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NÁLEZ BLATNICE SKVRNITÉ (PELOBATES  
FUSCUS LAURENTI) V ŽELEZNÝCH HORÁCH

The found of Common Spadefoot (Pelobates fuscus) 
in Železné hory Mts. (Chrudim district, East Bohemia)

František BÁRTA

Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky
 0455/677729,  0602/225749

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) paří mezi nejvíce ohrožené druhy našich 
obojživelníků (BARUŠ et OLIVA 1992). Rozšíření v rámci České republiky je vázáno 
do nižších poloh, nepřesahující 400 metrů.

V rámci okresu Chrudim byly známé údaje o výskytu shrnuty v práci BÁRTY (1993). 
Od té doby byla nalezena v roce 1998 snůška blatnice skvrnité u Pařížova (DOLANSKÝ 
in verb.).

Každoroční činností našeho pracoviště je sledování tahových cest obojživelníků 
v místech možného střetu s vozidly.

Právě při této činnosti byla v noci dne 28. března 1999 sebrána jedna blatnice skvrnitá. 
Již při letmém pohledu na osvětlené lezoucí ropuchy byl tento jedinec proporčně jiný 
než ostatní jedinci. Při bližší kontrole pak byla jako druh identifikována a fotografována.

Místem pozorování byla komunikace I/37 asi 100 metrů za okrajem obce Trhová 
Kamenice směrem na Ždírec nad Doubravou, mapový čtverec evropského mapování 6260. 
Nadmořská výška území je 530 metrů. Na východní straně ve vzdálenosti 30 metrů od 
místa nálezu protéká řeka Chrudimka a dále po 100 metrech je Mlýnský rybník. Směrem 
západním, zároveň směr kterým jedinec lezl, je ve vzdálenosti 20 metrů požární nádrž a 
následně po 150 metrech malé rybníčky v lesnatém údolí. Na severu je zastavěná část obce 
a na jihu jsou pole. Širší okolí je tvořeno jednak eluviálními náplavy řeky, jednak hnědými 
půdami. Zůstává otázkou jak silná je zde populace blatnice skvrnité a zda se skutečně jedná 
o ostrůvkovitý výskyt, jehož původ může být již v dávné minulosti. Vedle blatnice skvrnité 
bylo v tuto noc přeneso přes komunikaci 10 skokanů hnědých a 20 ropuch obecných.

Nález blatnice skvrnité potvrdil zjištění druhu v území Rybářem v roce 1981 na 
nedalekém Mlýnském rybníce (RYBÁŘ 1981).

Summary
One specimen of Common Spadefoot (Pelobates fuscus) was found near Trhová Kamenice 

village (Chrudim district, East Bohemia) in Železné hory Mts.
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Obr.: Nalezený exemplář blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) 28.3.1999 u Trhové 
Kamenice (foto: F. Bárta).
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