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JEŠTĚRKA OBECNÁ - Lacerta agilis
Domovem je mírný a subtropický pás od střední Evropy až
po střední Čínu. Žije v různých typech prostředí,
především na slunných loukách, vřesovištích, křovinatých
oblastech, stepích, podhorských oblastech a v otevřených
lesích. Dorůstá délky 20 až 25 cm. Je teritoriální a
vejcorodá. Loví menší hmyz (mouchy, brouky), pavouky,
červy, plže a pozemní korýše. Je silně ohroženým druhem.

JEŠTĚRKA ZELENÁ - Lacerta viridis
Je největší z ještěrek České republiky. Dorůstá délky až
40 cm. Její výskyt je omezen na nejteplejší oblasti země.
Známa je ze dvou oddělených lokalit ČR. Ze středních Čech
(dolní Polabí, Poohří a povodí Vltavy, Berounky a Sázavy) a
z jižní Moravy (CHKO Pálava, NP Podyjí). Doma je ale spíše
v jihovýchodní a jihozápadní Evropě. U nás je kriticky
ohroženým druhem.

JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ - Zootoca vivipara
Díky své vysoké přizpůsobivosti patří mezi nejrozšířenější druhy
suchozemských plazů na světě. V České republice ji nejčastěji
nalezneme v zahradách, parcích, lesích, horských oblastech nebo na
loukách. Ocas je 2x delší, než tělo. Živí se především drobnými
bezobratlými živočichy, zvláště pak hmyzem nebo členovci. Sama je
potravou hadů nebo dravých ptáků. Často se vyhřívá na výslunných
březích. Je živorodá, ale populace jihozápadní Evropy je vejcorodá.
V severnějších oblastech v zimě hibernuje pod zemí nebo pod
kameny, v teplejších krajích je aktivní celoročně. V případě ohrožení
předstírá mrtvou. Lehne si na záda, z tlamičky vypustí kapku krve a
přestane se hýbat.

JEŠTĚRKA ZEDNÍ – Podarcis muralis
V ČR je kriticky ohroženým druhem a vyskytuje se pouze v
lokalitě Štramberského krasu, kde je známa stabilní
populace asi 150 jedinců žijící v bývalém kamenolomu.
Obývá jinak slunné, ale vlhčí biotopy, staré zdi, zbořeniny,
lomy, náspy, přehradní hráze. Má různá zbarvení, ale
převládá hnědá barva s výrazným síťováním. Je silně
teritoriální. Díky dlouhým končetinám dobře skáče a rychle
běhá – je naší nejmrštnější ještěrkou. Dorůstá až 20 cm, živí
se hmyzem. V zimě většinou hibernuje. Je vejcorodá.

JEŠTĚRKA TRÁVNÍ – Podarcis taurica
Silná ještěrka s velkou hlavou, statným tělem a dlouhým
ocasem. Obývá travnaté, suché biotopy a kulturní krajinu.
Obzvláště hojná je na zarostlých písečných dunách jižní a
východní Evropy a Malé Asie. O výskyt na jižním Slovensku se
vedou spory. Také v ČR není původním druhem a navíc není
zcela jisté, zda se vůbec na našem území vyskytuje. Je možné,
že se jedná o atypické zbarvení ještěrky zelené.

SLEPÝŠ KŘEHKÝ – Anguis fragilis
Je představitel beznohých ještěrů a je souborem
nejméně čtyř samostatných druhů. Dorůstá 30 až 45cm
délky. Pohybuje se plazením. U nás je spolu se
slepýšem východním jedním ze dvou zástupců slepýšů.
Je silně ohrožen a jeho stavy poslední dobou klesají.
Vyskytuje v lesích na pasekách, v křovinatých stráních
i na loukách. Přes den se ukrývá, loví pak za šera a
vlhka dešťovky, slimáky, hmyz. V zimě hibernuje. Je
vejcoživorodý. Lidé si jej pletou s hadem.

SLEPÝŠ VÝCHODNÍ – Anguis colchicais
Vyskytuje se u nás na východ od řeky Moravy. Je také silně
ohroženým druhem. Oba druhy slepýšů jsou si podobné
vzhledem i způsobem života. Od slepýše křehkého je východní
druh odlišný hlavně počtem šupin okolo středu zavalitějšího těla
a častější přítomností modravých skvrn. Výskyt slepýše
východního ukazuje na mapě zelená barva, zatímco slepýše
křehkého barva červená. Oba druhy jsou schopny v případě
ohrožení oddělit ocasní část od těla, která následně dorůstá.
Slepýš vyžaduje nejvyšší stupeň ochrany.

GEKON TURECKÝ – Hemidactylus turcicus
Není v ČR původním druhem, ale byl zde zavlečen stejně, jako
například do USA, Mexika, Jižní Ameriky či Asie. Je extrémně
přizpůsobivý i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jeho
pravým domovem je pobřeží Středozemního moře. Je to
noční, hmyzožravý gekon. Dorůstá délky do 18 cm. Má veliké
oči bez očních víček a žlutou, nebo žlutohnědou pokožku s
černými flíčky. Živí se hmyzem, pavouky, červy.

UŽOVKA OBOJKOVÁ – Natrix natrix
Je nejrozšířenější evropský nejedovatý had z čeledi
užovkovitých a také je nejhojnějším druhem hada v ČR. Je
uznáváno 15 poddruhů lišících se zbarvením. Samice jsou
větší a dorůstají 60 až 120 cm. Pro užovku obojkovou jsou
charakteristické za hlavou umístěné dvě žluté nebo
oranžové půlměsíčité skvrny s černým a bílým lemem. Je
vejcorodá. Žije v blízkosti vody, je skvělý plavec a dovede se
dobře potápět. Je také nejrychlejším hadem v ČR (6,5
km/h). Živí se hlavně obojživelníky a rybami. Je chráněna.

UŽOVKA HLADKÁ – Coronella austriaca
Je 50 až 70 cm dlouhý nejedovatý had, obývající až na
malé výjimky celou Evropu. Existuje ve třech poddruzích.
Jako jediná užovka svého rodu rodí živá mláďata. Samci
bývají hnědí, samice jsou spíše šedohnědé. Za hlavou se
vyskytuje tmavá skvrna, na hřbetě se skvrny někdy spojují,
takže užovka připomíná zmiji. Na rozdíl od ní má však
užovka kulatou zornici. Žije na slunných kamenitých
křovinatých stráních a ve skalách. Je to denní živočich,
žijící skrytě. Loví ještěrky, slepýše, drobné savce a hady. V
ČR je chráněna.

UŽOVKA PODPLAMATÁ – Natrix tessellata
Je evropský slabě jedovatý had. Vyskytuje se ve střední a
jihovýchodní Evropě a také západní, jihozápadní a střední
Asii. V ČR se vyskytuje jen na několika místech a je
chráněna. Samice dorůstají průměrně 80 - 100 cm. Má
šedozelenou, nebo až téměř černou barvu. Břicho je
světlé, nažloutlé s černými skvrnami – odtud název
„podplamatá“. Žije v blízkosti vody. Loví ryby, žáby, čolky.
Má slabý hemolyticky a neurotoxicky působící jed a je již
řazena mezi jedovaté plazy. Je vejcorodá. V zimně
hibernuje.

UŽOVKA STROMOVÁ – Zamenis longissimus
Neboli užovka Aeskulapova obývá jižní Evropu od jižní Francie až po
jihozápadní Ukrajinu. V ČR se vyskytuje ostrůvkovitě na Jižní Moravě, v
Podyjí a v údolí Ohře. Je to náš nejvzácnější a nejohroženější a také nejdelší
had. Dorůstá průměrně 90 - 150 cm. (nejdelší exemplář 225cm – Rakousko)
Břišní šupiny má dobře přizpůsobené k lezení po stromech. Loví ptáky a
drobné savce. Je vejcorodá. Ovinutá okolo Aeskulapovy berle je tato
užovka symbolem lékařů a farmaceutů.

ZMIJE OBECNÁ – Vipera berus
Je to nejrozšířenější suchozemský had na světě a díky své extrémní
odolnosti vůči chladu také hadem nejseverněji žijícím (až za
polárním kruhem). Je to náš jediný v pravém slova smyslu jedovatý
had. Jed je velmi účinný, ale zmije ho má poměrně málo, takže pro
dospělého člověka většinou není nebezpečná. Dorůstá okolo 50 až
80 cm. Vyskytuje se ve třech poddruzích ve velmi rozmanitých
barevných variantách. Může chybět i typická klikatá hřbetní kresba.
Má štěrbinovitou zornici. Je živorodá. Kořistí jsou hlodavci, malí
hmyzožravci a ještěrky, obojživelníci a ptáčata. Vyhledává slunná,
ale vlhká místa. V zimě hibernuje. V ČR je kriticky ohrožená.

ukázky barevných variant zmije obecné, žijících na našem území

ŽELVA BAHENNÍ – Emys orbicularis
Je jedinou přirozeně se vyskytující a rozmnožující želvou ve
střední Evropě. Patří mezi přechodný druh mezi vodními a
suchozemskými želvami. Obývá zvláště mělčí stojaté vody
rybníků a slepých ramen řek. Výskyt v ČR je sporadický. Samice
může dorůstat až 25 cm. Je dravá a živí se převážně malými
rybami, obojživelníky, plži, mlži, hmyzem a jeho larvami. V zimě
hibernuje u dna zahrabána do bahna. Vejce klade na souš. Může
se dožívat až 100 let. V ČR je kriticky ohrožená.

ŽELVA NÁDHERNÁ – Trachemys scripta
V ČR je nejrozšířenějším nepůvodním druhem želvy a také nejčastěji chovanou vodní želvou v
zajetí vůbec. Původní domovinou je rozsáhlá oblast od jihovýchodu USA přes Střední Ameriku až
po severozápad Jižní Ameriky. Zavlečena však byla víceméně do celého světa. V naší přírodě
působí jak škodu, tak i užitek. Vytlačuje původní želvu bahenní a decimuje stavy obojživelníků.
Také ale loví zavlečené druhy raka, které přenášejí račí mor, čímž ozdravuje naší původní račí
populaci. Samice dorůstá průměrně 15 - 25 cm. Živí se rybami, obojživelníky, larvami hmyzu, ale
také rostlinami. Klade vejce, která zahrabává do písku. V našich podmínkách se však mláďata
vylíhnou jen výjimečně, proto se u nás ve volné přírodě v podstatě nerozmnožuje. Veškeré volně
žijící želvy byly do přírody vypuštěny nezodpovědným člověkem.

OSTATNÍ DRUHY ŽELV ZAVLEČENÝCH do ČR
Želva mapová - Graptemys geographica
Kajmanka dravá - Chelydra serpentina
Želva žlutohnědá - Testudo graeca
Želva zelenavá - Testudo hermanni
Želva stepní - Testudo horsfieldii
Želva vroubená - Testudo marginata
Tyto želvy se v naší přírodě vyskytují zcela sporadicky, většinou bez možnosti reprodukce. Všechny
byly původně chovány v zajetí a následně do přírody vypuštěny nezodpovědnými chovateli.
Zejména v osmdesátých letech 20. století bylo velkou módou přivézt si s dovolené v Bulharsku
chycenou tamní volně žijící želvu. Dneska jsou želvy k dostání ve zverimexech. Vzhledem k
dlouhověkosti želv se budou v naší přírodě vyskytovat ještě mnoho desítek let. To ovšem za
nepravděpodobného předpokladu, že se již žádné další želvy vypouštět nebudou, nebo, že
neutečou z nezabezpečených venkovních výběhů. Největší škody působí vodní dravé druhy,
konkrétně Kajmanka dravá, která je schopna výrazně narušit rovnováhu mezi vodními živočichy ve
svém rajónu.
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