
Poznáváme
BORY

Ráj obojživelníků
Rybník Bezdrev vlastní Obec Bory. Z okolních rybníků je jediný, který 
není využíván k chovu a lovu ryb. Patří k nejmenším v okolí Borů. Nachá-
zí se na okraji polí a lesa a proto není zemědělským hospodařením příliš 
ovlivněn. 
V mělkém rybníku se voda brzy ohřívá, což prospívá drobným živoči-
chům. Množství této potravy vyhovuje především žábám a čolkům.  
Jsou to čolek obecný a velký, blatnice skvrnitá, kuňka obecná a rosnič-
ka zelená. Ze skokanů jsou to hnědý, krátkonohý, ostronosý a zelený. 
Když si uvědomíme, že kolem Borů se vyskytuje 12 druhů, na Vysoči-
ně 15 a v České republice 21 druhů; je  počet 9 druhů žab a čolků  v tak 
malém rybníčku jedinečný. Rozmnožují se zde především druhy, kte-
ré nesnesou přítomnost ryb. Po zbytek roku využívají okolní pole a les.  
Z plazů využívají prostředí rybníka užovka obojková a ještěrka živoro-
dá. Rybník je ukázkou citlivého hospodaření v přírodě . Ohleduplnému  
a pozornému návštěvníkovi poskytne velký zážitek.

Rosnička zelená, naše 
jediná stromová žába, 
která potřebuje stromy  
a keře rostoucí v blízkos-
ti rybníka.

Blatnici skvrnité vyhovu-
je typ půdy v okolních po-
lích. Její pulci v rybníku 
nachází ideální podmínky 
k vývoji. Mohou si svůj vý-
vojový cyklus prodloužit  
a v dospělou žábu se pro-
měnit až příští rok. Dorůs-
tají velikosti až 15 cm, což 
je mezi žábami výjimečné!

Pulec blatnice

Největší chloubou rybníka je pří-
tomnost skokana ostronosého  tzv. 
„modré žáby“. Část  populace sem 
putuje za rozmnožením zřejmě z pří-
rodní památky Mrázkova louka. Své 
snůšky zde kladou počátkem dubna, 
často zároveň se skokany hnědými.

Skokani zelený (na snímku) a krátkonohý se vyskytují ve 
vodě rybníka téměř v průběhu celého roku. Vodní prostře-
dí využívají z místních žab nejdéle. 

Rozmnožování skokanů 
hnědých.

Také se zde rozmnožu-
jí dva ze tří (v Borech se 
vyskytujících) druhů čol-
ků - obecný a velký (na 
snímku). Samcům těch-
to druhů vyrůstá na dobu 
rozmnožování na hřbetě 
o ocasu ozdobný třásnitý 
lem.

Mělká přítoková část rybníka, kte-
rá přechází v podmáčenou lou-
ku je ideálním útočištěm kuňky 
obecné, která na Vysočině již té-
měř vymizela.

Náš  největší vodní brouk vodomil 
černý.

Kromě běžné fauny se  
v rybníku vyskytují vzác-
né druhy hmyzu a bez-
obratlých. Jen vodních 
brouků zde bylo v roce 
2021 zjištěno 20 druhů. 
Na snímku potápník rý-
hovaný.

Přítok z lesa málokdy stačí, 
aby se rybník naplnil 

tak jako v březnu 2021. 
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V QR kódech jsou ukryty hlasy žab. K načtení vy-
užijte skener QR kódů, nebo fotoaparát ve svém 
mobilním telefonu. Je nutné mít v tu chvíli aktivo-
vané datové připojení k internetu. 

Hlasy  žab najdete i na 
www.bory.cz - Naučná stezka Poznáváme Bory.


