaledonii další
3 nové rody, se stávajícími celkem 8 rodů: Bavayia,

16

Eurydactylodes 4 druhy ( agricolae,

occidentalis,

symmetricus a vieillardi), rod Mniarogekko 2 druhy

( chahoua a jalu ), rod Oedodera jediný druh O.
marmorata , rod Paniegekko jediný druh P. madjo a
rod Rhacodactylus 4 druhy ( auriculatus, leachianus,
trachycephalus a trachyrhynchus). Celkem na Nové
Kaledonii žije 36 druhů gekonů v 8 rodech, z toho v
rodech Correlophus, Mniarogekko a Rhacodactylus 9
druhů těch velikých gekonů z okruhu bývalého rodu
Rhacodactylus.

Ještě se zde musíme zmínit o australském rodu
a Pseudothecadactylus. Ten se při molekulárních
Rhacodactylus.
analýzách ukázal být podstatně bližší ke gekonům z
Nové Kaledonie než k ostatním skupinám gekonů
Rod Bavayia po všech těchto revizích obsahuje 13 australské oblasti, včetně druhů v Austrálii, kde v
druhů ( cyclura, sauvagii, montana, nubila, současnosti žije. Je to záhada vyvolaná nejspíše
crassicollis,
ornata,
septuiclavis,
exsuccida, dávným rozpadem Gondwany, kdy se z oddělující
pulchella, geitiana, robusta, goroensis a nubila ), rod populace gekonů na Nové Kaledonii dostal zpět na
Correlophus 3 druhy ( belepensis, ciliatus a australský kontinent jeden gekon, z něhož se
sarasinorum ), rod Dierogekko 8 druhů ( validiclavis, vyvinuly
současné
3
druhy
rodu
inexpectatus, insularis, kaalaensis, koniambo, Pseudothecadactylus ( australis, cavaticus a lindneri).
nehoueensis, poumensis a thomaswhitei), rod
Correlophus,

Dierogekko,

Mniarogekko,

Oedodera,

Eurydactylodes,

Paniegekko

6/2013
Podobně

pozoruhodní jsou gekoni čeledi
Diplodactylidae na Novém Zélandě, již proto, že
některé jejich rody a druhy rodí živá mláďata,
vyživovaná primitivní žloutkovou placentou. Žijí zde
v australské oblasti a novozélandské podoblasti,
stejně jako druhy na Nové Kaledonii. Byly zde
rozlišovány dva rody gekonů, Naultinus a
Hoplodactylus. Také zde proběhla začátkem nové
dekády 21. století bouře vyvolaná molekulární
biologií s podobnými následky jako na Nové
Kaledonii. Na konci roku 2012 zde rozlišujeme 20
druhů v 7 rodech: Dactylocnemis, Hoplodactylus,
Mokopirirakau, Naultinus, Toropuku, Tukutuku a
Woodworthia .
Rod Dactylocnemis obsahuje jediný druh D.

pacificus, rod Hoplodactylus 2 druhy (delcourti a

www.teramagazin.cz

duvauceli), rod Mokopirirakau 4 druhy ( cryptozoicus,
granulatus, kahaturae a nebulosus), rod Naultinus 8

druhů ( elegans, gemmeus, grayii, manukanus,
punctatus, rudis, stellatus a tuberculatus), rod
Toropuku s jediným druhem T. stephensi, rod
Tukutuku s jediným druhem T. rakiurae a rod
Woodworthia s 3 druhy ( brunneus, chrysosireticus a
maculatus). Z druhových názvů je jasné, že mnoho
druhů původního rodu Hoplodactylus bylo
přesunuto do nových rodů.
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V dalším díle se budeme zabývat fylogenezí gekonů
čeledí Eublepharidae a Sphaerodactylidae, kteří
jsou po gekonech australské oblasti nestaršími
zástupci podřádu Gekkota.

Detail fylogenetického schématu rodů čeledi Diplodactylidae, žijících na Novém Zélandu.
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Odpočívající pár, samec je navrchu.

Text a foto: Jaroslav Forejt
Rod Eurydactylodes má nyní uznávané 4 druhy E.
agricolae, E. occidentalis, E. symmetricus a E.
vieillardi. Dodnes mě fascinuje dříve ojevený (1869)
druh E. viliegardi. Bohužel v době kdy jsem si ho
chtěl pořídit, byla pořizovací cena okolo 7000 Kč.
Proto jsem se rozhodl k chovu dostupnějších E.
agricolae . Subadultní pár jsem koupil na podzim
roku 2011. Tento gekon nemá žádný doposud
známý český ekvivalent. Jedná se o celkem „mladý“
druh, který byl objeven teprve v roce 2001.

pozornost, schová se pohybem těla za větev. Při
pohybu pozorovatele se otáčí kolem větve tak, aby
byl vždy schovaný za ní.

Svou velikostí nepřesahují samice 15 cm. Samci
jsou ještě menší a štíhlejší. Tělo je zavalité, hlava
splývá s tělem a není výrazně oddělena krkem. Ocas
je silný a skrývá tukové zásoby. Ocas má chápavou
schopnost. Při autotomii regeneruje do téměř
původní délky. Zbarvení je obvykle zelené až šedé,
často s tmavým vzorem. Oranžová kresba se
E. agricolae obývá Novou Kaledonii a přilehlé nachází v koutcích tlamky a také u kořene ocasu.
ostrovy. Žije na keřích a ve větvoví stromů. Končetiny jsou krátké, štíhlé, zakončené pěti prsty s
Vyhledává silnější větve než je jeho tělo, které přísavnými lamelami.
objímá končetinami. Pokud je na něj zaměřena
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Gekon schovaný za větví.
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Samci mají výrazná pouzdra hemipenisů.

Samec při svleku.

20
Samice s částečně regenerovaným ocasem.
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Gekony chovám v páru v teráriu 30 x 30 x 40 cm (D x
Š x V). Mezi stěnami jsou rozepřené větve o tloušťce
0,5 - 1 cm. Místo živých květin používám z
praktických důvodů umělé. Terárium je osvětleno a
vyhříváno 5 W úspornou žárovkou. Na dno
pokládám papírové utěrky, které obden měním. Na
kladení vajec slouží plastová vyšší nádoba,
naplněná lignocelem a přikrytá kusem ploché kůry.
Rosím 1 - 2 x denně v zimních měsících prosinec –
listopad pouze obden. Denní teplota se pohybuje
okolo 26 – 27 °C. V zimních měsících klesá podle
pokojové na nejnižších 23 °C. Noční je okolo 20 – 22
°C.

Gekoni se začínají pářit v dubnu až květnu. Páření
probíhá často přes den a je doprovázeno pištivým
zvukem. Samec díky své menší velikosti udolává
samici velmi obtížně, proto se snaží pářit i 3x za
den. Páření probíhá obvykle na větvích. Jen
málokdy je na dně terária. Samice snáší každý
měsíc dvě vejce velikosti 14,5 - 16 x 8,5 - 11 mm
(vejce menší jak 13x6 mm nebyla nikdy oplodněná).
Interval mezi snůškami je 33 - 41 dní. Vejce inkubuji
na mírně vlhkém Seramisu při teplotě 25 – 26 °C. K
líhnutí dochází po 41 - 55 dnech. Mláďata jsou veliká
4,4 – 5 cm a váží 0,3 - 0,5 g. Zásadním problémem je
rozkrmování mláďat. Smýkaný hmyz odmítají a
nymfy švábů Blaberus craniffer jsou příliš veliké.
Dospělé gekony krmím nymfami švábů Blaberus
Jediné, co malí gekoni přijímali, byli mikrocvrčci,
craniifer. V létě pak přikrmuji smýkaným hmyzem.
které je obtížné v mém okolí sehnat. Na tento fakt
Pokud mám možnost, zpestřím jim potravu i
bych rád případné zájemce o chov rád upozornil.
larvami zavíječe voskového. Gekoni si také rádi
pochutnají na sladkém ovoci. Každý hmyz obaluju
Chov dospělců nečiní problémy a při dodržení výše
ve směsi Roboranu pro exoty a vaječných skořápek.
popsaných zásad se není čeho obávat.
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Čerstvě vylíhlé mládě.
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Samice žeroucí dětskou výživu.

Gekoni při námluvách.
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Vejce snesená do vlhkého lignocelu.

Text: Ivan Vergner - ivan.vergnet@atlas.cz
Foto: Ivan Vergner (I.V.), Jaroslav Zelinka (J.Z.)
Pokud nelze pohlaví terarijních zvířat zjistit podle
vnějších pohlavních znaků, ošupení, velikosti a
tvaru těla, případně zbarvení, je nutné použít
některou z metod stanovení pohlaví. U větších
ještěrů a především u hadů lze používat
nejrozšířenější z metod, a to sondování kloaky
pomocí ocelové lékařské chirurgické sondy. Jde o
ke konci se zužující tyčinku na konci s kulovitě až
knoflíkovitě rozšířenou špičkou. Vše je pečlivě
ohlazeno. Sonda slouží v chirurgii k pátrání v
tělních dutinách apod. Zakoupit lze tyto sondy
různých velikostí a průměrů dnes i v zooprodejnách, případně v lékařských potřebách. Při
ohledání kloaky zvířat pomocí této sondy jde o
zjištění, zda zvíře má v kloace, lépe řečeno podél
stran spodní strany kořene ocasu, uložené
hemipenisy. Hemipenisy jsou v klidovém stavu při
pohledu na břišní stranu zvířete zatažené do
trubicovitých pouzder po stranách kořene ocasu.
Jak bylo v minulém dílu řečeno, hemipenisy jsou
duté orgány, připomínající punčochu. V klidovém
stavu jsou tedy zasunuté ve zmíněných podélných
dutinách po stranách kořene ocasu. Na jejich konci
se upínají zatahovače hemipenisu. Při přípravě na
páření u jednoho z hemipenisů instinktivně povolí
zatahovače, dutina hemipenisu se naplní lymfou,
která jej potom vytlačí z pouzdra ven a nakonec
tlakem vztyčí přibližně kolmo až mírně šikmo vzad k
ose těla. Teprve potom jej samec zasunuje samici
do kloaky, přizpůsobené vnitřně anatomicky k
přijetí tohoto orgánu.

V metodě stanovení pohlaví sondou, mezi chovateli
nazývané sondování, se zabýváme hemipenisy v
klidovém, neaktivním stavu. Nutno říci, že někteří
samci (často slepýšovci, Anguidae , příkladně náš
slepýš křehký, Anguis fragilis) při úleku způsobeném
chycením do ruky v obranné reakci vytlačují
oboustranně hemipenisy za současného kálení. Tím
je vyšetření u nich uzavřeno, samci se takto sami
prozradí. Podobně se chovají někteří hadi a
mláďata krokodýlů. U většiny jiných však zůstávají
samci v klidu. K hladkému provedení metody
sondování je potřeba dvou osob, z nichž jedna zvíře
drží a druhá provádí vyšetření. Zvíře se po uchopení
otočí břišní stranou vzhůru, koncem ocasu směrem
k vyšetřujícímu. Ten zavádí sondu do kloaky zvířete
při straně kloaky nejprve směrem k hlavě. Až když
cítí, že sonda vnikla do nitra kloaky, otočí sondu o
180° směrem k ocasu. Je cítit odpor směrem k
hřbetu zvířete, konec sondy klouže po stropě
kloaky. Po otočení hrotu sondy k ocasu se opatrně
ohledává zadní stěna kloaky orientovaná směrem
ke konci ocasu. Pokud jde o samce, sonda lehce
vklouzne do otvoru při straně kořene ocasu a dá se
zasunout poměrně hluboko, než narazí na odpor.
Ten odpor klade konec dutého hemipenisu. Pokud
jde o samici, žádné otvory po stranách kloaky nelze
sondou nalézt, lépe řečeno, sondu se podaří zavést
podstatně méně hluboko, než u samce. U hadů a
velkých ještěrů je vhodné si palcem na sondě
vyznačit hloubku zasunutí u samce, aby se vyloučily
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pochybnosti o hloubce zavedení u samice. Výjimku
zde tvoří samice varanů (Varanidae), které mají tak
rozměrné hemiklitorisy, že hloubka zasunutí do
nich se příliš neliší od hemipenisů samců. Podobně
je tomu u některých velkých scinků (rody Egernia ,
Tiliqua aj.) a některých dalších větších ještěrů. Celé
vyšetření je třeba dělat velmi opatrně a jemně,
nepřekonávat odpor silou, jinak hrozí porušení
vnitřních struktur kloaky,
hemipenisů a
hemiklitorisů. Většina zvířat samozřejmě pudově
reaguje na toto vyšetření stažením všech struktur v

kloace, takže se při prvním ohledání zdá, že na její
zadní straně žádný otvor není. Překonávat tento
křečovitý odpor tlakem sondy se musí opravdu jen
velmi jemně, je možné pomoci postupu sondy jejím
otáčením kolem podélné osy. Trpělivost i v tomto
případě přináší kýžený výsledek. Je vhodné, když
nezkušený chovatel provádí toto vyšetření pod
dohledem a radou zkušeného vyšetřovatele.
Přiložením označeného úseku sondy od štěrbiny
kloaky směrem k ocasu ukazuje, jak dlouhé má
samec hemipenisy v klidovém stavu.

Sameček gekona Sphaerodactylus elegans (Sphaerodactylinae) z ventrální strany. Nad kloakou je
patrné trojúhlé políčko matně lesklých šupin, které mají funkci podobnou, jako produkt pórů u
jiných gekonů (Gekkoninae). Otírají se o povrchy a zanechávají pachovou stopu na místech, po
kterých gekon leze. Tyto šupiny jsou na vrcholu rozmnožovacího období rozšířené i v mediální
oblasti stehen. (I.V.)
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Chovný samec felsumy Phelsuma madagascariensis grandis (Gekkoninae) z ventrální strany. Jsou
zřetelné preanofemorální póry s vytlačeným sekretem, který se při lezení otírá o povrch a
zanechává pachovou stopu na místech, kudy samec lezl. (I.V.)
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Chovná samice Phelsuma madagascariensis grandis (Gekkoninae) zcela postrádá v oblasti před
kloakou a na stehnech póry. (I.V.)
Zajímavým nepřímým důkazem, že jde o samce, je
přítomnost svlečky hemipenisů na celkové svlečce
zvláště u hadů, ale i u ještěrů. Pokud udržujeme při
svlékání plazů v teráriu potřebnou vlhkost,
minimálně denní rosení, často se na svlečce najdou
na stranách kaudální stěny kloakální štěrbiny
přívěsky, v seschlém stavu velmi tenké. Pokud se
nejlépe tato část svlečky odstřihne a v nějaké misce
se dá do vody, může se podařit tuto strukturu
svlečeného hemipenisu rozmočením obnovit do
původního stavu. Potom je na něm možné
pozorovat alespoň obrys většinou rozšířených
struktur konce hemipenisu, jak je patrné na snímku.
Každopádně je to pozitivní potvrzení samce,
kterého potom není třeba vystavovat stresu
spojeného se sondováním.

Ještě několik poznámek k možnostem stanovení
pohlaví u krokodýlů. Mohu uvést, že při manipulaci
se zvířetem mimo terárium, znehybnění jeho čelistí
a jeho otočení břišní stranou vzhůru, kdy se
krokodýl pudově zklidní, může zkušený vyšetřovatel
provést ohledání penisu palpací. U menších
krokodýlů s celkovou délkou do 2 metrů je nutné
zavést ukazovák asi 4 cm hluboko do kloaky k
nahmátnutí penisu. Ten je u zvířat délky 1,5 - 2 m v
klidu dlouhý 6 - 8 cm, klitoris samice asi 2 cm. U
větších krokodýlů s celkovou délkou 3 m a více je
třeba ukazovák zavést do kloaky asi 6 - 8 cm
hluboko, penis dosahuje délky až 20 cm, klitoris
samice asi 3 cm. Penis samce i menší klitoris u
samice se nacházejí na stropě kloaky a trčí z ní
přímo dolů proti kloakální štěrbině. Vyšetření
vyžaduje zkušenost a zejména cit pro rozlišení
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Vyšetření kloaky 40 cm dlouhého mláděte krokodýla čelnatého pomocí spekula. (J.Z.)

6/2013
www.teramagazin.cz
Bezobratlí
Ještěři
Hadi
Obojživelníci
Želvy
Cestopis
Chov
Systematika
Reportáž

většího penisu a menšího klitorisu, na pohmat
prakticky stejných. U mladých zvířat velkých druhů
od délky asi 70 cm, u malých druhů 40 - 50 cm, je
možné pohlaví vyšetřit pomocí vaginálního spekula
(viz část 7.10.3 Speciální metody umělého krmení). I
zde je třeba jisté zkušenosti k rozlišení vzhledu
penisu a klitorisu, jsou u mláďat téměř stejně velké
a na pohled velmi podobné. Může k tomu pomoci
podrobný článek s návodem a instruktážními
snímky, umožňující stanovit pohlaví u mláďat
malých druhů od celkové délky 30 cm (Zelinka
2008).
Další metody jsou již spojené s návštěvou
veterináře. Neinvazivní metodou je prozkoumání
vnitřních pohlavních orgánů (varlat s chámovody a
vaječníků s vejcovody) pomocí ultrazvukové
sonografie. Vyžaduje to ovšem zkušenost
vyšetřovatele s rozlišením samčích a samičích
orgánů, jsou si dosti podobné. Vodítkem jsou
primární folikuly na povrchu vaječníků, takže lze
takto prokázat pouze samice, samci mají varlata na
povrchu hladká, zůstávají bez nálezu. Metoda se
používá u varanů, velkých scinků, korovců,
krokodýlů a jiných zvířat, kde sondování nepřináší
uspokojivé výsledky. Skutečně klidná pasivní

zvířata je možné vyšetřovat bez nasazení sedativ,
ostatní je nutné před vyšetřením zklidnit
sedativem. Z uvedeného vyplývá, že sonografie u
plazů za účelem zjištění pohlaví je značně nákladné
a užívá se jen u těch nejcennějších zvířat určených
pro chov.
Invazivním, ale nejdokonalejším vyšetřením, je
endoskopie břišní dutiny plazů. Opět to vyžaduje
zkušenost vyšetřovatele s endoskopií plazů obecně
a s rozlišením samčích a samičích pohlavních
orgánů. Také zde jsou nápadné drobné kulovité
útvary na povrchu vaječníků - folikuly. Samčí
varlata jsou na povrchu hladká. Při endoskopii je
nutná lokální nebo lépe celková anestézie, do břišní
dutiny se musí vytvořit dva vstupy - pro endoskop a
pro přívod pomocného plynu. Vzhledem k složitosti
a nákladnosti tohoto vyšetření se používá pouze u
skutečně nejcennějších chovných zvířat.
Okrajově mohu uvést, že byly konány pokusy se
stanovením pohlaví rentgenologicky. Zjistí se tak
samci u druhů, které mají hemipenis vyztužený
kůstkami, tzv. hemipenisovými kůstkami. Z plazů s
obtížně stanovitelným pohlavím mají kůstky v
hemipenisech jen někteří varani (rod Varanus). Jde
rovněž o nákladnou a z hlediska zdraví zvířat dosti
nebezpečnou metodu, které je lépe se vyhnout.
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Samice téhož druhu je hnědošedá s černohnědými proužky a výraznou bílou tečkou v tmavém poli
nad přední končetinou. Podobně hnědošedá bez kresby jsou i mláďata. (I.V)
Další zkoušenou metodou bylo biochemické
stanovení obsahu samčího hormonu (testosteronu)
v krevním séru vyšetřovaných zvířat. Pro vyšetření je
třeba odebrat asi 1 ml krve z ocasní žíly. Již z tohoto
množství je patrné, že metoda je vhodná jen u
větších zvířat. Stanovuje se samčí hormon
testosteron radioimunologickou metodou za
pomoci radioaktivního izotopu jódu. Samci mají
hodnoty testosteronu v krevním séru podstatně
vyšší než samice, řádově desetkrát až tisíckrát vyšší.
Je to rovněž nákladná metoda a vyžaduje laboratoř
zavedenou na stanovování pohlavních hormonů.

Závěrem je možné shrnout, že nejlepší z hlediska
pohody terarijních zvířat je stanovit pohlaví
prohlídkou jejich těla. Až když není průkazná,
potom ve více než 90 % případů postačuje vyšetření
sondou. Jen u nejcennějších zvířat určených k
chovu obtížně stanovitelných skupin a druhů - u
varanů, velkých scinků a krokodýlů - je vhodné
použít metodu ultrazvukové sonografie, případně
endoskopie. U krokodýlů lze použít i metodu
zjištění pohlaví palpací kloaky (o tomto blíže v části
8.3.2 Rozmnožovací chování, v dalších dílech
seriálu.

Literatura:
Vergner (1988): K svlékání pokožky hemipenisů u hroznýšovitých hadů (Boidae). - In: Roth, P. (1988): VII.
Konference herpetologické sekce ČSZS při ČSAV, Kostelec nad Černými lesy, 1988, Praha: 13.
Vergner, I. (1993): Pozor na hadí boje v teráriu. - Živa, Praha, 41 (4): 176 - 177.
Vergner (2001): Ještěři 1. Biologie - Chov - Gekoni 1. - Nakladatelství Madagaskar, Jihlava, 462 s.
Zelinka, J. (2008): Nový způsob identifikace pohlaví mláďat krokodýlů. - Akvárium terárium, Praha, 51 (5-6):
49 - 51.
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Pralesnička Dendrobates
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Chovná samice Dendrobates tinctorius „Surinam“.

Text a foto: Ondřej Hes
Pralesnička Dendrobates tinctorius „Surinam“ je
dendrobátka, která patří k velmi atraktivním
šípovým žabkám. V současné době se rozlišuje velké
množství barevných variant, které jsou označovány
buď názvem více méně odvozeným od převažující
barvy, nebo podle lokality původu. Řada z těchto
forem se nabízí čas od času k prodeji. Dendrobates
tinctorius se vyskytuje na poměrně velkém území
východní Guayanské plošiny: jihovýchodní Guayana
(Rupununi), Surinam (Brokopondo, Nickerie,
Saramanca), Francouzská Guayana a federální stát
Amapá v Brazílii.
Dendrobates tinctorius „Surinam“ patří, podobně

jako Dendrobates tinctorius „Azureus“ mezi velmi
pestré a navíc velké žáby s délkou přesahující 4 cm.
Pro rozlišení pohlaví platí stejné zásady, jako u
Dendrobates tinctorius „Azureus“. U samců jsou
rozšířené disky na prstech předních 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.
Základní zbarvení je tmavě modré s černými
skvrnami a tečkami. Na hřbetě se táhnou dva sírově

žluté pruhy na temně modrém až černém pozadí.
Prsty jsou modré, konečky prstů jsou světlejší.
Žabky chovám v nádrži 120 x 60 x 45cm. Na dně
nádrže je rašelina, která je kryta vrstvou opadaného
bukového či dubového listí a listovkou. Listí a část
hlubšího substrátu pravidelně obměňuji zhruba
jednou za 1-2 měsíce, do nádrže dávám materiál
přímo z lesa, který předem prohlédnu a odstraním
stonožky či větší dravé brouky. Zadní stěna je
polepena kokosovým pozadím, do kterého koření
rostliny. Vybavení doplňuje miska s vodou, kterou
několikrát týdně měním za odstátou vodovodní
vodu. V nádrži volně roste Ficus pumilis, Scindapsus,
Cryptantus, na větvích z lesa je mech, který v teráriu
dobře prospívá. K osvětlení používám 2 kompaktní
žárovky, jedna s UV zářením (ReptiGlo 2,0), druhá
klasická úsporná s bílým spektrem světla. Žárovky
vyhřívají nádrž na 24-26°C přes den, v noci 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.
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Žabky krmím během aktivní sezóny (duben až říjen)
smýkaným hmyzem s přídavkem octomilek
(převážmě D. hydei), v zimní sezóně pak především
octomilkami a občas přidávám chvostoskoky.
Veškerou
potravu
podávám
společně
s
multivitaminy, které neustále střídám, používám
současně 3-4 druhy kvalitních multivitaminových
přípravků (Sera, JBL, Tetra, ZooMed, apod.).
Smýkaný hmyz vysypávám do nádrže přes síto,
které brání propadání větších kobylek, sarančat a
pavouků k žabkám. V zimním, klidovém období
omezuji i frekvenci a objem krmení (u dospělých
jedinců). Žabky pohlavně dospívají zhruba ve dvou
letech až dvou a půl letech, ale kvalitní snůšky
kladou až v průběhu další sezóny, podobně jako D.
auratus, Dendrobates tinctorius „Azureus“ nebo D.
leucomelas. Je vždy nutné počítat s tím, že první
snůšková sezóna bude spíše zklamáním, jelikož
první snůšky bývají nekvalitní, často plesniví. Pokud
se vylíhnou pulci, obvykle hynou v iniciální fázi
vývoje. Chovám pohromadě skupinu 2,4. Občas
dojde k pozření vajec, jindy je snůška hůře
oplozená. Zápasení samců, které je u Dendrobates
tinctorius „Azureus“ nebo u D. auratus „Green“

poměrně časté, jsem nikdy nepozoroval. Žáby
kladou vejce nejčastěji pod kokosy na Petriho
misku, méně často do filmovek. Používám vždy
kombinaci celé černé filmovky, do které vložím
podélně rozříznutou světlou filmovku. Pokud žabky
nakladou, vyjmu pouze vnitřní část, kterou inkubuji
zvlášť. Hlasové projevy jsou nenápadné. Snůšky
během roku kolísají svojí kvalitou, oplozené,
respektive plně se vyvíjející, začínají být v průběhu
června až do začátku zimy, někdy se však podaří
pěkný odchov i mimo toto období. Snůšku obvykle
hned po nalezení odebírám do odchovné nádrže,
plesnivá neoplozená vejce opatrně odebírám
plastovou lžičkou. Po vylíhnutí vajec malé pulce
umístím 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“ ( Taxiphyllum
barbieri), okřehek a řasy na stěnách. 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
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Dospělý samec Dendrobates tinctorius „Surinam“ u filmovky.
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používám reverzní osmózou upravenou vodu o pH
7,5, 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. Pulce denně nebo obden dokrmuji
práškovými krmivy pro potěr akvarijních ryb (Sera).
Mimo dobu krmení je vidět, že pulci aktivně požírají
řasové porosty a mikroorganismy ze stěn misky i z

„jávského mechu“. Jakmile pulci mají zadní i přední
nohy, odchytím je do terária o rozměrech 45 x 20x
20cm s pozvolnou souší, nízkou hladinou vody a
dubovými listy, kořeny a kamínky na břehu.
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Pěkně se vyvíjející pulci.
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Nádržky pro inkubaci vajec.

6/2013
www.teramagazin.cz
Bezobratlí
Ještěři
Hadi
Obojživelníci
Želvy
Cestopis
Chov
Systematika
Reportáž

Pohled do nádržky s řasami, „jávským mechem“ a okřehkem.
Zde volně žijí chvostoskoci a další drobní členovci,
přikrmuji octomilkami a smýkaným hmyzem. Listy
a listovku opět, podobně jako u dospělých
pravidelně měním za čerstvé. Nikterak materiál
neupravuji, spolu s takovým substrátem se do
terárií dostane množství drobných bezobratlých,
které žabky loví.

Dendrobates tinctorius „Surinam“ jsou krásné a

relativně dobře chovatelné žáby. Další výhodou je
jejich relativní nebojácnost. Nejsou tak aktivní, jako
D endrobates tinctorius „Azureus“, ale rozhodně
nejde o pralesničky, které by v nádrži „nebyly
vidět“.

Literatura:
Lotters S, Jungfer K-H, Henkel FW, Schmidt W (2007): Poison Frogs. Biology, species and captive care.
Frankfurt am Main, Chimaira, 668s.
Rozínek K, Rozínek K Jr (2011): Abeceda teraristy: Pralesničky rodu Dendrobares. Rudná u Prahy,
Robimaus, 84s.
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Mládě Dendrobates tinctorius „Surinam“.

Akce Živá exotika Praha
Prodej a výměna exotických zvířat a rostlin.
7.prosince 2013, Křižíkův pavilon E,
Výstaviště Praha – Holešovice.
10:00 – 14:00 pro návštěvníky, 8:00 – 15:00 pro
prodejce.
www.zivaexotika.cz

Fauna hobby Brno

6/2013
www.teramagazin.cz

Aqua-Terra-Flóra
Nejen teraristická burza v Hradci Králové.
21. prosinec 2013, KC Aldis, Hradec Králové
9:00
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Tradiční terarijní trhy spojené s výměnou a
prodejem zvířat.
14.prosince.2013, Kongresové centrum, Výstaviště,
Brno – Pisárky
Od 8:00 pro prodejce, od 9:00 pro návštěvníky.
www.faunahobbybrno.webnode.cz

Faunatrhy Liberec
Liberecké terarijní trhy.
14. prosince 2013, Centrum Babylon, Liberec
Od 8:00 pro prodejce, od 10:00 pro návštěvníky.
www.faunatrhyliberec.wz.cz

TERA České Budějovice
Výměnu a prodej terarijních zvířat, živého a
preparovaného hmyzu, živého a neživého krmiva,
rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb.
21.prosince 2013, Spolkový a kulturní dům SLAVIE,
České Budějovice.
8:00 – 13:00 pro vystavovatele, 9:00 – 13:00 pro
návštěvníky.
www.teracb.cz

Zoo Trhy Plzeň
Prodej exotických zvířat.
13.prosince 2013, KD Peklo, Plzeň.
9:00 – 12:00
www.zootrhy.wz.cz

Faunatrhy Ostrava
Ostravská burza se všemožnými druhy zvířat.
15.prosinec 2013, výstaviště Černá Louka, Ostrava.
8:00 – 12:00
www.faunatrhy.cz
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