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Předmluva 

Když jsem v roce 2004 hledala vhodné téma pro disertační práci v oblasti naší 

herpetofauny, byla problematika užovky stromové v Poohří jednou z možných variant, kterou 

mi nakonec osud přihrál. V té době jsem ještě zdaleka netušila nakolik tento nevinný tvor 

ovlivní můj další život. Z profesního hlediska jsem získala jedinečnou možnost navázání 

kontaktů a spolupráce s předními osobnostmi naší i zahraniční herpetologické scény, bez 

vlivu však nezůstal ani život osobní. V první řadě bych proto ráda přednostně poděkovala 

užovce stromové a doufám, že se jí alespoň trochu odvděčím systematickou snahou o její 

záchranu.   

Během disertační práce jsem se setkala s velkým množstvím lidí, kteří různou měrou 

napomohli k výsledkům této práce. Jejich jmenovitý seznam by byl velmi dlouhý a hrozilo 

by, že na někoho zapomenu. Proto bych tedy ráda poděkovala všem, kteří k této disertační 

práci přispěli a kterým osud našeho největšího, nejvzácnějšího a nejohroženějšího hada není 

lhostejný.  

Jmenovitě bych ráda na tomto místě poděkovala vedoucímu práce Vladimíru Bejčkovi 

za trpělivost a podporu při mém dlouholetém studiu a důvěru v dokončení mé disertační 

práce. Dále bych chtěla poděkovat svým nejbližším spolupracovníkům a spoluautorům práce, 

tedy Petrovi Kotlíkovi, Vítovi Zavadilovi a Karlovi Janouškovi. Posledně jmenovanému 

náleží dík nejen za významnou terénní pomoc a praktickou realizaci ochranářských opatření, 

ale též za toleranci a osobní podporu při mých aktivitách. Můj jmenovitý dík patří i rodičům a 

sestře s rodinou, kteří mne po celou dobu studia všemožně podporovali.  

Snaha o ochranu užovky stromové vedla k založení občanského sdružení Zamenis, 

skupiny nadšených dobrovolníků a mých osobních přátel. Všem bych ráda poděkovala za čas 

a energii věnovanou ochraně tohoto jedinečného druhu.  
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ÚVOD 

 

Předkládaná práce představuje soubor šesti rukopisů, které shrnují výsledky mých 

studií užovky stromové (Zamenis longissimus) v severozápadních Čechách (Poohří). Práce se 

zabývá třemi hlavními tematickými okruhy: (i) geografickou variabilitou a historií 

izolovaných populací užovky stromové, (ii) ekologií izolované populace v Poohří a (iii) 

příčinami ohrožení a praktickou ochranou této izolované populace.  

Práci tvoří šest rukopisů, z nichž čtyři jsou vydané (dva ve vědeckých časopisech, dva 

v odborných časopisech), jeden je přijatý k publikaci v odborné monografii, a poslední 

rukopis je připravovaný do vědecké monografie a je před odesláním.  

V prvním a druhém rukopise (RKP 1 a RKP2) se ve spolupráci s kolegy z Ústavu 

živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově věnuji genetické variabilitě a 

fylogeografii užovky stromové v kontextu celého areálu, hodnotím změny jejího rozšíření 

v důsledku klimatických změn, a popisuji vztahy mezi jednotlivými izolovanými populacemi.  

Třetí a čtvrtý rukopis (RKP 3 a RKP 4) se týká ekologie užovky stromové v Poohří. 

Komplexní výsledky z výzkumu této izolované populace jsou připraveny k publikaci v 

rozsáhlé vědecké monografii o naší herpetofauně (RKP 3). Vazbě užovky stromové na 

člověka a jeho hospodaření, která je pro izolované populace typická, je věnován rukopis 

čtvrtý (RKP 4).  

V pátém a šestém rukopise (RKP 5 a RKP 6) se zabývám příčinami ohrožení, 

praktickými opatřeními na podporu izolované populace užovky stromové v Poohří a 

sledováním a hodnocením jejich efektivnosti.  
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RKP 1 

MUSILOVÁ, R., ZAVADIL, V., KOTLÍK, P. (2008): Isolated populations of Zamenis longissimus 

(Reptilia: Squamata) above the northern limit of the continuous range in Europe: origin and 

conservation status. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71 [2007], 197-208.  

(ISSN: 0862-5247) 

RKP 2 

MUSILOVÁ, R., ZAVADIL, V., MARKOVÁ, S., KOTLÍK, P. (2010): Relics of the Europe’s warm 

past: phylogeography of the Aesculapian snake. Molecular Phylogenetics and Evolution, 

57(3):1245-52. 

(ISSN: 1055-7903, IF = 3.56 (2009), DOI:10.1016/j.ympev.2010.09.017) 

RKP 3 

MUSILOVÁ, R., ZAVADIL, V., KOTLÍK, P., MORAVEC, J.: Užovka stromová - Zamenis 

longissimus (Laurenti, 1768). In: MORAVEC, J. (ed.): Fauna ČR, Plazi - Reptilia. Academia, 

Praha (in prep.). 

RKP 4 

MUSILOVÁ R., ZAVADIL V., JANOUŠEK K. (2009): Překvapení v posteli (Podivuhodné chování 

užovky stromové). Vesmír, Praha, 88 (1):  56-58. 

(ISSN: 0042-4544) 

RKP 5 

VĚTROVCOVÁ J., MUSILOVÁ R., ZAVADIL V., MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M., ŠKORPÍK M. (2010): 

Záchranný program užovky stromové v České republice. Ochrana přírody, Praha, (1): 12-17.  

(ISSN: 1210-258X) 

RKP 6 

MUSILOVÁ R., ZAVADIL V. (2011):  Užovka stromová v Poohří. In: MACHAR I. (ed.): Ochrana 

přírody a krajiny v ČR - vybrané problémy a možnosti jejich řešení. Monografie, vydavatel 

Univerzita Palackého v Olomouci. (in prep.). 
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HISTORIE A VÝVOJ AREÁLU UŽOVKY STROMOVÉ 

 

Areál užovky stromové se rozprostírá od severního Španělska přes jižní a střední 

Francii, jižní a jihozápadní Švýcarsko, severní Itálii, Rakousko (odkud zasahuje také do 

České republiky v oblasti NP Podyjí), Slovensko (ze Slovenska opět areál přesahuje do České 

republiky v Bílých Karpatech a v jižní části CHKO Beskydy), Maďarsko, Slovinsko, 

Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Albánii, Řecko, severozápadní Turecko při jižním pobřeží 

Černého moře, Rumunsko, Bulharsko až po Moldávii a západní Ukrajinu. Dále se tento druh 

vyskytuje také v Krasnodarském kraji v Rusku, v Gruzii a v přilehlé části Turecka při 

východním pobřeží Černého moře (BÖHME 1993, GÜNTHER & WAITZMANN 1996, SCHULZ 

1996).  

Na jihu areálu je známa izolovaná populace z Kantábrie v severozápadním Španělsku 

(MELLADO et al. 1979, MEIJIDE 1973, BEA 1998) a celá řada autorů zmiňuje izolované 

populace v Německu, Švýcarsku, Dánsku, České republice a v Polsku, které leží nad severní 

hranicí souvislého areálu (např. REINHARD 1937, 1938, MERTENS 1948, 1969, ŠOLCOVÁ-

DANIHELKOVÁ 1966, JAESCHKE 1971, SZYNDLAR 1984a, BÖHME 1993, WAITZMANN 1993, 

GÜNTHER & WAITZMANN 1996, LJUNGAR 1995 a NAJBAR 2000b). V disjunktní východní části 

areálu jsou izolované populace známy z východní Gruzie, Ruska, Turecka a Íránu 

(SCHWEIGER 1994, SCHULTZ 1996, TUNIJEV 1990, NILSON & ANDRÉN 1984).  

Areál užovky stromové se v klimaticky příznivějších obdobích čtvrtohor rozkládal 

daleko více na sever a na východ než je tomu dnes. Ze střední a severozápadní Evropy jsou 

známy fosilní nálezy užovky stromové z celé řady lokalit, dokonce existují i nálezy až z 

Dolního Povolží při pobřeží Kaspického moře (RATNIKOV 2001). Nálezy ze spodního, 

středního a svrchního pleistocénu, jakož i z holocénu, jsou známy z Anglie, Dánska, 

Německa, Polska a z České republiky (např. ASHTON et al. 1994, LJUNGAR 1995, RICHTER et 

NOE-NYGAARD 2003, BÖHME G. 1989, BÖHME 2000, PETERS 1977a, 1977b, SZYNDLAR 1984b, 

IVANOV 1995, 1996, 1997, 2005, 2006). Dnešní izolované populace jsou relikty někdejšího 

rozšíření (PETERS 1977a, 1977b, LJUNGAR 1995, JOGER et al. 2010).  

V prvním článku (RKP 1) formou review shrnujeme dosavadní poznatky o 

izolovaných populacích užovky stromové v oblastech ležících nad severní hranicí současného 

areálu druhu. V této práci jsme sumarizovali fosilní a subfosilní nálezy užovky stromové, 

které dokládají změny areálu v důsledku klimatických změn čtvrtohor. Značný prostor je 

věnován i historii objevu jednotlivých izolovaných populací, jejich současnému stavu a 

budoucím perspektivám.  
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V období holocénního klimatického optima, zhruba před 5000 - 8000 lety, byla teplota 

v průměru o 2–2,5° C vyšší, než je tomu dnes, a řada teplomilných druhů byla rozšířena více 

na sever (LJUNGAR 1995; SOMMER et al. 2007). Severní populace během následného 

zhoršování klimatu vyhynuly, popřípadě se dochovaly pouze v lokálně příznivých 

mikroklimatických podmínkách (SOMMER et al. 2007, JOGER et al. 2010). Kromě užovky 

stromové jsou reliktní populace z evropských plazů známy také u užovky poplamaté (Natrix 

tessellata), ještěrky dvoupruhé (Lacerta bilineata), ještěrky zelené (L. viridis) a želvy bahenní 

(Emys orbicularis) (JOGER et al. 2010). Přirozeně tak vyvstává otázka, jak opakované posuny 

areálu v důsledku čtvrtohorních klimatických cyklů ovlivnily strukturu dnešních populací, 

konkrétně kde se v  klimaticky nepříznivých obdobích nacházela refugia, v nichž mají dnešní 

populace svůj původ, a kudy vedly hlavní kolonizační trasy. Tyto otázky byly zodpovězeny 

pro řadu druhů napříč skupinami obratlovců (HEWITT 1999, HEWITT 2004, TABERLET et al. 

1998). Srovnání výsledků fylogeografických studií několika evropských plazů potom provedl 

JOGER et al. (2007). Užovce stromové však v tomto směru nebyla doposud věnována 

dostatečná pozornost. Určitý náznak genetické struktury ukázala elektroforéza proteinů (LENK 

& JOGER 1994) a poměrně nedávno byla publikována i první fylogeografická data založená na 

srovnání mitochondriální DNA  (JOGER et al. 2006). Žádná z těchto prací však nepojímala 

celý areál rozšíření tohoto druhu a kromě toho nezahrnovala izolovanou populaci z Poohří. 

Proto jsem se ve své  disertační práci (RKP 2) věnovala také fylogeografické studii. 

Vyšetřením sekvencí mitochondriální DNA devadesáti dvou jedinců z různých částí areálu 

rozšíření jsme užovku stromovou rozdělili na čtyři monofyletické skupiny. Západní 

fylogeografická skupina obývá Evropu západně a jižně od Alp a podél pobřeží Jaderského 

moře až po ostrov Korfu. K východní skupině patří evropské populace východně a severně od 

Alp. K asijské skupině náleží užovky stromové z východního pobřeží Černého moře a ze 

západního Turecka, a k poslední, řecké skupině, patří užovky z pohoří Ossa v Thesálii. 

Populace užovky stromové v České republice jsou součástí východní skupiny, která kromě 

českých a moravských populací zahrnuje Karpatskou pánev včetně okolních pohoří a severní 

část Balkánského poloostrova. To znamená, že populace v České republice, ale také například 

izolované populace v Německu, byly kolonizovány z refugia, které v průběhu poslední doby 

ledové existovalo v jihovýchodní Evropě, pravděpodobně na Balkánském poloostrově. 

Mitochondriální DNA užovek z populace v Poohří nebyla odlišná od užovek z Podyjí, což 

odpovídá společné kolonizaci českých a moravských populací v době poledové. 
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EKOLOGIE UŽOVKY STROMOVÉ  

 

K tématu ekologie užovky stromové byla publikována celá řada prací. Pro srovnání 

s izolovanou populací v Poohří jsou zcela zásadní práce, jež komplexně shrnují výsledky 

dlouhodobého sledování geograficky blízkých populací. Největší pozornost byla věnována 

izolovaným populacím německým. Celkový rozsah a stav populace v okolí Schlangenbadu 

byl poznán cíleným výzkumem HEIMESE (1988, 1989, 1991 a 1994). Populaci v okolí 

Hirschhornu se podrobně věnoval WAITZMANN (1989) a GOMILLE (2002). Poslední německá 

izolovaná populace u Burghausenu je ve srovnání s předchozími prozkoumána méně 

(ASSMANN & DROBNY 1990). Celkově údaje o německých populacích shrnují HEIMES & 

WAITZMANN (1993) a GÜNTHER & WAITZMANN  (1996). Populaci polské se důkladně věnoval 

NAJBAR (1999a, 1999b, 2000a, 2004, 2007) a v sousedním Rakousku se užovkou stromovou 

zabýval KAMMEL (1999, 2008 a 2009). Na základě výsledků systematického výzkumu 

populace v Poohří metodou individuálního značení a zpětných odchytů v letech 2005 – 2010 

se v RKP 3 věnujeme komplexnímu zhodnocení této izolované populace a srovnání s výše 

uvedenými zdroji. Pozornost je věnována zejména velikosti a struktuře populace, morfologii a 

ekologii druhu. Více detailů je uvedeno v přiloženém abstraktu v angličtině.  

Jedním z charakteristických rysů izolovaných populací užovky stromové je výrazná 

vazba na lidská osídlení a zemědělské hospodaření v krajině. V  německých populacích 

v okolí Hirschhornu a Schlangenbadu jsou hojně zastoupeny biotopy antropogenního původu. 

Užovka stromová se často vyskytuje v blízkém okolí vesnic, obývá různé stavby jako garáže a 

kůlny, hromady organického materiálu, komposty atd. V těchto biotopech také dosahuje 

nejvyšších populačních hustot v rámci dané populace. V populaci u Schlangenbadu odchytl 

HEIMES (1991) v jedné sezóně celkem 70 exemplářů v okruhu 300 m od zemědělské 

usedlosti. Nápadná pro obě oblasti je také preference kamenných zídek skládaných na sucho, 

kde dochází k velké koncentraci jedinců (WAITZMANN 1993, HEIMES & WAITZMANN 1993).  

Velmi silná synantropní vazba byla zaznamenána i u užovky stromové v Poohří  

(RKP 4). Často zde žije jak ve zříceninách staveb, tak v udržovaných budovách obývaných 

domácími zvířaty a dokonce i lidmi. Zde může být nalezena na vysloveně kuriózních místech, 

z nichž některé jsou v rukopise popsány. Příčiny takto silné synantropní vazby shledáváme 

v suboptimálních životních podmínkách druhu nad severní hranicí souvislého areálu rozšíření 

a vysoké densitě jedinců na poměrně malém území. Biotopy v okolí lidských sídel jsou často 

strukturálně velmi členité s bohatou  nabídkou potravy, úkrytů a míst pro kladení vajec.  
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OHROŽENÍ A OCHRANA UŽOVKY STROMOVÉ 

 

Užovka stromová patří k druhům, u nichž byl pozorován úbytek v rámci celého areálu.  

EDGAR & BIRD (2005) uvádějí 6 hlavních příčin ohrožení – destrukci stanovišť, autoprovoz, 

fragmentaci stanovišť a ztrátu genetické diverzity, změny hospodaření v krajině, ilegální 

odchyt a přímé pronásledování.  

Podle BÖHMEHO W. (1989) jsou izolované populace užovky stromové ohroženy 

přirozeným smršťováním areálu vzhledem k postupnému zhoršování klimatu od 

subatlantického období. Tento proces přirozeného ústupu a tedy vymírání izolovaných 

populací je velmi pozvolný, může však být značně urychlen negativními antropogenními 

vlivy. K nejvážnějším hrozbám patří destrukce a změny biotopů, zejména intenzifikace 

zemědělství a lesnictví, scelování pozemků a rozorávání mezí, růst osad, rekultivace 

druhotných stanovišť (lomů), asanace ruin atd., stejně jako zalesňování ploch s primárně 

chudou vegetací (WAITZMANN 1993). Za jedinou efektivní prevenci proti přirozenému 

vymírání (od okrajů areálu) považuje BÖHME W. (1989) na jedné straně ochranu biotopů a 

zároveň na druhé straně podporu nejkritičtějších fází vývoje (inkubace, první juvenilní fáze) 

vhodným managementem.  

Počet a kvalita líhnišť má zásadní vliv na přežívání užovky severně od hranice 

souvislého areálu. Úspěšnost reprodukce v izolovaných populacích značně kolísá a 

limitujícím faktorem je pravděpodobně teplota. V Německu byla všechna známá líhniště 

užovky stromové nalezena v čistě antropogenních strukturách jako jsou komposty, hromady 

pilin, koňského či kravského hnoje. Zde díky uvolňování tepla fermentací snáze dochází 

k úspěšnému embryonálnímu vývoji (např. GOLDER 1985, HEIMES 1989). Nedostatek 

vhodných líhnišť může podle HEIMESE (1989) vést k ukládání vajec do nevhodného substrátu, 

čímž je úspěšná reprodukce silně narušena. Také předčasná manipulace s líhništi (kompost, 

hnůj) často vede ke ztrátě celé snůšky. Tedy trvalé zajištění stávajících a cílené budování 

dalších potenciálních líhnišť je nezbytné k zajištění ochrany užovky stromové (WAITZMANN 

1993). Poměrně výstižným příkladem vymírání populace v důsledku prohlubující se postupné 

izolace jednotlivých mikrolokalit je populace polská. Podle výzkumů NAJBARA (2000b) došlo 

během posledních padesáti let nejen k výraznému zmenšení areálu této izolované populace, 

ale i k jejímu rozpadu do tří vzájemně nekomunikujících subpopulací a klesající trend byl 

zaznamenán i v množství hadů (NAJBAR 2000b, NAJBAR 2004, KUREK et al. 2009). 

Populace v Poohří, kterou jsem se zabývala, je sledována od 70. let (HALEŠ 1975, 

1984, 1987, JANOUŠEK 1979, ZAVADIL & ŠAPOVALIV 1990, ŠAPOVALIV & ZAVADIL 1990). 
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Podle HALEŠE (1987) došlo k výraznému úbytku jedinců v osmdesátých letech minulého 

století v souvislosti zejména se změnami biotopů, např. scelováním pozemků pomocí těžké 

mechanizace, odstraňováním skládaných zídek a jiných vhodných úkrytů či modernizací 

budov staršího typu. Situaci zhoršilo ještě napadení kožní plísňovou chorobou. MIKÁTOVÁ & 

ZAVADIL (2001) uvádějí z dalších negativních faktorů zvýšený autoprovoz, strojové 

ošetřování silničních příkopů a zarůstání neobhospodařovaných luk, přičemž ochrana druhu 

spočívá v důsledné ochraně biotopu i všech jeho součástí (líhniště, úkryty, zimoviště). 

Kritická situace vedla k vypracování a v roce 2008 k přijetí záchranného programu (ZAVADIL 

et al. 2008), na jehož přípravě jsem se podílela. Ten však není pro svůj značný rozsah  

součástí disertační práce. Záchranný program je celorepublikový a zahrnuje tedy všechny tři 

oblasti výskytu druhu v České republice. Stručnější výtah záchranného programu spolu 

s vyhodnocením zhruba dvouleté realizace jsme publikovali v článku RKP 5. Problematice 

ochrany užovky stromové v Poohří, dosavadním realizovaným aktivitám a jejich vyhodnocení 

ke konci sezóny 2010 se věnuje rukopis poslední (RKP 6). Vzhledem k významu úspěšnosti 

reprodukce pro přežívání populace je pilířem záchranného programu budování líhnišť. 

V letech 2007 – 2010 bylo v Poohří zbudováno celkem 17 líhnišť. Líhniště jsou pravidelně 

monitorována a sledována je i teplota substrátu pro zjištění preferencí při kladení vajec. 

Z dalších realizovaných opatření lze zmínit prosvětlování existujících a budování nových 

kamenných zídek, monitoring predátorů, velmi specifickou ochranu jedinců během 

mechanizované údržby příkopů u silnic a osvětu veřejnosti. Je samozřejmě těžké hodnotit 

záchranný program a jeho efektivitu již po dvou letech jeho průběhu. Mezi jeho velké výhody 

patří skutečnost, že nastoupil právě včas. Tedy dokud je v Poohří hadů ještě relativně dostatek 

a stěžejní aktivity záchranného programu se mohou plně soustředit na péči o biotop a ochranu 

in situ. Užovka stromová provedená opatření velmi ochotně přijímá, což dokazují např. 

nálezy hadů v nových líhništích velmi brzy po jejich zbudování, a to i v líhništích 

zbudovaných v okrajových oblastech výskytu. Schopnost hadů rychle nalézt v krajině nové 

vhodné biotopy dokládají i časté nálezy užovek na obnovených zídkách či prokázáná úspěšná 

reprodukce na líhništích zbudovaných v roce 2008. V roce 2010, tedy dvě sezóny po 

zbudování,  byla v líhništích zaznamenána úspěšná reprodukce užovky stromové (68 zbytků 

vaječných slupek a dvě nevylíhnutá vejce) a hojné rozmnožování užovky obojkové (352 

úspěšně vylíhnutých vajec).  
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ZÁVĚR 

 

Předložená disertační práce dokládá, že izolovaná populace užovky stromové v Poohří 

je reliktem z období klimatického optima holocénu a má svůj původ v refugiu ve východní 

Evropě, pravděpodobně na Balkánském poloostrově, stejně jako ostatní populace v České 

republice a izolované populace německé. Populace v Poohří obývá relativně malé území, 

geograficky oddělené od souvislého areálu rozšíření, a je proto geneticky izolovaná. Je tak 

pravděpodobné, že trpí příbuzenskou plemenitbou a následky průchodu hrdlem láhve (z angl. 

bottleneck). Podrobná studie hodnotící genetickou variabilitu uvnitř populace však provedena 

nebyla. Bylo by například zajímavé porovnat úroveň genetické variability s populacemi 

patřícími k souvislému areálu rozšíření (např. v Podyjí nebo v Karpatech), které jsou obvykle 

méně náchylné k procesům redukujícím genetickou variabilitu. 

Výzkum metodou značení a zpětných odchytů prokázal, že velikost populace v Poohří 

je v řádu stovek jedinců a má poměrně vyrovnanou věkovou a pohlavní strukturu. Užovka 

stromová zde obývá území o velikosti přibližně 8 km2, přičemž její výskyt není plošný, ale je 

soustředěn do několika mikrolokalit. Vzhledem k výskytu na okraji areálu rozšíření tato 

populace pravděpodobně existuje v suboptimálních podmínkách na hranici existenčních 

schopností druhu. Jedním z důsledků je i zvýšená synantropní vazba. Vzhledem k nižším 

teplotám, než jsou v jižnějších částech areálu, zde meziročně výrazněji kolísá úspěšnost 

reprodukce, a teplota tak dnes představuje jeden z hlavních limitujících faktorů. Další výzkum 

v Poohří by se tak měl věnovat především reprodukční ekologii druhu, ale také mobilitě druhu 

a komunikaci mezi jednotlivými mikrolokalitami včetně míry toku genů. Dosud neřešenou 

otázkou je vliv globálních změn klimatu na populaci v Poohří, protože některé modely 

předpokládají šíření teplomilných druhů směrem na sever v souvislosti s globálním 

oteplováním, kdy by právě reliktní a okrajové populace mohly hrát klíčovou úlohu. 

Zjistili jsme celou řadu ohrožujících faktorů, přičemž mezi nejvážnější patří změny 

v krajině a ztráta biotopů. Problémem, kterému by měla být věnována pozornost, je také šíření 

nepůvodních predátorů, zejména mývala severního (Procyon lotor). Jedním z hlavních 

výstupů práce bylo zpracování dlouhodobé koncepce ochrany druhu formou záchranného 

programu, který je realizován od roku 2008. První pozitivní výsledky jsou již k dispozici a 

jsou součástí této práce. Při zachování kontinuity a stávající intenzity realizace záchranného 

programu lze přepokládat pozitivní populační trend této jedinečné populace, která je právem 

nazývána naším herpetologickým klenotem. 
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Užovka stromová – Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)  

 

Radka Musilová, Vít Zavadil, Petr Kotlík, Jiří Moravec 

 

Natrix longissima, Laurenti, 1768: p. 74  

Terra typica: Rakousko. 

Terra typica restricta (Mertens et Müller 1928): Vídeň. 

 

Vernakulární jména: Aesculapian Snake, Aesculapian Rat Snake, Äskulapnatter, Culebra de 

Esculapio, Eskulapov poloz, užovka stromová  

 
Diagnóza. Velká štíhlá užovka dosahující v ČR celkové délky těla až 2000 mm. Délka ocasu 

je v délce těla obsažena 3,6–5,9 krát. Typické jsou výrazné podélné ventrolaterální hrany 

táhnoucí se po stranách břicha. Hlava je dlouze eliptická, oko s kruhovou zornicí. Před okem 

leží jeden preokulární štítek a za okem dva (výjimečně jeden) postokulární štítky. 

Hornočelistních štítků je zpravidla 8 (vzácněji 7 nebo 9), přičemž obvykle 4. a 5. je 

v kontaktu s okem. Hřbetní šupiny jsou uprostřed těla uspořádány v 21 až 23 podélných 

řadách, jsou hladké a nesou dvě apikální jamky (u některých vzrostlých jedinců jsou hřbetní 

šupiny uprostřed střední a zadní části hřbetu slabě kýlnaté). Počet břišních štítků kolísá u 

našich populací v rozsahu 213–231, počet párů podocasních štítků v rozsahu 63–83. Anální 

štítek je rozdělený, vzácněji celistvý. Zbarvení těla dospělých jedinců je svrchu hnědé, 

žlutohnědé až šedohnědé nebo olivové. Charakteristické jsou bílé okraje některých dorzálních 

šupin. Břišní strana je jednobarevně žlutobílá až krémová. Juvenilní a subadultní jedinci mají 

pod okem charakteristický tmavý příčný proužek zasahující i na spodní čelist, tmavou 

podélnou skvrnu za okem a dvě výrazné žluté skvrny za hlavou. 

 

Taxonomie. Užovku stromovou popsal Laurenti v roce 1768 pod vědeckým jménem Natrix 

longissima. Dalšími autory byl tento druh v 19. století řazen do rodů Coluber, Callopeltis, 

Elaphis a Zamenis (viz Mertens et Wermuth 1960, Günther et Waitzmann 1996). Kombinace 

Elaphe longissima, kterou poprvé zavedl Mertens (1925), byla používána až do počátku 

tohoto století. Novější molekulární výzkum však odhalil parafyletickou povahu rodu Elaphe a 

vedl k jeho rozdělení na několik samostatných rodů, přičemž užovka stromová byla přeřazena 

do rodu Zamenis (viz Utiger et al. 2002).  
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V současnosti je užovka stromová považována za monotypický druh. Původně 

odlišované poddruhy Elaphe longissima romana (Suckow, 1798) ze střední a jižní Itálie a 

Sicílie a E. l. persica (Werner, 1913) z jihovýchodního Ázerbajdžánu a severního Íránu byly 

povýšeny na samostatné druhy Elaphe lineata (Camerano, 1891) a E. persica (viz Nilson et 

Andrén 1984, Lenk et Wüster 1999, Utiger et. al 2002). Nejasného taxonomického zařazení 

zůstávají prozatím jedinci z izolované oblasti výskytu v okolí jezera Urmia v Íránu (Nilson et 

Andrén 1984, Schultz 1996). Západopalearktický rod Zamenis tedy dnes zahrnuje celkem 5 

druhů – Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873), Z. lineatus, Z. longissimus, Z. persicus, a Z. 

situla (Linnaeus, 1758). 

Z našich autorů se o zhodnocení vnitrodruhové variability užovky stromové pokusil na 

základě morfologických znaků Vogel (1952, 1968). Na základě blíže nespecifikovaného 

materiálu užovek, u nichž hodnotil zejména zbarvení, délku těla, počet hornočelistních štítů a 

velikost oka, rozlišil tři morfologicky vymezené skupiny populací: (1) jihozápadní (populace 

vyskytující se od Španělska, Francie a Itálie po Rakousko a zahrnující i dnešní Z. lineatus), 

(2) východní (populace rozšířené od Slovenska a jihovýchodního Polska přes Maďarsko a 

Rumunsko dále na východ) a (3) jihovýchodní skupinu (populace pocházející z oblasti od 

Albánie a Řecka po Bulharsko a Turecko). Jasnější představu o vnitrodruhové variabilitě 

užovky stromové však přinesly výsledky genetické studie, kterou publikovali Musilová et al. 

(2010). Vyšetřením sekvencí mitochondriální deoxyribonukleové kyseliny (DNA) devadesáti 

dvou jedinců z různých částí areálu rozšíření v Evropě a východní Asii rozdělili tito autoři 

užovku stromovou na čtyři monofyletické skupiny. Západní fylogeografická skupina obývá 

Evropu západně a jižně od Alp a podél pobřeží Jaderského moře až po ostrov Korfu. K 

východní skupině patří evropské populace východně a severně od Alp a její rozšíření kromě 

českých a moravských populací zahrnuje většinu Karpatské pánve s okolními pohořími a 

Balkánský poloostrov s výjimkou pobřeží Jaderského moře a Řecka. K asijské skupině náleží 

užovky stromové z východního pobřeží Černého moře a ze západního Turecka (srv. Lenk et 

al. 2001), a k poslední, řecké skupině patří užovky z pohoří Ossa v Thessálii (Musilová et al. 

2010). Přítomnost východní i západní mitochondriální DNA ve stejné populaci (Burghausen 

v jižním Německu; Musilová et al. 2010) naznačuje, že se užovky obou skupin navzájem 

kříží. Jestli by geneticky odlišné populace ze Zakavkazí a z Řecka měly být klasifikovány 

jako zvláštní taxony, není pro omezené množství údajů zřejmé. 
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Stavba těla a rozměry. Užovka stromová je naším největším hadem. Nejdelší exemplář 

odchycený v moravské populaci v Podyjí (samec) měřil 1960 mm (Mikátová in verb), nejdelší 

jedinec zjištěný v izolované populaci v Poohří (samec) 1630 mm. V rámci celého areálu 

rozšíření však může přesáhnout délku 2000 mm (Rehák 1992a, Böhme 1993). Samci dorůstají 

výrazně větší velikosti než samice (viz Rehák 1989, 1992, Böhme 1993, Günther et 

Waitzmann 1996, Schultz 1996), proto se uváděné maximální délky vztahují většinou 

k samcům. Nejdelší exemplář z polské izolované populace dosahoval 1660 mm (Najbar 

2000a). V Německu byl rekordní jedinec o délce 1835 mm odchycen v okolí Schlangenbadu 

(Musilová et al. 2007). Ponec (1978) uvádí bez podrobnějších informací nález užovky o 

celkové délce těla 2150 mm z Malých Karpat. Největší celkovou délku těla užovky stromové 

(2250 mm) zaznamenal Luttenberger (1978) v Rakousku v oblasti Kremže. 

Na našem území je velikostní struktura dobře prozkoumána u izolované populace 

v Poohří. Změřením 414 živých exemplářů v okolí Stráže nad Ohří byly získány následující 

údaje (Musilová a Zavadil vlastní data; rozměry v mm): Adultní samci: Ltot = 910-1610 (x = 

1253,8; sd = 168,27; n = 159), L = 755-1320 (x = 1014,9; sd =137,69; n= 159), Lcd = 150-

305 (x = 238,6; sd = 33,03; n = 159). Adultní samice: Ltot = 900-1290 (x = 1063,5; sd = 

90,14; n = 114), L = 740-1070 (x = 880,4; sd = 77,30; n = 114), Lcd =  145-220 (x = 183,0; sd 

= 16,23; n = 114). Subadultní jedinci (od 1. přezimování do celkové velikosti těla 900 mm): 

Ltot = 280 - 890 (x = 496,6; sd = 176,96; n = 116), L = 235-740 (x = 413,2; sd =146,12; n = 

116), Lcd = 45-180 (x = 83,6; sd = 31,61; n = 116). Novorozená mláďata: Ltot = 285-360 (x = 

318,6; sd = 16,17; n = 25, L = 235-300 (x = 266,6; sd = 14,34; n = 25), Lcd =  45-65 (x = 

52,0; sd = 4,95; n = 25).  

Absolutní míry a některé tělesné proporce 17 jedinců z populace v Poohří uložených 

ve sbírkách Národního muzea jsou uvedeny v Tab. 17.1.  

Relativní délka ocasu (L/Lcd) v populaci užovek stromových z Poohří dosahuje 

následujících hodnot: adultní samci: 3,62–5,33 (x = 4,26; sd = 0,29; n = 159),  adultní samice: 

4,21–5,88 (x = 4,81; sd = 0,28; n = 113), subadultní jedinci: 3,94–5,95 (x = 5,00; sd = 0,42; n 

= 116), novorozená mláďata: 4,50 – 6,22 (x = 5,17; sd = 0,52; n = 25). 

Ze studií středoevropských populací užovky stromové vyplývá, že obvyklá celková 

délka těla dospělých jedinců se pohybuje v rozsahu 900–1400 mm (Heimes et Waitzmann 

1993, Kammel 1999, 2009, Najbar 2000a). Ve srovnání s německými populacemi (Heimes et 

Waitzmann 1993), které jsou populaci z Poohří historicko-geograficky i ekologicky nejbližší, 

dorůstají jedinci z populace v Poohří menší velikosti. Ve srovnání s populací z okolí 

Hirschhornu je rozdíl ve velikosti těla statisticky průkazný pro obě pohlaví (samci: t = 2,870, 
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p < 0,01, df = 159; samice: t = 8,156, p < 0,001, df = 76), ve srovnání s populací z okolí 

Schlangenbadu je tento rozdíl průkazný pouze pro samice (samci: t = 0,855, p = 0,197, df = 

103, samice: t = 3,807, p < 0,001, df = 62). Podle Reháka (1989) má tato skutečnost 

souvislost spíše s negativními antropickými vlivy, než s geografickou variabilitou populace.  

Hmotnost dospělých samců zjištěná u populace v Poohří činila 110-730 g (x = 356,8; 

sd = 142,43; n = 159), hmotnost adultních negravidních samic 135-435 g (x = 229,8; sd = 

68,55; n = 87), hmotnost gravidních samic 160-425 g (x = 273,6; sd = 70,12; n = 27), 

hmotnost subadultních jedinců 5,5 – 177 g (x = 34,4; sd = 35,08; n = 116) a hmotnost 

novorozených mláďat pak 6,0-12,0 g (x = 8,9; sd = 1,34; n = 25).  

Výsledky studií německých populací jsou podobné, maximální hmotnost se pohybuje 

okolo 800 g u samců a 550 g u samic (Heimes et Waitzmann 1993). Byl shledán statisticky 

významný rozdíl v hmotnosti těla mezi populací českou a populacemi německými, který 

vyplývá z výše zmíněné menší velikosti těla užovek v Poohří. Ve srovnání s populací z okolí 

Hirschhornu je tento rozdíl je statisticky průkazný pro obě pohlaví (samci: t = 2,120, p < 0,05, 

df = 159; samice: t = 4,992, p < 0,001, df = 76). Ve srovnání s populací z okolí 

Schlangenbadu je rozdíl v hmotnosti těla průkazný pouze pro samice (samci: t = 0,039, p = 

0,484, df = 103, samice: t = 1,784, p < 0,05, df = 67). Na nižší hmotnost jedinců populace 

z Poohří poukazují i Strödicke et Gerisch (1999). 

Vztah mezi velikostí těla a hmotností adultních a subadultních užovek je vyjádřen 

mocninnou regresní funkcí (včetně koeficientu spolehlivosti regrese R2) v Obr. 17.1. Patrné 

jsou rozdíly mezi pohlavími. Samice jsou relativně těžší než samci a mají větší rozptyl 

hmotnosti vzhledem k určité délce těla, což může souviset se změnami hmotnosti během 

gravidity. Tento větší rozptyl také způsobuje nižší koeficient spolehlivosti regresní funkce.  

 

Ošupení. Základní charakteristiky ošupení užovky stromové z oblasti bývalého 

Československa podává Rehák (1989, 1992). Informace o ošupení užovky stromové v rámci 

celého areálu rozšíření shrnují Böhme (1993), Günther et Waitzmann (1996) a Schultz (1996). 

Konkrétní údaje o ošupení 17 jedinců užovky stromové z Poohří uložených ve sbírkách 

Národního muzea obsahuje Tab. 17.1. Níže uvádíme podrobná data o ošupení velkého vzorku 

užovek stromových z Poohří (Musilová a Zavadil, vlastní data) a srovnáváme je především 

s informacemi, které jsou k dispozici z blízkých evropských populací.  

Počet hornočelistních štítků (supralabialia) se u 393 jedinců z Poohří pohyboval 

v rozsahu 7-9. Nejčastější počet byl 8, kdy v kontaktu s okem byl 4. a 5. štítek. Standardní 

kombinace v počtu 8 supralabiálií na každém z profilů byla zaznamenána u 93,6 % jedinců, 
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1,1 % zvířat mělo alespoň na jedné straně hlavy počet štítků redukovaný a 5,3 % mělo 

alespoň na jedné straně hlavy počet šupin zvýšený. Počty nižší než 8 vznikaly v důsledku 

splynutí dvou hornočelistních štítků a naopak vyšší počty jejich vertikálním rozdělením či 

vmezeřením neúplných štítků trojúhelníkovitého tvaru. Částečně či úplně rozdělené nebo 

naopak spojené štítky, jakož i malé štítky vmezeřené mezi standardní šupiny, mohou odečet 

počtu supralabiálií komplikovat. V izolované populaci z Poohří byly zaznamenány některé 

z takových anomálií u 26,4 % jedinců. Nejčastěji se jednalo o horizontální rozdělení 2., 3. či 

4. supralabialia (12,7 % jedinců). Podobné anomálie byly zjištěny i v jiných částech areálu. 

Např. Kammel (1999, 2009) pozoroval v Rakousku u 344 zkoumaných jedinců 275 anomálií 

v ošupení hlavy, přičemž 48 % připadalo na anomálie v uspořádání supralabiálií. Ještě vyšší 

podíl odchylek v uspořádání supralabiálních štítků zjistil Heimes (1994a) u německé 

izolované populace v Rheingau -Taunus v Hesensku (anomálie neslo 63,0 % samců a 51,1 % 

samic).   

Počet dolnočelistních štítků (sublabiala ) se u 383 jedinců z Poohří pohyboval v rozsahu 

8–10, přičemž 9 sublabiálií na každém z profilů bylo zaznamenána u 79,9 % jedinců. 

Redukovaný počet štítků alespoň na jedné straně hlavy mělo 13,1 % zvířat a zvýšený počet 

mělo alespoň na jedné straně hlavy 7,0 % jedinců. U německé izolované populace v okolí 

Hirschhornu zjistili Strödicke et Gerisch  (1999) poměrně častý výskyt 10 sublabiálií, zejména 

pak u samců, kde byl tento zvýšený počet zaznamenán u 76,5 % samců na levém profilu a 

u 41,2 % samců na pravém profilu. V populaci z Poohří byla tato anomálie zaznamenána jen 

ojediněle, a to jak u  samců (8,37 %), tak u samic (4,38 %).  

Předoční štítek (praeoculare) měli všichni jedinci z Poohří na každé straně hlavy jen 

jeden. U izolované německé populace v okolí Schlangenbadu zjistil Heimes (1994a), že 

přibližně 1 % jedinců mělo praeocularium rozdělené na dva štítky a u dalších 2–3 % jedinců 

bylo toto rozdělení pouze naznačeno. Poměrně častý výskyt rozděleného předočního štítku 

nalezl Kammel (1999) u rakouských hadů, kde z 344 vyšetřených užovek mělo tuto anomálii 

na jedné straně hlavy 6,1 % a na obou stranách 7,8 %. Jednalo se zároveň o druhou nejčastější 

anomálii v oblasti hlavy (po supralabiáliích). Obecně má užovka stromová preokulární štítek 

jeden a jen vzácně dva. Tento štítek je zpravidla plasticky prohnut, takže při určitém osvětlení 

může působit dojmem dvou štítků (Rehák 1989). 

Zaoční štítky (postocularia) jsou zpravidla dva, vzácně pak jeden. V populaci užovek 

z Poohří byl jeden zaoční štítek zjištěn u 5,4 % jedinců z celkového počtu 370 vyšetřených 

zvířat. Přitom 1, 9 % jedinců mělo tuto anomálii na obou profilech a 3,5 % jedinců alespoň na 
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jednom z profilů. Zcela výjimečně mohou být zaoční štítky i 3, jak zaznamenal například 

Kammel (1999) v Rakousku.  

Uspořádání štítků v temporální oblasti je značně variabilní. Obvykle se uvádí počet 

temporálií v 1. řadě (praetemporalia) a v 2. řadě (posttemporalia). U populace v Poohří byl 

vyšetřením 388 jedinců zjištěn počet temporalií 1. řady v rozsahu 1–4 a počet temporalií 2. 

řady v rozsahu 1–5. Nejčastěji byly zastoupeny kombinace 2+3 temporalia (1. řada + 2. řada), 

kterou mělo 41,8 % jedinců na levém profilu a 51,3 % jedinců na pravém profilu a kombinace 

2+2 temporália s výskytem na levé straně u 52,6 % jedinců a na pravé straně hlavy u 41,2 % 

jedinců. Pro jedince z bývalého Československa (n = 9) uvádí Rehák (1989) standardní počet 

2 pretemporália jako konstantní. Tento počet je udáván jako nejčastější i v ostatních částech 

areálu (Bea et al. 1978, Capocaccia 1964). Nejpodrobnější výzkum v tomto směru provedl 

Kammel (1999, 2009) v sousedním Rakousku vyšetřením 307 jedinců. Počet pretemporálií se 

zde pohyboval v rozsahu 1–4, kombinace 2/2 (levá/pravá strana) byla zjištěna u 71,0 % 

jedinců a počet posttemporálií v rozsahu 1–4, přičemž dva až tři štítky se vyskytovaly u 95,6 

% jedinců.  

Práce autorů Strödicke et Gerisch (1999) je vzhledem k odlišné metodice s výše 

uvedenými daty nesrovnatelná. Její výsledky však ukazují, že u populace v německém 

Hirschhornu je ve srovnání s Poohřím počet temporálií vyšší. Z tohoto zjištění i řady dalších 

znaků citovaní autoři usuzují na genetický drift v obou izolovaných populacích.  

Hřbetní šupiny (dorsalia) jsou hladké a nesou dvě apikální jamky. U některých 

vzrostlých jedinců (obvykle nad 120 cm celkové délky) jsou v zadní části těla slabě kýlnaté.  

Dorzální šupiny jsou podle Rekáka (1992) uspořádány ve středu těla zpravidla v 21 

podélných řadách u samců (výjimečně 23) a v 23 řadách u samic. V délce celého těla hada 

však v důsledku adice a redukce jednotlivých řad kolísá v rozsahu 17–23 (Rehák 1989, 

Strödicke et Gerisch 1999). Rehák (1989) udává u vzorku z Československa počet dorsálních 

řad na třech místech trupu: za hlavou nejčastěji 21, ve středu těla 21 u samců a 23 u samic a 

nejčastěji 17 před kloakou. Srovnání počtu dorzálií u populace z Poohří a u německé populace 

z Hirschhornu provedlii Strödicke a Gerisch (1999). V této studii jsou uvedeny přesné pozice 

redukčních či adičních bodů. Pozice těchto bodů nejsou vždy symetrické na obou stranách 

těla, takže je možné napočítat i sudý počet dorsálních řad. Pravidelně bývá dotčena redukcí či 

adicí pátá nebo šestá podélná řada. Z výsledků jsou patrné rozdíly mezi pohlavími i 

jednotlivými populacemi. U samic dochází k redukci dorsálních řad z 19 na 17 později (tj. 

blíže k ocasu) než u samců, což pravděpodobně souvisí s potřebou širšího obvodu zadní 

části těla pro uložení vajec. Populace v Poohří může být na základě pozic adičních a 
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redukčních bodů od populace v Hirschhornu jednoznačně odlišena. V kaudálním směru u ní 

dochází ke zvýšení z 21 na 23 dorsálních řad později a naopak dříve k jejich redukci (tj. 

jedinci této populace mají tendenci k nižšímu počtu dorsálních řad). Celkem u 37,2 % samců 

(n = 35) a 14,3 % samic (n = 21) populace z Poohří bylo napočítáno maximálně 21 dorsálních 

řad, tzn. ke zvýšení z 21 na 23 vůbec nedošlo. U jedinců z německé izolované populace u 

Hirschhornu nebyl takový případ zaznamenán ani jednou (Strödicke et Gerisch 1999).  

Preventrální štítky (praeventralia - příčně protažené štítky předcházející štítkům 

ventrálním) se ve vzorku 287 užovek stromových z Poohří vyskytovaly v rozsahu 0–2 

s následujícím zastoupením: žádný štítek 33,7 % jedinců, jeden štítek 42,3 % jedinců, dva 

štítky 24,0 % jedinců. Preventrální štítky bývají často příčně rozdělené či asymetrické 

(protažené více k jedné straně těla). V populaci z Poohří byly tyto anomálie zaznamenány 

celkem u 41,6 % jedinců. Pohlavní rozdíly v počtu preventrálních štítků mohou být populačně 

specifické. Zatímco u populace z Poohří mají samice více preventrálních štítků než samci, u 

Hirschhornské populace byl zjištěn poměr opačný (Strödicke et Gerisch 1999). Obecně má 

užovka stromová 1–2 preventralia (často však žádné a mimořádně i tři viz Rehák 1989). 

Břišní štítky (ventralia) mají vnější kraje zdviženy nápadně vzhůru, takže na každé 

straně břicha vzniká charakteristická ventrolaterální hrana. U vzorku užovek stromových 

z Poohří se počet ventrálních štítků pohyboval v rozsahu 213-230 u samců (x = 223,7; sd = 

2,95; n = 162) a 217-231 u samic (x =224,6; sd = 2,68; n = 123). Průměrný počet ventrálních 

štítků je u samic z Poohří vyšší než u samců, což je obvyklé i v jiných částech areálu (Böhme 

1993). Poměrně vysoký počet břišních štítků byl zaznamenán u německé izolované populace 

v okolí Hirschhornu - pohyboval se v rozsahu 224-235 u samců (x = 227,5; sd = 3,30; n = 43) 

a 223-237 u samic (x =229,2; sd = 3,00; n = 33) (Heimes et Waitzmann 1993). Srovnání je 

však obtížné, neboť určité rozdíly mezi populacemi lze přičíst na vrub používání nejednotné 

metodiky, kdy k počtu ventrálií mohou být připočtena 1-2 preventralia. Z anomálií 

ventrálních štítků byla u populace v Poohří nejčastěji zaznamenána přítomnost neúplně 

vyvinutých břišních štítků vmezeřených mezi dva kompletní břišní štítky či mezi břišní a 

anální štítek (27,7 % jedinců, n = 285). Tyto neúplné štítky byly u jednotlivých zvířat 

zaznamenány v počtu 1–10, nejčastěji byl však přítomen pouze jeden vmezeřený štítek (16,8 

% jedinců, n = 285). Další zjištěnou odchylkou bylo příčné rozdělení břišního štítku (20,7 % 

jedinců, n = 285), nejčastěji 1. ventrálního štítku (18,6 % jedinců, n = 285). Zaznamenána 

byla i přítomnost břišního štítku, který byl od své poloviny k jedné straně rozdvojený (3,5 % 

jedinců, n = 285). Obecně je počet štítků je v rámci celého areálu rozšíření značně proměnlivý 

a pohybuje se v rozmezí 195–250 (Böhme 1993).   



 48

Anální štítek (anale) je obecně párový (např. Ščerbak et Ščerbaň 1980, Böhme 1993, 

Schultz 1996). U populace z Poohří však patří nerozdělený anální štítek k jedné 

z nejčastějších anomálií folidózy a byl zaznamenán u 18,6 % samců (n = 167) a 1,6 % samic 

(n = 128). Kammel (1999) zjistil nerozdělený anální štítek v Rakousku jen u 1,1 % jedinců (n 

= 352). V německé izolované populaci v okolí Schlangenbadu byl nerozdělený anální štítek 

zaznamenaný pouze u jedné samice z celkového počtu 500 užovek (Heimes 1994a).  

Podocasní štítky (subcaudalia) se v rámci celého areálu rozšíření užovky stromové 

pohybují v rozsahu 60–104 páry Böhme (1993). Jejich počet je u samců vyšší než u samic a 

patří k jednomu z hlavních znaků pohlavního dimorfismu. Ve vlastním vzorku z Poohří se 

počet subkaudálních štítků pohyboval u samců v rozsahu 73–83 párů (x = 77,8; sd = 2,22; n = 

96) a u samic 63 – 73 párů (x = 68,7; sd = 2,03; n = 81). Srovnatelné hodnoty nalezli u stejné 

populace i Strödicke et Gerisch (1999): samci 75–83 párů (x = 78,6; sd = 1,80; n = 29), 

samice 65–74 párů (x = 69,4; sd = 1,80; n = 19). Výše uvedené hodnoty se výrazně neliší od 

počtů podocasních štítků uváděných pro oblast bývalého Československa, kde Kminiak et 

Kalúz (1983) zjistili pro samce 73–83 párů (x = 78, sd = 2,71, n = 15) a pro samice 65–75 

párů (x = 70,0; sd = 3,32; n = 11) a Rehák (1992) upřesnil maximální počet u samců na 84 

párů a u samic na 79 párů.  

Ve srovnání s níže uvedenými počty subcaudálních štítků publikovanými pro okolní 

populace užovky stomové, patří hodnoty zjištěné u užovek z Poohří spíše k těm nižším: 

Polsko: samci 76–88 párů (x = 81,34; sd = 2,84; n = 58), samice 63–77 párů (x = 69,41; sd = 

2,98; n = 46) (Najbar 2000a). Rakousko: samci 75–89 párů (x = 82,4; sd = 2,76; n = 230), 

samice 54–78 párů (x = 71,8; sd = 3,57; n = 220) (Kammel 1999, 2009). Německo 

Hirschhorn: samci 77–92 párů (x = 83,2; sd = 2,90; n = 65), samice 66–78 párů (x = 73,2; sd 

= 2,60; n = 39) (Heimes et Waitzmann 1993). Německo Schlangenbad: samci 77–91 párů (x 

= 83,8; sd = 3,00; n = 89), samice 67–80 párů (x = 74,3; sd = 2,70; n = 68) (Heimes et 

Waitzmann 1993).  

 
Zbarvení. Podle zjištění Reháka (1989) je hřbetní strana jedinců z bývalého Československa 

olivová, olivově šedá, hnědá až měděná, vzácně šedožlutá až krémově žlutá, přičemž tělo 

většinou není zbarveno jednotně, ale směrem k zadní části těla nabývá tmavšího odstínu. 

Prozkoumáním 324 dospělých jedinců z populace v Poohří byla zaznamenána poměrně nízká 

variabilita ve zbarvení. Dospělí jedinci z této populace nabývají na hřbetní straně různých 

odstínů hnědé barvy, velmi vzácně pak s nádechem olivově zelené. Často se vyskytoval téměř 

neznatelný náznak podélných tmavších pruhů. Zbarvení břišní strany bylo vždy odstínu 
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žlutého, nikdy nebyla zaznamenána skvrnitost, kterou jako vzácnou uvádí Rehák (1989). 

Žlutavá barva spodiny v horní přední polovině těla zabíhá i na první dvě řady hřbetních šupin. 

V oblasti těsně nad kloakou naopak hnědá barva boků mírně zasahuje i na vnější okraje 

ventrálií. V jednom případě zasahovala žlutá barva břišní strany do hřbetních šupin tak 

výrazně, že první dvě řady hřbetních šupin zcela žluté, a to po celé délce těla, a až do šesté 

podélné řady byla žlutá barva na dorsáliích významně zastoupena. Je zajímavé, že u 

jedinců populace z okolí německého Burghausenu zasahovala tmavá barva boků velmi 

významně do ventrálií i do podocasních štítků, přičemž konec ocasu nabýval zbarvení více 

hnědého než žlutého.  

Okraje dorsálních šupin jsou ve střední části těla bílé, a často tak vytvářejí po těle 

nepravidelné bílé čárky, které jsou zvláště výrazné při zbytnění těla po pozření potravy. Za 

hlavou se nacházejí dvě žluté skvrny, jejichž velikost a výraznost je značně individuálně 

značně proměnlivá. Téměř vždy jsou výraznější u mladších jedinců a naopak s rostoucí 

velikostí těla postupně blednou. Svou roli zde hraje i fáze svlékání kůže. Šupiny čerstvě 

svlečených hadů jsou kovově lesklé, hřbetní nabývá světlejšího odstínu a břišní strana je jasně 

žlutá. Veškeré vzory a skvrny jsou výrazné. Naopak těsně svlékáním je kůže na hřbetní straně 

matná, téměř černá bez jakéhokoliv vzorování, zatímco břišní strana je poněkud vybledlá a 

nabývá barvy slonové kosti.   

Zbarvení novorozených mláďat se výrazně liší od dospělců. Na světle hnědém podkladu 

hřbetu jsou rozmístěny kontrastní tmavé skvrny, které jsou za hlavou velké a nepravidelně 

rozmístěné a směrem k zadní části těla jsou stále drobnější až postupně splývají ve čtyři 

tmavší podélné proužky. Břišní strana má obvykle šedožluté zabarvení, v přední části se 

někdy objevují drobné tmavé nepravidelné skvrnky. Výrazným znakem jsou dvě žluté skvrny 

za hlavou. Ty jsou ze zadní části ohraničeny tmavě hnědou až černou skvrnou podkovovitého 

tvaru. Od spodního okraje oka k inframandibulare se táhne tmavý proužek. Ten obvykle 

prochází mezi 4. a 5. retním štítkem na horním okraji tlamky a pokračuje ve stejné linii mezi 

4. a 5. štítkem jejího dolního okraje. U 23,19 % subadultních jedinců (n = 69) z populace v 

Poohří byla zaznamenána odchylka, kdy byl proužek na dolním okraji tlamky posunut o jeden 

retní štítek směrem k přední části hlavy (mezi 3. a 4. dolnoretní štítek), a došlo tak k rozpadu 

tmavé linie na dva nezávislé proužky. 

Mezi další znaky mláďat patří tmavá skvrna táhnoucí se od zadního okraje oka směrem 

ke koutku tlamy, kde zasahuje až na poslední hornočelistní štítek. Menší tmavá skvrna se 

nachází i pod koutkem tlamy, v oblasti posledních dolnočelistních štítků.  
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V průběhu dospívání se zbarvení pozvolna mění. V roce po prvním přezimování jsou 

ještě všechny popsané znaky mláďat přítomny. V roce, který následuje po druhém 

přezimování se pozvolna ztrácí tmavá podkovovitá skvrna v týlní oblasti, která postupně 

hnědne a splývá s barvou hřbetu. Stejně tak se mění tmavé skvrny po těle. Jsou sice stále 

patrné, ale nejsou již tak kontrastní. V průběhu sezón po třetím a čtvrtém přezimování je 

hřbetní strana stále méně kontrastní a nabývá hnědého odstínu. Nicméně, oproti dospělým 

jedincům jsou více patrné bílé či nažloutlé okraje dorsálních šupin a po těle je tak patrný 

jemně síťkovaný vzor. Ventrální strana nabývá více žlutého odstínu a tmavé skvrny v oblasti 

hlavy postupně blednou a zmenšují se. Tmavý proužek pod okem a skvrna táhnoucí se od oka 

ke koutku tlamy však zůstávají patrné i nadále, až do celkové velikosti těla okolo 900 mm.  

Kromě výše popsaného standardního zbarvení byla popsána celá řada aberací. Vogel 

(1952, 1968) zmiňuje aberaci leprosa, kdy výrazně vyvinuté bílé okraje šupin vytvářejí 

síťovitý vzor nebo splývají v podélné linie. Z dalších aberací je zmiňována subgrisea, která je 

svrchu černošedá až černá, vespod tmavošedá, přičemž světlejší - bělavá zůstává barva 

ventrolaterálních hran (Rehák 1989, 1992). Takto zbarvení jedinci se často vyskytují 

v severním Maďarsku či na ostrově Krk v Chorvatsku (Street 1979 ex Schultz 1996), 

v Bulharsku je nalezl Rehák (1989), nicméně z našeho území známí nejsou. Na těle se mohou 

vyskytovat světlé či tmavé proužky (Arnold et Burton 1978). Aberace se 4 podélnými 

tmavými pruhy bývá označována jako romana  (resp. lineata), neboť je typická pro dřívější 

poddruh E.l. romana, dnes již samostatný druh Zamenis lineatus. Tendence k pruhování je 

patrná v celém areálu, tmavé pruhy jsou však širší (šířka tmavého pruhu přes 3 – 4 dorsální 

šupiny) ve srovnání s jedinci Zamenis lineatus z jižní Itálie (šířka tmavého pruhu přes 2 

dorsální šupiny) (Schultz 1996). Takto pruhované jedince zaznamenal na Slovensku Lác 

(1970), v Bulharsku např. Rehák (1989) a vyskytují se i u nás v izolované populaci v Poohří. 

Vogel (1952, 1968) se domnívá, že zatímco u užovek z jihozápadní části areálu je patrná 

náchylnost k pruhování, u hadů z jihovýchodní Evropy je vyšší náchylnost k melanismu. 

Přibývání melanismu směrem na východ zjišťují rovněž Ščerbak et Ščerbaň (1980). Někdy se 

však všechny tři zmíněné aberace mohou nacházet syntopicky, jako je tomu v Dolním 

Rakousku či na Slovensku (Lác 1970).  

U užovky stromové se může vyskytovat albinismus, erythrismus i melanismus (Rehák 

1989, Schultz 1996). Albinotický exemplář se žlutooranžovou dorsální, bledě žlutou ventrální 

stranou a červenýma očima pozoroval v Rakousku Sochurek (1955), v Jugoslávii 

Radovanovič (1942), ve Slovinsku Krofel (2004) a v Itálii Ferri et Bettiga (1992). Přímo na 

našem území albinismus ani jiné barevné aberace pozorován nebyl, nicméně albinotický 
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exemplář užovky stromové pocházející z Malých Karpat je uložen ve sbírce Slovenského 

národného múzea v Bratislavě (Balthasar 1935). Erythrický jedinec byl pozorován v okolí 

Bratislavy (Lác 1970). Melanismus, tedy jednotně černé zbarvení hřbetní i břišní strany 

(narozdíl od aberace subgrisea), je relativně vzácný. Popsali jej Cattaneo (1975) a Meinig et 

Schlüpmann (1987). Extrémně tmaví jedinci se vyskytují také na Kavkaze (Schultz 1996).  

 
Pohlavní dvojtvárnost. Mezi základní znaky sexuálního dimorfismu patří velikost těla, tvar 

ocasní báze, relativní délka ocasu, počet ventrálních a subkaudálních štítků a počet podélných 

řad tělních šupin, resp. pozice redukčních a adičních bodů (Kminiak et Kalúz 1983, Rehák 

1989, 1992, Böhme 1993, Heimes et Waitzmann 1993, Heimes 1994a, Schultz 1996, Kammel 

1999, Strödicke et Gerisch 1999, Najbar 2000a).  

Ve všech podrobně zkoumaných populacích samci výrazně velikostně převyšují samice 

(Kammel 1999, 2009, Heimes et Waitzmann 1993, Najbar 2000a). Stejně je tomu i u 

populace z Poohří. Rozdíl ve velikosti těla je patrný z Obr. 17.2.  

Dalším znakem sexuálního dimorfismu je tvar ocasní báze. Zatímco u samců je kořen 

ocasu silný až mírně vypouklý, u samic se za kloakou rychle zužuje (Rehák 1989, 1992). 

Samci mají relativně delší ocas než samice a relativní délka ocasu (L/Lcd) je tak velmi často 

udávanou mírou. V populaci užovek stromových z Poohří se index L/Lcd pohybuje v rozmezí 

3,62 – 5,33 (x = 4,26; sd = 0,29) u samců (n = 159) a 4,21 – 5,88 (x = 4,81; sd = 0,28) u samic 

(n = 113). Přestože u relativní délky ocasu existuje mezi pohlavími určitý překryv je rozdíl 

mezi pohlavími statisticky průkazný (T = 15,764,  p < 0,001, df = 270). Tento rozdíl je patrný 

i z Obr 17.3. 

Podobné výsledky byly zjištěny i v jiných částech areálu. Podle Beškova (1975) se 

index L/Lcd užovek stromových z Malešovských hor v Bulharsku pohybuje v rozmezí 3,40 – 

4,13 (3,68) u samců (n = 61) a 4,02 – 4,93 (4,38) u samic (n = 38). V Německu jej hodnotili 

autoři Heimes a Waitzmann (1993), přičemž  u samců (n = 284) se index pohybuje v rozsahu 

3,30 – 4,83 (4,04) a u samic (n = 184) v rozsahu 4,00 – 5,67 (4,65). Pravděpodobně 

v důsledku velmi rozsáhlého vzorku zkoumaných jedinců ze širokého území byl index L/Lcd 

s největším rozsahem zaznamenán v Rakousku, kde u samců (n = 230) činil 3,40 – 5,90 (4,2) 

a u samic (n = 251) pak 3,90 – 7,20 (5,30) (Kammel 1999, 2009). Z hlediska rozsahu existuje 

mezi pohlavími v rámci lokality vždy určitý překryv. 

Jedním ze znaků pohlavního dimorfismu je i počet ventrálií . Ten je v průměru u samic 

zhruba o 1 – 3 vyšší než u samců, jak potvrzuje řada autorů (např. Capocaccia 1959, 1964, 

Heimes et Waitzmann 1993, Kminiak et Kalúz 1983, Najbar 2000a či Strödicke et Gerisch 
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1999). Vzhledem k malému rozdílu je tento znak signifikantní  jen u početných vzorků, např. 

Heimes et Waitzmann 1993).  U vzorku užovek stromových z Poohří dosahuje rozdíl v počtu 

ventrálních štítků mezi pohlavími hodnoty pouze 0,92 (x M =224,64; x F = 223,72), nicméně 

vzhledem k početnému vzorku je i tento malý rozdíl statisticky signifikantní (T = 2,734,  p < 

0,01, df = 283). Mnohem výraznější sexuální dimorfismus se ukazuje v počtu subkaudálních 

štítků. Z výsledků  celé řady obsáhlejších výzkumů vyplývá, že počet podocasních štítků je u 

samic v průměru o 8 – 12 párů nižší (např. Capocaccia 1964, Heimes et Waitzmann 1993,  

Kammel 1999, 2009, Strödicke et Gerisch 1999 či Najbar 2000a). Populace v Poohří není 

v tomto směru výjimkou, rozdíl mezi pohlavími v počtu podocasních štítků dosahuje 9,1 (x M 

=77,80; x F = 68,70) a tento rozdíl je statisticky signifikantní (T = 28,274,  p < 0,001, df = 

175). Rozdíl mezi pohlavími v počtu podocasních štítků je pro přehlednost graficky 

znázorněn na Obr. 17.4.  

Mezi méně prozkoumané znaky pohlavní dvojtvárnosti patří počet podélných řad 

tělních šupin, resp. pozice redukčních a adičních bodů. Touto problematikou se zabývali např.  

Strödicke a Gerisch (1999), z jejichž výsledků vyplývá, že u samic dochází k adici dorsálních 

řad z 21 na 23 blíže směrem k hlavě než u samců z téže lokality a naopak později dochází 

k jejich následné redukci na 21, tzn., že mají počet 23 podélných řad hřbetních šupin na 

relativně delším úseku těla. Tendenci k častějšímu výskytu 23 dorsálií u samic v polovině těla 

zaznamenal i Lác (1970) či Rehák (1989). V zadní části těla dochází u samic v kaudálním 

směru později k redukci dorsálních řad z 19 na 17, což může souviset s možností rozšíření 

obvodu těla v době gravidity. V ocasní části dochází u samců v důsledku vyššího počtu 

podocasních štítků k posunu všech redukčních bodů směrem kaudálním ke špičce ocasu ve 

srovnání se samicemi, u nichž dochází k redukci dříve, tedy směrem kraniálním (Strödicke et 

Gerisch 1999).  

 
Genetická data. Výsledky fylogeografické studie ukázaly, že populace užovky stromové 

v České republice jsou součástí východní monofyletické skupiny s charakteristickou 

mitochondriální DNA, ke které patří evropské populace východně a severně od Alp 

(Musilová et al. 2010). Kromě českých a moravských populací zahrnuje rozšíření východní 

fylogeografické skupiny Karpatskou pánev včetně okolních pohoří a severní část Balkánského 

poloostrova, což znamená, že populace v České republice, ale také například izolované 

populace v Německu, byly kolonizovány z refugia, které v průběhu poslední doby ledové 

existovalo v jihovýchodní Evropě, pravděpodobně na Balkánském poloostrově (Musilová et 

al. 2010). Mitochondriální DNA užovek z populace v Poohří nebyla odlišná od užovek 
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z Podyjí, což odpovídá společné kolonizaci českých a moravských populací v době poledové. 

Podrobná studie, která by zhodnotila úroveň genetické variability v populacích užovky 

stromové v České republice však nebyla dosud provedena. Populace v Poohří obývá relativně 

malé území geograficky oddělené od souvislého areálu rozšíření, a je proto geneticky 

izolovaná. Je proto pravděpodobné, že trpí příbuzenskou plemenitbou a následky průchodu 

hrdlem láhve (z angl. bottleneck). Protože se jedná o druh schopný migrace na velkou 

vzdálenost, je pravděpodobné, že populace v Podyjí a v Bílých Karpatech, které obývají 

oblasti navazujících na souvislý areál rozšíření, budou trpět procesy snižujícími genetickou 

variabilitu méně než populace v Poohří. 

 
Rozšíření. Souvislý areál užovky stromové se rozprostírá od severního Španělska přes jižní a 

střední Francii, jižní a jihozápadní Švýcarsko, severní Itálii, Rakousko (odtud nepatrně 

přesahuje do České republiky v oblasti NP Podyjí), Slovensko (ze Slovenska opět areál 

přesahuje do České republiky v Bílých Karpatech a v jižní části CHKO Beskydy), Maďarsko, 

Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Albánii, Řecko, severozápadní Turecko při 

jižním pobřeží Černého moře, Rumunsko, Bulharsko až po Moldávii a západní Ukrajinu. Dále 

se tento druh disjunktně vyskytuje v oblasti Krasnodaru v Rusku, Gruzii a přilehlé části 

Turecka při východním pobřeží Černého moře (Böhme 1993, Günther et Waitzmann 1996, 

Schulz 1996).  

Podle Gomilleho (2002) se jedná se o druh vyžadující teplé a mírně vlhké klima a 

netoleruje příliš suchá stanoviště. Jižní a východní hranice rozšíření druhu koreluje 

s výskytem opadavých listnatých lesů, jež jsou závislé na srážkách. Tam kde je tento typ 

porostu nahrazen vždyzelenou mediteránní vegetací, tedy v oblastech s nízkým úhrnem srážek 

(jižní Španělsko, jižní Itálie atd.), užovka stromová chybí. Západní hranici tvoří Atlantický 

oceán a severní hranice rozšíření druhu je pak limitována teplotou a patrně i morfologií 

terénu. Na severu areálu se druh vyskytuje v zalesněných údolích vodních toků. V členitém 

terénu může být na malé ploše příhodné mikroklima i v širších oblastech pro druh 

nepříznivých, např. v Poohří. V těchto lokálně příznivých mikroklimatických podmínkách 

mimo souvislý areál druhu se nacházejí izolované populace (Musilová et al. 2008). Na jihu 

areálu je známa izolovaná populace ze severozápadního Španělska, z Kantábrie (Mellado et 

al. 1979, Meijide 1973, Bea 1998). Užovka stromová se vyskytuje i na ostrovech 

Středozemního moře. Ze Sardinie pocházejí celkem dva údaje (Capocaccia 1965, Lanza 1986 

ex Böhme 1993). Značně pochybný a diskutovaný výskyt na ostrově Elba (Sochurek 1954 ex 

Böhme 1993) byl nedávno potvrzen (Vaccaro et Turrisi 2007). Celá řada autorů dále zmiňuje 
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izolované populace v Německu, Švýcarsku, Dánsku, České republice a Polsku nad severní 

hranicí souvislého areálu (např. Reinhard 1937, 1938, Mertens 1948, 1969, Šolcová-

Danihelková 1966, Jaeschke 1971, Szyndlar 1984a, Böhme 1993, Waitzmann 1993, Günther 

et Waitzmann 1996, Ljungar 1995 a Najbar 2000b). Některé z těchto populací patří mezi 

recentně vyhynulé a v současné době se izolované populace užovky stromové nachází ve 

třech oblastech v Německu (v okolí Burghausenu, Schlangenbadu a Hirschhornu), dále v 

polských Bieszczadech a v České republice nedaleko Karlových Varů (Musilová et al. 2008). 

Pouze dvě populace, v okolí Schlangenbadu a Karlových Varů, se nacházejí severně od 50. 

rovnoběžky severní šířky.   

V disjunktní části areálu při východním pobřeží Černého moře jsou izolované populace 

známy z východní Gruzie, Ruska a Turecka (Schweiger 1994, Schultz 1996, Tunijev 1990).  

Areál užovky stromové se v klimaticky příznivějších obdobích rozkládal daleko více na 

sever a na východ než je tomu dnes. Ze střední a severozápadní Evropy jsou známy fosilní 

nálezy užovky stromové z celé řady lokalit, dokonce existují i nálezy až z Dolního Povolží při 

pobřeží Kaspického moře (Ratnikov 2001). Izolované populace jsou relikty někdejšího 

rozšíření (Peters 1977a, 1977b; Ljungar 1995).  

Přehled fosilních nálezů užovky stromové ze střední a severozápadní Evropy podává 

např Gomille (2002), Ivanov (2005) či Musilová et al. (2008). Nálezy ze spodního, středního 

a svrchního pleistocénu, jakož i z holocénu jsou známy z Anglie, Dánska, Německa, Polska, 

České republiky (např. Ashton et al. 1994, Ljungar 1995, Richter et Noe-Nygaard 2003, 

Böhme G. 1989, Böhme G. 2000, Peters 1977a, 1977b, Szyndlar 1984b, Ivanov 1995, 1996, 

1997, 2005, 2006) 

Lokality v jižním Polsku obsahují fosilní nálezy z různých období středního a svrchního 

pleistocénu, jakož i z holocénu (Szyndlar 1984b). Podobně v německém Gamsenbergu byly 

nalezeny pozůstatky užovky stromové ze třech různých období (Böhme 2000). To dokazuje, 

že tento druh opakovaně osidloval střední Evropu v klimaticky příznivých obdobích. 

Z hlediska vztahu k současnému areálu jsou pak nejdůležitější nálezy z holocénu, tedy z doby 

postglaciální. Nejsevernější nálezy fosilních pozůstatků užovky stromové pochází z Dánska, z 

oblasti Lystrup Enge z atlantického období holocénu před 6200 – 6000 lety (Ljungar 1995) a 

z lokality Agernaes před 5100 – 5600 lety (Richter et Noe-Nygaard 2003). Rovněž holocenní 

fosilní pozůstatky užovky stromové ze severního Německa (Peters 1977a, 1977b) dokreslují 

představu o nedávném areálu tohoto druhu. 

Z našeho pohledu jsou pak zajímavé poměrně nedávno objevené fosilní pozůstatky 

užovky stromové na několika moravských lokalitách ze spodního a středního pleistocénu, 
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jedná se o lokality Stránská skála (Brno), Mladečské jeskyně (Olomoucko), lom Malá Dohoda 

(Moravský kras) a jeskyně „Za hájovnou“ (Javoříčský kras) (Ivanov 1995, 1996, 2005, 2006). 

V jižní části areálu je hypsometrické rozšíření velmi široké, od hladiny moře až po 

horské polohy s nadmořskou výškou nad 1500 m.n.m (Böhme 1993). Směrem k severu se 

užovka stromová stává spíše druhem středních poloh s nejčastějším výskytem od 200 do 600 

m.n.m.  (Grillitsch et Cabela 2001).  

Ve Španělsku se užovka stromová vyskytuje od pobřeží moře až po horské polohy 

okolo 1200 m n.m (Bea et al. 1978). Ve Francii je užovka hojná zejména v jižní části, může se 

vyskytovat až do 1500 m n.m., nicméně nad 800 m n.m. je vzácná. Ve Švýcarsku se vyskytuje 

v nadmořské výšce 580 - 1600 m (Hofer 2001). V Itálii jsou jižní okrajové populace užovky 

stromové omezeny na vyšší polohy Apenin. Vytváří se tak podkovovitý tvar hranice mezi 

Zamenis longissimus a Zamenis lineatus, která obývá ve střední Itálii polohy spíše nižší 

(Schultz 1996). Vertikální rozšíření v Rakousku se rozkládá od 115 do 1600 m n.m., nejvíce 

lokalit však leží mezi 200 - 600 m n.m. (Grillitsch et Cabela 2001). V České republice se 

nadmořská výška výskytů užovky stromové se pohybuje v rozmezí od 300 do 700 m 

(Mikátová et Zavadil 2001).  Pro německou populaci v pohoří Odenwald v okolí Hirschhornu 

udává Waitzmann (1993) vertikální rozšíření od hladiny řeky v nadmořské výšce 120 m n.m., 

kde se užovka pravidelně nachází na březích, až do výšky 240 m n.m. Gomille (2002) pak 

odtud později potvrzuje výskyt až ve výšce 428 m n.m. Podobně v izolované populaci v okolí 

Hirschhornu je obýváno celé údolí řeky Walluf včetně přilehlých menších údolí až k hřebenu 

Taunusu ve výšce 510 m n.m (Heimes 1991, Heimes & Waitzmann 1993). Na Slovensku 

zasahuje rozšíření užovky stromové až do nadmořské výšky 900 m n.m. (Lác 1970). V údolí 

řeky San v polských Bieszczadech se nachází většina lokalit užovky stromové ve výšce 400 – 

700 m n.m. V podobné nadmořské výšce pokračuje výskyt i na Zakarpatské Ukrajině 

(Ščerbak et Ščerbaň 1980, Dikij 2000, Zagorodnjuk 2003). V jihovýchodní části zasahuje 

areál užovky stromové opět výše do hor. V jihozápadním Bulharsku byla zaznamenána od 

180 do 1800 m n.m., s převahou nálezů ve vyšších nadmořských výškách (Beškov 1975, 

Böhme 1993). Sporadické jsou údaje z Řecka, v národním parku Prespa na hranici 

s Makedonií a Albánií byla nalezena od 800 do 1700 m n.m (Ioannidis et Bousbouras 1997). 

Přímo u pobřeží Černého moře se pak nacházejí některé lokality rumunské, bulharské, 

ukrajinské či ruské (Böhme 1993).  

Biotop. V rámci areálu svého rozšíření obývá užovka stromová celou řadu různých biotopů 

(Böhme 1993, Schultz 1996). V jižní části areálu preferuje mírně vlhká a slunná stanoviště 
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s křovinatou vegetací (Schultz 1996). Směrem na sever se její požadavky mění, je vázaná na 

teplejší lokality v údolí řek, na jižní výhřevné svahy zaříznutých údolí, krasových kopců apod. 

Na severním hranici areálu je často vázaná na blízkost lidských sídel a dokonce i synantropní 

prostředí Musilová et al. (2009)  

Ve střední Evropě dává přednost krajině s maloplošným způsobem hospodaření s 

pestrou mozaikou různých biotopů s množstvím křovin, remízků, pastvin, snosů kamení, 

kamenných zídek a teras, vždy na pokraji nebo v blízkosti světlých listnatých lesů a mnohdy 

také na okrajích cest a silnic. Např. v sousedním Rakousku připadá přibližně 70 % pozorování 

na louky a pastviny či lesy (zejména listnaté), preferovány jsou okraje lesů či mýtiny a různá 

křovinatá stanoviště (Grillitsch et Cabela 2001). Kammel (1999) dále v Rakousku vyhodnotil 

orientaci u 61 nalezišť, nejvíce z nich mělo expozici jihovýchodní až jihozápadní - 42,6 %, na 

rovině se nacházelo 29,5 % nalezišť, západní expozici vykazovalo 13,1 %, východní 6,67 % a 

nejméně byly osídleny lokality s expozicí severovýchodní  6,67 % či severozápadní – 1,64 %, 

žádné stanoviště nemělo expozici čistě severní. V řídce osídlených krajinách (např. v téměř 

neosídleném pohoří Vihorlat, ale i jinde na Slovensku) se vyskytuje i ve vlhkých stinných 

lesích bez podrostu (v tzv. nahých bučinách). Zde pak využívá ke slunění koruny stromů 

(Zavadil et al. 2008). 

V izolovaných populacích nad severní hranicí areálu obývá užovka stromová velmi 

široké spektrum biotopů, vyhýbá se pouze hustým lesům, zemědělským a lesním 

monokulturám a otevřeným suchým trávníkům. Hojně jsou zastoupeny biotopy 

antropogenního původu. V Německu v okolí Schlangenbadu a Hirschhornu se užovka 

stromová často vyskytuje v blízkém okolí vesnic, ráda obývá různé stavby, jako garáže a 

kůlny, hromady organického materiálu, komposty atd. V těchto biotopech také dosahuje 

největších populačních hustot v rámci areálu. Z dalších stanovišť jsou hojně zastoupeny 

travnaté stráně, louky, pastviny a suchá až mírně vlhká ruderální stanoviště, jako např. silniční 

a železniční náspy, kamenolomy aj. Nápadná pro obě oblasti je také preference kamenných 

zídek vrstvených na sucho, kde dochází k velké koncentraci jedinců (Waitzmann 1993, 

Heimes et Waitzmann 1993). 

V Poohří je užovka stromová primárně vázána na údolí řeky Ohře a zaříznutá údolí 

jejích drobných přítoků. Oblast výskytu druhu je nápadná častými suťovými poli (kamennými 

moři), která se v jiných částech Doupovských hor prakticky nevyskytují. Na prudkých svazích 

jsou zachovány suťové lesy, které mají rozvolněnější charakter, protože hospodaření v nich je 

krajně obtížné a s pomocí strojů je vyloučeno (Zavadil et al. 2008). Druhotně užovky využily 

lidské činnosti a vytvořila se zde zvláště silná vazba na lidská osídlení a zemědělské 
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hospodaření v krajině. Často žije jak ve zříceninách staveb, tak v udržovaných budovách 

obývaných domácími zvířaty a dokonce i lidmi Musilová et al. (2009). Zde může být nalezena 

na kuriózních místech: pod kobercem, na skříni, v zásuvce stolu, ve splachovací nádržce 

klozetu či dokonce pod peřinami v posteli Musilová et al. (2009). Velmi často se vyskytuje 

poblíž lidského osídlení, v kupkách slámy či sena a nezřídka i na smetištích (Musilová a 

Zavadil, vlastní data).  

Konkrétní data o frekvenci obsazování různých typů biotopů v Poohří uvádí Musilová 

et al. (2009). Během systematického výzkumu v Poohří bylo v letech 2005 – 2007 odchyceno 

432 jedinců užovky stromové. Nejčastěji byla užovka stromová nalézána v okolí 

zemědělských stavení (162 ex). Více jak třetina populace je tedy dnes svým výskytem vázána 

právě na tento biotop. Vysoká koncentrace je zde zapříčiněna množstvím úkrytů, dostatkem 

potravy a líhnišť. Hadi se často ukrývají ve starých stodolách, senících, chlévech, v okolí 

hnojišť či pod materiálem rozpadajících se budov. Dále byl značný počet exemplářů odchycen 

v domech, chatách a jejich bezprostředním okolí (129 ex). Zde je užovka stromová vázána na 

půdní prostory, kůlny, garáže, hromady skládaného dřeva a pilin, zahradní komposty a zídky. 

Okolí silnic, železnic a cest se stává atraktivním biotopem hadů zejména díky jejich lemování 

kamennými zídkami. Odchyceno zde bylo 98 jedinců.  Mezi ostatní biotopy užovky stromové 

ovlivněné lidskou rukou patří např. opuštěné domy či jejich ruiny, skládky dřeva po lesní 

těžbě či skládky inertního odpadu. V takových biotopech bylo nalezeno 42 jedinců. Nálezy ve 

volné krajině či v lese jsou ojedinělé, v lesním porostu byl odchycen pouze jediný exemplář. 

Navíc se evidentně jednalo o migrujícího jedince.  

Kromě klimaticky příhodných svahů s jihozápadní a jihovýchodní expozicí jsou 

osídlovány i svahy s expozicí severní, severozápadní a severovýchodní a vlhká inverzní údolí 

(Rehák 1989, 1992, Mikátová et Zavadil 2001, Musilová a Zavadil, vlastní data).  

Výskyt užovky stromové v Podyjí je vázán z velké části na oblast Národního parku 

Podyjí. Užovky zde osidlují jak přirozené biotopy např. stráně a skály, tak  biotopy vytvořené 

člověkem (historické stavby a objekty) a často obhospodařované (vinice, terasy, okraje zahrad 

atd.)(Zavadil et al. 2008). Pro užovky je významné i mikroklima příslušného stanoviště. Podle 

Mikátové (2009) je lokalitou s nejvyšší početností hadů vinice Šobes, která se rozprostírá na 

úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje na prosluněném jižním svahu, chráněném 

ze severozápadu i severovýchodu proti větrům. Množství zídek nabízí hadům širokou škálu 

úkrytů. Zvláštní význam zde má řeka Dyje, která vinici obtéká, na užovky příznivě působí 

zejména teplé dny, které střídají chladnější noci s mlhami (Mikátová 2009). Ve srovnání 

s Poohřím je v Podyjí mnohem výraznější vazba na lesní prostředí. V Podyjí byly zjištěny 
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migrace užovky stromové lesními porosty a na lesních cestách a silničkách jsou také poměrně 

často nalézána mláďata (Zavadil et al. 2008). Při břehu Dyje obývá užovka stromová 

zarůstající ruiny původních staveb, zejména mlýnů (Mikátová 2009). Oblast Podyjí je 

propojena s Národním parkem Thayatal v Rakousku a moravské i rakouské užovky stromové 

zde tvoří jednu populaci (Zavadil et al. 2008). 

V Bílých Karpatech se jedná o území poměrně strukturálně členité s loukami, remízky, 

ovocnými sady apod. Ve srovnání s Poohřím a Podyjím zde chybí říční údolí na něž by byla 

užovka stromová centrálně vázána. Jedná se o částečně osídlenou a obhospodařovanou oblast, 

ve které se nacházejí vesnice, hospodářské budovy, samoty, opuštěná nebo často jen 

rekreačně využívaná stavení a jiné objekty (Vlašín 2009). Užovka stromová se zde vyskytuje 

podobně jako v Poohří v okolí lidských sídel, ale i rozptýleně v přírodních biotopech. 

Převážná část nálezů pochází z míst lesostepního charakteru (zpustlé ovocné sady, okraje 

pastvin, lesní okraje apod.). Významný počet nálezů však pochází také z lesních porostů, kde 

se druh často vyskytuje na rozvolněných místech (okraje lesních cest, lesní paseky atd.) 

(Vlašín 2009). Druh byl rovněž zaznamenán přímo v lesních porostech, např. v bukovém lese 

v PP Chladný vrch či v PR Okrouhlá (Zavadil et al. 2008). 

O zimovištích toho není mnoho známo. Užovky mohou zimovat v dutinách stromů, ve 

skalních štěrbinách, starých sklepních prostorách, hromadách pilin atd. (Rehák 1992). Na 

základě brzkých jarních nebo naopak říjnových nálezů bylo v Poohří nalezeno několik 

potenciálních zimovišť v kamenných zídkách, starých budovách či suťových polích. Heimes 

(1994b) zjistil pomocí telemetrického sledování v německé izolované populaci v okolí 

Schlangenbadu, že místa přezimování užovek stromových se mohou nacházet také uvnitř lesů 

v blízkosti letních stanovišť.  

V Poohří se užovka stromová vyskytuje syntopicky se všemi přítomnými druhy plazů, 

vyskytuje se společně  s ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), ještěrkou živorodou (Zootoca 

vivipara), slepýšem křehkým (Anguis fragilis), užovkou obojkovou (Natrix natrix), užovkou 

hladkou (Coronella austriaca) a zmijí obecnou (Vipera berus). V oblasti Podyjí se vyskytuje 

společně i s užovkou podplamatou (Natrix tessellata) a v oblasti Bílých Karpat syntopicky i 

se slepýšem východním (Anguis colchica).  

 

Potrava. Potravu užovky stromové tvoří zejména drobní teplokrevní obratlovci, příležitostně 

i ptačí vejce, ve vzácných případech také obojživelníci a plazi a nepohrdne ani zdechlinou. 

(např. Rehák 1989, Waitzmann 1993, Böhme 1993, Günther et Waitzmann 1996, Najbar 
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1999b, Najbar 2007). Rozborem 142 žaludků užovky stromové z Bulharska zjistil Beškov 

(1976) 191 ks potravy, přičemž ze 49,21 % byli zastoupeni hlodavci (Rodentia), z 10,47 % 

hmyzožravci (Insectivora), ptáci a jejich vejce tvořili 29,84 % potravy, savci 7,85 % a hmyz 

2,61 %. V sousedním Rakousku zjistil Kammel (1999, 2008) rozborem 140 žaludků užovky 

stromové 100 ks potravy. Největší zastoupení, 90 %, měli drobní savci (hlodavci 59 %, 

hmyzožravci 12 %, neidentifikováno 19 %), méně byly zastoupeni ptáci (9 %) a ojediněle 

plazi (1 %, Podarcis muralis).  Rovněž Najbar (2007) zaznamenal v potravě dospělých užovek 

stromových z Polska nejvíce drobné savce (76 %), méně ptáky a jejich vejce (13,6 %) a 

ojediněle plazy (9,4 %) a obojživelníky (1 %). V potravě juvenilních a subadultních jedinců 

pak zaznamenal tentýž autor 45 % zastoupení plazů (Lacertidae 40 % a Anguidae 5 %), 35 % 

zastoupení drobných savců, 15 % zastoupení bezobratlých (Silphidae 10 %, Lumbricidae 5 

%) a 5 % zastoupení obojživelníků, zejména subadultních skokanů hnědých. 

Potravní spektrum užovky stromové je velmi široké (Tab. 17.2), přičemž složení 

potravy silně sezónně kolísá dle momentální nabídky a druh se chová značně euryfágně 

(Beškov 1976, Waitzmann 1993).  

V zajetí užovka stromová ochotně pozřela skokany hnědé – Rana temporaria (Rehák 

1989), mladé užovky obojkové a hladké – Natrix natrix, Coronella austriaca (Jusczyk 1987) 

či netopýra ušatého – Plecotus auritus a netopýra rezavého – Nyctalus noctula (Cais 1963). 

V přírodě je však taková potrava vzácná, přesto se může v potravním spektru objevit (Böhme 

1993, Kaňuch et Baláž 2005). O tom, že se tento druh nevyhýbá zdechlinám svědčí případ, 

který popisuje Lác (1970), kdy v žaludku pitvaného samce nalezl hraboše polního (Microtus 

arvalis) „polepeného larvami much“. Užovka stromová je schopna ulovit i potravu značné 

velikosti. Pizzuti a Cattaneo (2006) popisují pozření 200 g vážícího potkana (Rattus sp.) 

samcem délky okolo 130 cm. Podle vlastního pozorování měl subadultní jedinec (NMP6V 

72693) o celkové délce 533 mm v trávicím traktu čtyři juvenilní hraboše rodu Microtus o 

přibližné délce těla 46 mm. 

 
Chování. Sezónní aktivita je závislá na zeměpisné šířce a převládajících klimatických a 

povětrnostních podmínkách. Počátek aktivity je uváděn od konce dubna po začátek května a 

konec aktivity pak od počátku října do listopadu (Böhme 1993). Poměrné široké období 

sezónní aktivity bylo zjištěno v Rakousku – od konce března do přelomu září a října, v 

nadmořských výškách nad 500 m zde dochází k nástupu aktivity o měsíc později, tj. až 

koncem dubna (Grillitsch et Cabela 2001). Vzácné jsou pak nálezy adultních jedinců již 

koncem února či ještě počátkem prosince (Grillitsch et Cabela 2001). Pro německou populaci 
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v okolí Hirschhornu udávají  Heimes et Waitzmann (1993) nejčasnější nález 22.3.1990 a 

nejpozdější 19.10.1987. Gomille (2002) pak na téže lokalitě zaznamenal první aktivní užovku 

28.4.1998 a poslední 16 – 17.10. 1998. Heimes (1994b) zjistil telemetrickým sledováním pěti 

jedinců v okolí Schlangenbadu ukončení zimního klidu zhruba v polovině dubna a konec 

aktivity pak na přelomu září a října. Podobně je tomu u populace v Poohří, kde jsou první 

jedinci zpravidla pozorováni od poloviny dubna. Nejčasnější nález pochází ze 4.4.2009. 

Konec aktivity dospělců pak připadá na první polovinu října, poslední záznam je ze dne 10. 

10. 2005. Aktivita tohoročních mláďat je o něco delší a lze je pozorovat ještě na přelomu října 

a listopadu, záznam o poslední aktivitě v Poohří pochází ze 3. 11. 2008. V Polsku je pak 

období aktivity vzhledem k drsnějším klimatickým podmínkám výrazně kratší, nástup byl 

zaznamenán až počátkem května (výjimečně již koncem dubna) a ukončení již koncem září 

(Najbar 2000a). Průběh sezónní aktivity závisí na tohoročních klimatických podmínkách.  

Obr. 17.5 zobrazuje sezónní aktivitu užovky stromové v Poohří ve třech po sobě následujících 

sezónách (2005 – 2007).  

Užovka stromová je aktivní především během dne. Nicméně v horkých letních dnech 

může aktivovat i za soumraku (Böhme 1993, Mikátová et Zavadil 2001). Ráda se sluní 

zejména po delší periodě špatného počasí. Preferuje bezvětří, protrhanou oblačnost a vysokou 

vlhkost vzduchu (Günther et Waitzmann 1996, Mikátová et Zavadil 2001). Ščerbak et 

Ščerbaň  (1980) udávají počátek aktivity Ukrajině při teplotě vzduchu 19 – 21° C, největší 

aktivitu v rozmezí 21 – 26° C;  při vyšších teplotách se hadi ukrývají. Podrobně se vlivem 

teploty na aktivitu zabýval Kammel (1999, 2008). Celkově zaznamenal aktivní užovky 

stromové mezi 8:15 – 17:40 při teplotě vzduchu 10,9 – 31,8 °C, průměr pak činil 22,7° C ± 

3,4°C, což odpovídá rozmezí 19 – 26 °C. Tělesná teplota hadů se pohybovala v rozsahu 9,6 – 

33,2 °C s průměrem 24,1 °C. Nejvíce aktivních užovek zaznamenal v březnu až červnu mezi 

13 – 14 h,  v červenci a srpnu pak nejvíce mezi 11 – 12 h a v září až říjnu mezi 10 – 11 h.  

 Najbar (2000b) pak z polských Bieszczad uvádí počátek aktivity při teplotě 13 – 14° C, 

nejvyšší aktivitu při 18 – 25° C a při teplotách nad 26 – 27° C se hadi snaží vyhnout přímému 

kontaktu se sluncem a vyhledávají stinná místa.  

Podle vlastních pozorování je užovka stromová nejaktivnější ve dnech, kdy teplota 

vzduchu ve stínu kolísá v rozsahu 16 – 25° C. Teplotám nad 27° C se vyhýbá. V Poohří byla 

užovka stromová zaznamenána mezi 8:00 a 21:00 (viz Tab. 17.3). Je patrné, že aktivita 

užovky stromové se v rámci sezóny liší. Po větší část  sezóny je průběh denní aktivity 

dvouvrcholový, přičemž maxima aktivity jsou koncentrována do dopoledních či naopak 

odpoledních hodin, zatímco kolem poledních hodin aktivita slábne. V říjnu, v období těsně 
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před hibernací, je průběh denní aktivity jednovrcholový s maximem v nejteplejších poledních 

hodinách. Aktivita je však spíše ovlivňována počasím než denní dobou.  

Užovka stromová se nejraději vyhřívá částečně skryta ve vegetaci či v úkrytu (např. 

v zídce), vysloveně otevřeným plochám (asfaltové či betonové povrchy, ale i rozsáhlé sečené 

louky) se vyhýbá. Pokud má možnost, upřednostňuje vyhřívání v bezpečí úkrytu před přímou 

sluneční expozicí. Během výzkumu populace v Poohří v letech 2005 – 2007 bylo zhruba 30 % 

užovek stromových nalezeno během slunění ve vegetaci, 58 % jedinců bylo nalezeno 

v úkrytech, 5 % exemplářů se slunilo skrytě v zídce, přičemž sluneční expozici byla 

vystavena pouze část těla a 3 % jedinců byla zaznamenána v aktivním pohybu. Zbylá, 

nepatrná část jedinců, byla zaznamenána vysloveně na vlhkých stinných místech či při 

zatažené obloze. Samci se sluní častěji ve srovnání se samicemi, během slunění bylo nalezeno 

38,8 % všech samců a pouze 28,3 % z celkového počtu pozorovaných samic. Obě pohlaví se 

nejčastěji vystavují slunečnímu záření v květnu a v červnu, tedy v době největší aktivity, 

samice potom i v červenci, v souvislosti s graviditou a kladením vajec. V úkrytech bylo 

nalezeno 45,3 % samců a 61,2 % samic. Mláďata a nedospělí jedinci byli nalézáni v 97,5 % 

případů v úkrytech, což souvisí s jejich skrytějším způsobem života. V sousedním Rakousku 

zaznamenal Kammel (2008) v úkrytech 24,4 % samců, 37,9 % samic a 85,7 % mláďat.  

Užovka stromová je charakterizována jako druh, jenž se zdržuje na poměrně malém 

území a používá stejný úkryt i po celá léta. K výraznému zvýšení pohybové aktivity pak 

dochází v období reprodukce (Rehák 1989, 1992). Naulleau (1989) zjistil ve Francii 

průměrnou velikost obývaného okrsku (home range) 1,245 ± 1,73 ha pro samce a 0,798 ± 

0,69 ha pro samice. Variabilita mezi různými jedinci i mezi různými sezónami byla značná.  

Heimes (1994b) zjistil během telemetrického sledování několika jedinců užovky stromové 

v německém pohoří Taunus poměrně vysokou pohybovou aktivitu zejména v období 

reprodukce. Nejdelší zjištěný přesun v rámci jednoho dne činil 610 m a během 14 dní pak 

jeden samec urazil vzdálenost 2 km. Tento autor uvádí velikost domovského okrsku 4 ha pro 

jedinou sledovanou samici a 7,2, 9,5, 9,6 a 61,6! ha pro samce, z nichž poslední byl 

mimořádně pohybově aktivní.  

Během výzkumu v Poohří bylo z celkového počtu 432 užovek stromových zpětně 

odchyceno 146 (33,8 %) jedinců. Do vzdálenosti 20 m od místa prvního nálezu jich bylo 

odchyceno 56,2 %, ve vzdálenosti 21 – 100 m pak 15,8 %, mezi 101 – 300 m dokonce 19,9 

%, mezi 301 – 500 m již jen 5,5 % a 2,7 % (4 jedinci)  se přesunuli na vzdálenost delší 500 m. 

K velmi podobným výsledkům dospěl v sousedním Rakousku Kammel (1999, 2008), který 

během svého výzkumu zpětně odchytil 91 užovek stromových, což představovalo 22,5 % 
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z celkového počtu odchycených zvířat. Většina z nich (52,8 %) byla odchycena na stejném 

místě jako v případě prvního odchytu, a to často i po několika měsících či v další sezóně, 

stejně jako v Poohří. Dalších 19  jedinců (21,3 %) bylo nalezeno do 10 m od místa prvního 

odchytu, 14,6 % zvířat se přesunulo do vzdálenosti 11 – 50 m, 6,7 % do 51 – 100 m a pouze 4 

jedinci se přesunuli na vzdálenost delší než 100 m. Ve většině případů migrací na velké 

vzdálenosti se jednalo o samce v době rozmnožování (Heimes 1994b, Kammel 1999, 2008), 

nicméně v Poohří byly zaznamenány i významné přesuny samic, které mohou souviset 

s hledáním vhodného líhniště. Telemetrickým sledováním několika jedinců v Poohří byla 

zjištěna schopnost překonávat v krátké době značné vzdálenosti, kdy jeden ze samců urazil 

vzdálenost 117 m během 105 minut (Kovář et al. 2008). Z dalších výsledků této studie 

vyplývá, že užovka stromová je poměrně věrná svému domovskému okrsku tvořeném 

systémem preferovaných úkrytů a v tomto území se dobře orientuje, přičemž  vzdálenosti 

nejodlehlejších stanovišť u konkrétních jedinců v průběhu jedné sezóny činily 87 m, 247 m a 

400 m. V Podyjí byly zaznamenány největší migrace mezi lokalitami Šobes a Konice - 3750 

m a Šobes a přírodní památka Skalky - 2700 m (Mikátová 2009). Dále zde byly celkem běžně 

zaznamenány migrace  na vzdálenost 500–1000 m a migrace delší než 1 km byly zjištěny u 11 

% samců a 0,8 % samic (Mikátová 2009).  

Najbar (2004a) zjistil nejdelší přesun v rámci jednoho dne 200 m během 9 hodin pro 

samici a 400 m během 8 hodin pro samce.  V rámci víceletého sledování pak zjistil migrace 

na vzdálenost 2 – 3 km a vůbec nejdelší přesun na vzdálenost 4 km učinil samec patrně 

v důsledku destrukce původního stanoviště.  

Podle Reháka (1989) je užovka stromová zdatným a aktivním lovcem, obratně šplhá, 

dobře plave a kořist loví na povrchu, v norách hlodavců i ve větvích stromů. Oběť ovine 

smyčkami těla a udusí, v případě menší kořisti pak přistupuje rovnou k polykání bez 

předchozího škrcení.  

Spektrum predátorů užovky stromové je velmi široké. Mezi její hlavní predátory patří 

šelmy a draví ptáci (Böhme 1993). Ze  šelem připadá v našich podmínkách v úvahu o kuna 

lesní (Martes martes), jezevec lesní (Meles meles), tchoř tmavý (Mustela putorius), rys 

ostrovid (Lynx lynx), lasice kolčava (Mustela nivalis), vlk obecný (Canis lupus) či liška 

obecná (Vulpes vulpes) (Böhme 1993, Günther et Waitzmann 1996).  

Mezi ptačími predátory je z našich druhů uváděna káně lesní (Buteo buteo), jestřáb lesní 

(Accipiter gentilis), včelojed lesní (Pernis apivorus), čáp bílý (Ciconia ciconia), čáp černý 

(Ciconia nigra), volavka popelavá (Ardea cinerea), krkavec velký (Corvus corax), straka 

obecná (Pica pica), luňák hnědý (Milvus migrans) a luňák červený (Milvus milvus) (Böhme 
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1993, Bea 1998, Najbar 2004b). Mláďata mohou být požírána i drozdovitými ptáky a 

menšími druhy krkavcovitých ptáků (Zavadil et al. 2008).  

Z našich plazů může být predátorem užovky stromové užovka hladká (Coronella 

austriaca), která může konzumovat hlavně mláďtata (Zavadil et al. 2008). Z dalších 

významných predátorů nutno zmínit divoké prase (Sus scrofa), které rozhrabuje materiál 

s nakladenými vejci a požírá mláďata a vejce užovek (Bea 1998, Najbar 2004b, Zavadil et al. 

2008). Najbar (2004b) uvádí mezi predátory i ježka západního. Zřejmě největší nebezpečí 

však dnes pro užovku stromovou představují nepůvodní predátoři, zejména norek americký 

(Mustela vison), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a mýval severní (Procyon lotor) 

(Zavadil et al. 2008). Nebezpečný je pro užovky i chov některých domácích zvířat (koček, 

psů, drůbeže), která mohou vyhrabávat snůšky či požírat juvenilní jedince (Větrovcová et al. 

2010). 

V rámci antipredační strategie spoléhá užovka stromová na své nenápadné hnědé 

zbarvení hřbetu a dokonalé maskování ve vegetačním pokryvu. Upřednostňuje nehybné 

vyčkávání před útěkem. Při přímém ohrožení se užovka stromová stáčí do obranné pozice, 

podniká náhlé výpady a kouše, a to i novorozená mláďata. Vzrostlí adultní jedinci se tímto 

způsobem dokážou celkem účinně ubránit i relativně velkým predátorům. Několik pokusů o 

lov užovky stromové dravcem, který přecenil své síly popisuje Škorpíková et al. (2009).  

Chování během páření podrobně popisuje z terária např. Lotze (1975). V přírodě toto 

chování pozoroval Drobny (1993), Heimes (1994b), Kammel (1999) či Najbar (1999a). 

Samec se během námluv dotýká samice, pronásleduje ji a často se zakusuje do přední části 

jejího těla ve snaze ji zastavit. Vlastní kopulace pak trvá 10 – 45 minut. Samice se páří 

s několika samci, rovněž samec se snaží spářit s více samicemi. V Poohří bylo páření 

zaznamenáno několikrát, a to v průběhu května a června. Ve většině případů probíhalo 

v úkrytu. Samci spolu provozují rituální boje, vzájemně se ovíjejí s cílem stlačit dolů hlavu 

protivníka. Tyto souboje spolu s nákresy popisuje detailně Drobny (1993).  

Ke svlékání pokožky dochází podle Heimese (1994b) u adultních jedinců 2 x ročně, 

poprvé od poloviny června do poloviny července a podruhé mezi polovinou srpna a počátkem 

září. Těmto údajům odpovídají i výsledky z Poohří, první vlna svlékání byla pozorována 

koncem června, druhá pak koncem srpna. Dvě fáze svlékání v obdobných časových úsecích 

uvádí i Drobny (1993) a Kammel (1999). Ščerbak et Ščerbaň  (1980) uvádějí svlékání asi 4 x 

ročně. König (1985) ze zajetí pak 1 – 2 ročně. Častěji dochází ke svlékání u subadultních a 

juvenilních jedinců a při napadení ektoparazity (Rehák 1989, 1992).  
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Rozmnožování. Období páření je ovlivňováno klimatickými, geografickými i tohoročními 

povětrnostními podmínkami. Bývá udáváno zhruba od konce dubna až začátku května do 

června (Rehák 1989, 1992, Naulleau 1992, Böhme 1993, Heimes et Waitzmann 1993, Schultz 

1996, Günther et Waitzmann 1996, Kammel 1999, Najbar 1999a, Grillitsch et Cabela 2001).  

Samci se rozmnožují každoročně a spermatogeneze byla zaznamenána v průběhu celého 

roku, rovněž pak většina samic (77 %) má anuální reprodukční cyklus a k ovulaci dochází 

zhruba v druhé polovině června. Na rozdíl od samců je reprodukční cyklus samic závislý na 

tělesné kondici, resp. tukových zásobách (Naulleau 1992, Bonnet et Naulleau 1994, Naulleau 

et Bonnet 1995).  

Index tělesné kondice (BCI = body condition index) lze vypočítat podle vzorce BCI = 

M/SVL3x107, kde M je hmotnost v gramech a SVL je délka těla v milimetrech (Bolger et 

Connolly 1989). V populaci v Poohří dosahuje u samců tento index hodnot v rozsahu 2,20 - 

4,32 (x = 3,24; sd = 0,37; n = 159), zatímco u samic je o něco vyšší a pohybuje se v rozsahu 

2,12 - 5,48 (x = 3,46; sd = 0,60; n = 114). Index tělesné kondice je během sezóny proměnlivý 

v závislosti na kondici jedinců (Obr. 17.6). Zatímco u samců se během sezóny index mění jen 

nevýrazně, u samic je patrná výrazná změna v souvislosti se stupňující se graviditou a 

následným kladením vajec. V první polovině července dochází u samic v souvislosti 

s kladením vajec ke značnému úbytku váhy a tím pádem zároveň k náhlému snížení indexu 

tělesné kondice v průměru o hodnotu 0,784. V případě samice o délce těla (L) 1000 mm by 

tedy průměrný váhový úbytek činil 78,4 g. Kromě tohoto orientačního výpočtu je k dispozici i 

pár konkrétních údajů. V populaci v Poohří bylo z celkového počtu 128 samic odchyceno 

zpětně 34, přičemž u 5 samic došlo k prvnímu odchytu před graviditou a následnému 

reodchytu v době gravidity v témže roce či naopak. Zjištěné váhové změny jsou uvedeny 

v Tab. 17.4.  

Zhruba 4 – 6 týdnů po kopulaci kladou samice vejce, přičemž ve vysokém stupni 

gravidity již nepřijímají potravu (Günther et Waitzmann 1996, Rehák 1989). Termín kladení 

vajec je obvykle udáván od přelomu června a července až po začátek srpna (Rehák 1989, 

1992, Böhme 1993). Kammel (1999) zaznamenal v Rakousku nejčasnější snůšku 25. června 

1993 a nejpozdější 27. července 1994. V Polsku nalezl Najbar (1999a) první snůšku 25. – 28. 

června 1994 a poslední ještě 13. srpna 1985, avšak 83,8 % snůšek bylo nakladeno v 1 – 2 

dekádě července. Do tohoto rozmezí spadají také data kladení do hromadných líhnišť z okolí 

Schlangenbadu - 1.7. 1989, 2.7. 1989 a 12.7. 1988 (Heimes et Waitzmann 1993)  i data z 

Bulharska – 6.7. (do 700 m n.m.), 11.7 a 19.7. (900 – 1300 m n.m.)(Beškov 1975). 

Jednoznačně výjimečný je pak nález gravidní samice v okolí Hirschhornu ještě 23. srpna 
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1988, zvlášť když povětrnostní podmínky pro včasné rozmnožení byly toho roku velmi 

příznivé (Heimes et Waitzmann 1993). Veškerá fenologická data závisí na počasí v daném 

roce. Drobny (1993) zjistil u bavorské populace v okolí Pasova časový posun všech 

fenologických fází (počátek aktivity, páření, kladení vajec, líhnutí a konec aktivity) zhruba o 

1 – 3 týdny mezi různě příznivými roky 1987 a 1988. Podobný posun fenologických fází byl 

zjištěn i v Poohří. V sezónách 2005, 2006 a 2008 došlo ke kladení samic ve druhé dekádě 

července. V sezóně 2007 s neobvykle příznivými povětrnostními podmínkami došlo ke 

kladení zhruba o 10 dní dříve, na počátku července (Zavadil et al. 2008). První vykladené 

samice v Poohří byly v jednotlivých letech zaznamenány v těchto datech – 12.7. 2005, 13.7. 

2006, 6.7. 2007 a 20.7. 2008. Zajímavou otázkou je také časová koordinace samic při 

společném kladení do hromadného líhniště. Heimes (1989) zjistil, že vejce různých samic 

nakladená ve stejnou dobu obsahovala embrya v různých vývojových stadiích, z čehož se dá 

usuzovat na schopnost předčasného či opožděného kladení. Důsledkem toho může být vysoce 

variabilní velikost mláďat při líhnutí. 

Počet vajec pozitivně koreluje s velikostí samice, což dokazuje např. Drobny (1993) či 

Naulleau et Bonnet (1995). Kolísá v rozsahu 2 – 30, snůšky nad 20 vajec jsou však výjimkou. 

Obvyklý počet je 5 – 12 (Rehák 1989,1992, Böhme 1993, Heimes et Waitzmann 1993). 

Výsledky terénních výzkumů poskytly následující konkrétní údaje z řady lokalit: 35 snůšek o 

rozsahu 2 – 10 vajec (x = 5,43) v Maleševských horách v Bulharsku (Beškov 1945); 20 

snůšek o rozsahu 3 – 14 vajec (x = 8,2) z Rakouska (Kammel 1999), 7  snůšek o rozsahu 5 – 

12 vajec (x = 9,42) z populace u Pasova v Německu (Drobny 1993), 8 snůšek o rozsahu 8 -12 

vajec (x = 9,75) z německé izolované populace u Schlangenbadu (Heimes et Waitzmann 

1993), 52 snůšek o rozsahu 5 -12 vajec (x = 7,9) z dlouhodobého výzkumu populace polské 

(Najbar 2004a), 29 snůšek o rozsahu 4 -10 vajec (x = 6,59) nalezených ve Francii (Naulleau et 

Bonnet (1995) či 6 snůšek o rozsahu 2 -11 vajec (x = 7,67) z Ukrajiny (Ščerbak et Ščerbaň 

1980, Piljavsky 1983). V Poohří byly nalezeny pouze 2 jednotlivé snůšky s počtem 7 a 11 

vajec, ostatní zjištěná líhniště byla hromadná a nebylo zde možné jednotlivé snůšky odlišit 

(Musilová a Zavadil, vlastní data).   

Vejce jsou matně bílá, podlouhlého tvaru, v pergamenovitém obalu. Jejich velikost 

v době kladení se pohybuje v rozmezí 35–70 x 15–25 mm (Rehák 1989, 1992, Böhme 1993). 

Při umístění snůšky do teplého a vlhkého substrátu absorbují vejce 33 – 52 % vody a během 

několika dní rychle nabudou na velikosti i váze, dále se však jejich míry již mnoho nemění 

(Najbar 1999a). Tento autor uvádí z Polských Bieszczad rozměry čerstvě nakladených vajec 

31–51 x 20–32 mm o hmotnosti 9,8 – 12,1 g, po absorbování vody se jejich velikost zvyšuje 
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na 46–55 x 24–35 mm a hmotnost na 13,5 – 17,2 g. Kammel (1999) hodnotí každou ze 20 

nalezených snůšek zvlášť. Vynikají tak značné rozdíly mezi jednotlivými snůškami. Váha 

celých snůšek se pohybovala v rozmezí 64 – 228 g. Celkově zjistil vyšetřením 112 vajec 

rozměry 38–75 x 18–32 mm (průměrně 47 x 23 mm) a hmotnost 9,6 – 27,8 g s průměrnou 

hodnotou 15,8 g. Nadprůměrné hmotnosti vajec nad 20 g se však vždy vztahují ke snůškám 

objeveným až v září, tedy těsně před líhnutím. U snůšek nalezených v průběhu července se 

průměrná hmotnost vajec v jednotlivých snůškách pohybovala v rozsahu 11–12 g, výjimečně 

17 g.  Piljavsky (1983) proměřil na Ukrajině snůšku o 11 vejcích s rozměry 33–47,5 x 18–22 

mm (průměrně 37,5 x 20,5 mm) a hmotnosti od 7 do 13 g (průměrně 9,3 g). Další údaje ze 

Zakarpatské Ukrajiny podávají Ščerbak et Ščerbaň (1980), rozměry snůšky o 9 vejcích 

kolísaly v rozmezí 36–40 x 17,5–20,1 mm, 10 vajec z další snůšky o váze do 9 g měřilo 

průměrně 36,3 x 20,3 mm. Beškov (1975) proměřil v Bulharsku 5 snůšek o 5 – 8 vejcích 

s rozměry v rozsahu 36–58 x 19–23 mm.  

Snůšky jsou umísťovány pod mech, ztrouchnivělé listí, do vykotlaných trouchnivých 

pařezů a kmenů, pilin, kompostu, hnoje, dutin ve skalách a zídkách (Rehák 1989, 1992, 

Böhme 1993, Günther et Waitzmann 1996). Snůšky v dutinách starých stromů nalezl na 

Slovensku Vogel (1952, 1968), v Bulharsku pak Beškov (1975) a v Polsku Najbar (1999a, 

2004a). V písečném náplavu řeky Rhôny nalezli nakladená vejce Pillet et Gard (1979 ex 

Böhme 1993). Najbar (2004a) popisuje v polských Bieszczadech celkem 52 snůšek, všechny 

byly umístěny jednotlivě. Nejčastěji byly snůšky v hromadách pilin (28,9 %), v trouchnivých 

kmenech stromů v různých stadiích rozpadu (26,9 %), pod plochými kameny (13,5 %), 

dutinách stromů 1 – 3 m nad zemí (9,6 %), v kompostech (5,8 %) a v hromadách listí (5,8 %). 

Ojediněle byla snůška uložena mezi prkna v okolí opuštěného statku, do hromady 

poloshnilých hadrů a do skalní štěrbiny. Taktéž v Podyjí jsou snůšky často umísťovány do 

rozkládajícího se listí, do trouchu v dutinách starých stromů, nebo do škvír ve skalách a 

zídkách (Mikátová 2009).  

Nejvíce výzkumů ohledně líhnišť bylo provedeno v izolovaných populacích nad 

severní hranicí souvislého areálu, neboť tam je vzhledem ke klimatickým podmínkám 

dostatek vhodných líhnišť limitujícím faktorem (Waitzmann 1993). Často jsou zde vejce 

kladena do substrátů vytvářejících teplo: kompostu, hnoje či listí atd. Nezřídka jsou pak tato 

místa využívána hromadně více samicemi a společně i s jinými druhy, nejčastěji s užovkou 

obojkovou (Natrix natrix). U německé izolované populace v okolí Schlangenbadu bylo 

nalezeno hromadné líhniště v hnoji uvnitř kravína s počty 114 (1987), 149 (1988) a 154 

(1989) vajec, další hromadné líhniště se nacházelo v kompostu a obsahovalo 354 vajec 
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(Heimes 1991, 1994b, Heimes et Waitzmann 1993). V německé izolované populaci v okolí 

Hirschhornu (pahorkatina Odenwald) našel hromadné líhniště užovky stromové Gomille 

(2002) v roce 1998 s počtem 136 vajec; dále pak  jednotlivou snůšku o pěti vejcích. Obě 

líhniště se nacházela v kompostech na soukromých zahradách. Líhniště výhradně 

antropogenního původu popisuje také Kammel (1999) v Rakousku. Z celkem osmi snůšek 

jich bylo pět v kompostech (rostlinný materiál či hnůj a podestýlka), dvě v zeleninovém 

záhonu přikrytém fólií a jedno v hromadě pilin. Podobná líhniště využívá užovka stromová ke 

kladení vajec také v Poohří. Celkem zde byla zjištěna tři líhniště v zahradních kompostech a 

jedno v hromadě pilin. Počet nakladených vajec v jednotlivých letech značně kolísal. 

Dlouhodobým sledováním líhniště v zahradním kompostu v obci Korunní byly zjištěny 

následující počty nakladených vajec – 181 (2005), 20 (2006), 75 (2007), 22 (2008), 42 (2009) 

a 13 (2010). Od roku 2007 jsou v Poohří cíleně budována líhniště s využitím různých 

materiálů (borka, hnůj, seno, sláma atd.). V těchto líhništích je průběžně sledována teplota 

substrátu a ověřována úspěšnost reprodukce. V roce 2010 bylo v sedmi z osmi líhnišť 

dohromady nalezeno 68 zbytků vaječných slupek a dvě nevylíhlá vejce užovky stromové a 

zbytky vajec od 352 úspěšně vylíhnutých užovek obojkových. Nalezená vejce obou druhů 

užovek byla uložena v hloubce 10 – 50 cm pod povrchem líhniště.  

K líhnutí dochází od konce srpna do poloviny října (Heimes et Waitzmann 1993, 

Drobny 1993, Heimes 1994b, Najbar 1999a, Grillitsch et Cabela 2001, Mikátová et Zavadil 

2001) v závislosti na době kladení, klimatických podmínkách lokality a počasí v daném roce. 

Příkladem variability mezi jednotlivými roky z téže lokality jsou data, jež získali Heimes et 

Waitzmann (1993) v okolí Schlangenbadu. V roce 1986 se mláďata líhla od konce srpna do 

poloviny září, v roce 1987 od 20. září do 15. října, v roce 1988 od 15. srpna do 5. října a 

v roce 1989 od 15. srpna do 6. září. Najbar (2004a) uvádí z Polska nejčasnější líhnutí 

výjimečně již koncem srpna (28. – 30.8. 1994), v případě časného nakladení vajec a 

optimálních teplotních podmínek. Zpravidla však mláďata opouštějí vejce v polovině září a 

při nepříznivých podmínkách dokonce až počátkem října.  

V Poohří spadá první pozorování novorozených mláďat do první poloviny září, 

v jednotlivých letech se jednalo o tato konkrétní data:  11.9. 2005, 2.9. 2006, 1.9. 2007, 12.9. 

2008, 7.9. 2009, a 11.9. 2010. Mláďata se pak líhnou v průběhu září až do října. Nejpozdější 

nález čerstvě vylíhnutého mláděte nalezeného v těsné blízkosti snůšky pochází dokonce až 

z 22. října 2009.  

Délka inkubace je značně závislá na teplotě a pohybuje se kolem 60 dní (Rehák 1989, 

1992, Böhme 1993). Najbar (1999a, 2004a) zpracoval údaje z teraristické literatury a uvádí 
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dobu inkubace 48 – 49 dní při teplotě 25 – 31° C, 60 dní při 24 – 26° C, 55 – 62 dní při 22 – 

28° C, 70 – 80 dní při teplotě 18 – 25° C a až 100 dní při 15 – 20° C. Za optimální podmínky 

pro inkubaci považuje tento autor teplotu kolem 30° C přes den, kolem 25° C v noci, relativní 

vlhkost substrátu 80 – 90 % a mírně kyselé či neutrální pH. Jako horní teplotní limit pro 

zdárný vývoj vajec udává 33 – 35° C. Najbar (2004a) dále zjistil zajímavé údaje sledováním 

teploty přímo v líhništích v různých substrátech. Nejkratší dobu inkubace (48 – 52 dní) 

zaznamenal v hromadě pilin o teplotě 26,5 – 29,1 °C (x = 28,1° C) při relativní vlhkosti 92,1 

– 100 %, o něco déle trval vývoj vajec v hromadě tlejícího listí při teplotách v rozmezí 22,1 – 

21,2° C (x = 26,8° C) a relativní vlhkosti 96,2 – 100 %. V trouchnivějícím kmeni při značně 

rozkolísaných teplotách v rozmezí 5,4 – 20,3° C (x = 15,9° C) a relativní vlhkosti 98,3 – 

100% vývoj vajec nebyl úspěšně dokončen a došlo k odumření zárodků. Rovněž Heimes 

(1994b) sledoval teplotu uvnitř líhniště. Od poloviny července do počátku srpna přesahovala 

maximální teplota v líhništi nezřídka i 30° C, průměrně však polední teploty dosahovaly 26 – 

29° C. Díky fermentaci substrátu se udržovala konstantní teplota kolem 27° C i při venkovní 

teplotě pouze 15,7° C. V polovině srpna však díky chladnému a deštivému počasí klesla 

teplota v líhništi na  22,5 - 23,5° C. Počátkem září spolu s příchodem mrazů klesla dále na 

15,8-17,5° C přes den a 14° C v noci. V té době již substrát žádné teplo neprodukoval.  Dne 

22. září bylo líhniště odkryto a všech 122 vajec bylo sice v dobré kondici, nicméně 

nevylíhnuto. Nepomohlo ani přidání čerstvého substrátu a do 1. října se vylíhla pouze dvě 

mláďata, zbytek vajec se postupně zkazil. Na zdaleka ne stoprocentní úspěšnost reprodukce 

v izolovaných populacích severně od hranice souvislého areálu poukazují i další případy. 

Např. Gomille (2002) uvádí z hromadného líhniště v okolí Hirschhornu (n = 136) úspěšnost 

pouze 35 %, v dalších 45 % vajec se nacházeli vyvinutí mrtví jedinci, 3 % vajec byla 

neoplozená a zbylých 17 % bylo nejasného statutu. V okolí Schlangenbadu byla zaznamenána 

v jednom líhništi úspěšnost 57,6 % (n = 354) (Heimes 1994b), v dalším pak 77,8 % (n = 

149)(Heimes et Waitzmann 1993). Úspěšnost 100 % pak z téže lokality udává Golder (1985). 

Drobny (1993) zaznamenal v okolí Pasova taktéž celkem vysokou úspěšnost reprodukce 98 % 

(n = 99). Úspěšnost reprodukce značně kolísá především v izolovaných populacích nad 

severní hranicí souvislého rozšíření druhu, kde je limitujícím faktorem teplota. Dlouhodobým 

sledování jednoho z líhnišť v Poohří byly v po sobě jdoucích  letech  zjištěny následující 

úspěšnosti reprodukce -  34 % (2005), 0 % (2006), 93 % (2007 a 2008) a 23 % (2010), 

přičemž v případě nízké úspěšnosti se ve většině vajec nacházely úplně vyvinuté nicméně 

mrtvé zárodky. Podobně v Polsku kolísala úspěšnost reprodukce v jednotlivých letech 

v rozsahu 0 – 49 %. Z celkového počtu 409 nalezených vajec se úspěšně vylíhlo 35 %, 



 69

přičemž 27 % připadalo na druhotná antropogenní stanoviště (komposty, hromady pilin) a 

pouhých 8 % na přirozená líhniště (dutiny stromů, trouchnivějící kmeny)(Najbar 2004a). 

Z této skutečnosti jasně vyplývá zásadní význam lidské činnosti pro izolované populace 

užovky stromové.  

 

Růst. Celková délka těla novorozených mláďat se pohybuje v rozsahu 230 – 387 mm a 

hmotnost kolísá v rozmezí 5,6 – 12,7 g (Heimes et Waitzmann 1993, Najbar 1999a, Kammel 

1999). Někteří autoři uvádí výrazně menší velikost mláďat při narození, v rozmezí 20 – 30 cm 

(Juszczyk 1987) či dokonce jen 11,6 – 17,8 cm (Zwach 2009), nicméně výsledky terénních 

výzkumů tomu nenasvědčují. V sousedním Rakousku zaznamenal Kammel (1999) míry 116 

novorozených mláďat v rozsahu 266 – 387 mm (x = 316) a váhu v rozmezí 5,6 – 12,7 g ( x = 

9,1). Heimes a Waitzmann (1993) zjistili výrazný rozdíl ve velikosti mláďat v jednotlivých 

letech pozorování.  Po vlhkém a studeném létu v roce 1987 dosahovali juvenilní jedinci nižší 

váhy a délky těla (délka: 230 – 315 mm, x = 280; váha: 7,2 g; n = 36) než po teplém a suchém 

létu v roce následujícím (délka: 260 – 370 mm, x = 310; váha: 8,5 g; n = 74). Najbar (1999a) 

zjistil v polských Bieszczadech proměřením 127 juvenilních exemplářů velikost těla 253 – 

314 mm (x = 284 mm, SD = 19) a váhu 5,9 – 7,7 g (x = 7,0 g, SD = 0,6). Zajímavá data 

přináší tento autor ohledně velikosti zcela vyvinutých avšak mrtvých zárodcích ve vejcích. 

Proměřením 26 takových exemplářů zjistil rozměry v rozsahu 207 – 315 mm (x = 234) a váhu 

4,29 – 7,42 g ( x = 5,07). Z našeho území jsou k dispozici data z populace v Poohří, kde bylo 

nalezeno a proměřeno 25 juvenilních jedinců. Jejich velikost činila 285 – 360 mm (x = 318,6)  

při váze 6 -12 g (x = 8,9)(Musilová a Zavadil, vlastní data) 

Poměrně málo údajů existuje ohledně úmrtnosti během zimování. Nicméně je zřejmé, 

že nejcitlivější skupinou jsou právě novorozená mláďata. Ty jednak nemají se zimováním 

zatím žádnou zkušenost a navíc se často líhnou až počátkem října, kdy již mnoho času 

k vyhledání vhodného zimoviště nezbývá (Zavadil et al. 2008). Podle Heimese et 

Waitzmanna (1993) jsou jedinci menší než 27 cm bez šance přežít první zimování. Zajímavé 

jsou v tomto směru výsledky z Poohří. Počet mláďat po prvním přezimování zde 

v jednotlivých letech výrazně kolísal. V roce 2005 bylo nalezeno jedno mládě po prvním 

přezimování, v letech 2006 a 2008 po 2 exemplářích této věkové kategorie, v sezóně 2009 

celkem 6 úspěšně přezimovaných mláďat, nicméně v sezóně 2007 bylo zaznamenáno 23 a 

v sezóně 2010 dokonce 24 mláďat po prvním přezimování, přičemž intenzita výzkumu byla 

ve všech letech přibližně stejná. Dva nadstandardně silné ročníky v rámci šestiletého 
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pozorování mohly být zapříčiněny právě nižší úmrtností této citlivé věkové kategorie 

v důsledku mírnější zimy bez velkých mrazů v kombinaci s dostatečnou sněhovou pokrývkou.  

Heimes et Waitzmann (1993) udávají z populace u Schlangenbadu celkovou délku těla 

mláďat po jednom roce života cca 400 mm. Po dvou letech dosahují 500 – 600 mm a po třech 

letech života pak přesahují délku 700 mm. Roční přírůstek juvenilních a subadultních jedinců 

činil průměrně 132 mm. Největší přírůstek – 15 cm/103 dní - byl zaznamenán u subadultní 

samice s celkovou délkou těla 83 cm při prvním odchytu.    

Podle Najbara (2000a) závisí růst z hlediska vnitřních faktorů na genetických 

dispozicích a na pohlaví, z hlediska vnějších pak na klimatických podmínkách a potravní 

nabídce. Tento autor zaznamenal rychlejší růst u jedinců, kteří v době vylíhnutí měřili více 

než 30 cm, ve srovnání s jejich menšími vrstevníky. Po jednom roce života, tedy v době před 

druhým zimování zde dosahují mláďata délky kolem 400 mm. Průměrný roční přírůst 

v polských Bieszczadech činil 9,8 – 12,1 cm, avšak v případě chladných a deštivých sezón 

pouze 6,9 – 8,7 cm.   

Kammel (1999) udává z Rakouska celkovou délku těla jedinců ve 2. roce života (tj. po 

prvním přezimování) 29,6 – 51,5 cm, (průměrně 359 mm) a hmotnost 6 – 29 g (průměrně 

10,3 g), ve 3. roce 60 – 70 cm a ve 4. roce 70 – 80 cm.  

Data o růstu jedinců z našeho území lze vyvodit z výsledků výzkumu populace 

v Poohří. Velikost mláďat v sezóně po  prvním přezimování se pohybovala v rozsahu 280 – 

435 mm (x = 340,58, SD = 35,72, n = 52) při váze 5,5 – 15 g ( x = 9,50, SD = 2,59). Roční 

přírůstek této věkové kategorie činil průměrně 80 mm a na konci sezóny dosahovala mláďata 

průměrné velikosti 400 mm (Obr 17.7), podobně jako v sousedních státech. V roce po druhém 

přezimování se délka těla pohybovala v rozmezí 405 – 490 mm (x = 449,47, SD = 27,88, n = 

19) při váze 14 – 26 g ( x = 20,61, SD = 3,55) a v roce následujícím pak v rozmezí 515 – 635 

mm (x = 580,00, SD = 34,19, n = 18) při váze 25 – 50g ( x = 38,53, SD = 6,75). Vzhledem 

k tomu, že exempláře těchto velikostních kategorií nebyly značeny, jsou data o růstu založena 

převážně na rozdílech ve velikosti těla vzhledem k datu odchytu. Tzn. např. že jedinci 

odchycení na konci sezóny dosahují v průměru větší velikosti těla ve srovnání s jedinci 

odchycenými v např. v květnu. S postupující sezónou (a tedy s postupujícím růstem) se 

naměřené hodnoty v průměru zvyšují. Datum odchytu však vysvětluje pouze 38 % variability 

délky těla a zbylou část variability nutno přičíst ostatním faktorům ovlivňujícím růst, tedy 

individuálním dispozicím, klimatických podmínkách a potravní nabídce (Obr. 17.7). 

Velmi zajímavá data o růstu užovky stromové z Poohří byla získána díky 113 zpětným 

odchytům již dříve označených a proměřených jedinců. Přírůstek v milimetrech je vztažen 
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k sezóně, která byla dle výsledků výzkumu stanovena od 10. dubna do 10. října, což činí 183 

dní. Roční přírůstek je závislý na pohlaví a na velikosti těla. Nejrychlejší růst byl zaznamenán 

u subadultních jedinců, roční přírůst se pohyboval v rozsahu 52,4 – 219,6 mm (x = 119,12, sd 

= 65,57, n = 5). S rostoucí velikostí těla přírůstek klesá, a to v rozdílné rychlosti podle 

pohlaví. U samců se pohybuje v rozmezí 0 – 253,74 mm (x = 53,61, sd = 42,27, n = 72), 

zatímco u samic v rozsahu  0 – 166,36 mm (x = 44,58, sd = 41,05, n = 36). U samic klesá 

rychleji než u samců, což patrně souvisí s vyššími energetickými výdaji během gravidity a 

celkově menší velikostí těla (Obr 17.8). Vůbec nejrychlejší růst vykázal samec, který během 

119 dní (17. května 2007 – 13. září 2007) povyrostl o 165 mm, z původní délky 785 mm na 

950 mm (v přepočtu na celou sezónu – 183 dní - pak přírůst činí 253,74 mm). Nejrychleji 

rostoucí samice vyrostla o 120 mm během 132 dní  (12. května 2006 – 21.září 2006) a to 

z původní délky 790 mm na 910 mm (v přepočtu na celou sezónu – 183 dní - pak přírůst činí 

166,36 mm).                                                                                                                                                   

Podle většiny autorů je pohlavní zralost je dosažena teprve ve 4.-6. roce života při 

délce 85-100cm, v silné závislosti na genetických dispozicích, pohlaví, klimatických 

podmínkách a potravní nabídce V Polsku dosahují jedinci pohlavní dospělosti ve věku 4 – 6 

let, po dosažení délky 890 – 950 mm u samců a 860 – 910 mm u samic (Najbar 2000a). 

Beškov (1975) se domnívá, že pohlavní zralosti dosahují samice při délce těla 83 cm a samci 

v 97,5 – 100 cm, přičemž růst samců je rychlejší. Rovněž Heimes a Waitzmann (1993) 

uvádějí dosažení pohlavní zralosti teprve ve 4. či 5. roce života při délce mezi 90 až 100 cm. 

Kammel (1999) pak v Rakousku zaznamenal nejmenších rozmnožující se samice o délkách 

v rozmezí 99 – 101 cm a samce o délce 107,5 cm. 

Dlouholeté údaje o růstu 2 jedinců v domácím chovu poskytl König (1985). 

Zaznamenal poměrně rychlý růst i v pozdějším věku při již značné délce těla. Výsledky jsou 

však vzhledem k odlišným podmínkám v přírodě a zajetí a absenci pohlavní aktivity 

nesrovnatelné s terénními výzkumy.  

 
Populační data. Velikostní struktura populací užovky stromové je dobře známa z německých 

lokalit (Heimes et Waitzmann 1993), z Rakouska (Kammel 1999), Polska (Najbar 2000a) a z 

našeho území v Poohří (Musilová a Zavadil, vlastní data). Absolutní  a relativní podíl 

jednotlivých velikostních kategorií je uveden v Tab. 17.5. Zastoupení všech velikostních 

kategorií ve sledovaných populacích poukazuje na vyváženou věkovou strukturu populace a 

konstantní míru reprodukce. Ve velikostním rozložení většinou převažují kategorie v rozmezí 

1000 – 1290 mm.  Značně variabilní je podíl subadultních jedinců do 700 mm. Vzhledem ke 
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skrytému způsobu života této kategorie je jejich zastoupení závislé na metodice výzkumu a 

množství úkrytů, bez kterých je jejich sledování velmi obtížné.  

Poměr pohlaví bývá uváděn ve prospěch samců, jejich převaha je 1,23 – 1,98krát vyšší 

(Beškov 1975, Ščerbak et Ščerbaň 1980, Naulleau 1992, Böhme 1993, Heimes et Waitzmann 

1993, Najbar 2000a). Heimes (1989) zjistil určitý posun poměru pohlaví vzhledem k věku, 

kdy u jedinců do 100 cm byl poměr vyrovnanější (1,13:1) než u jedinců adultních (1,76:1). 

Böhme (1993) se domnívá, že vyšší podíl samců s postupujícím věkem může být podmíněn 

větší mortalitou samic. Dále může být způsoben nápadnějším chováním samců, a tedy jejich 

snadnějším odchytem, což zmiňují i Heimes a Waitzmann (1993). U populace v Poohří byl 

při celkovém vzorku 432 jedinců zjištěn poměr pohlaví ve 1,36 : 1 ve prospěch samců. 

Nicméně pokud by byli  pro zvýšení objektivnosti bráni v úvahu pouze jedinci nalezení 

v úkrytech byl poměr pohlaví výrazně vyrovnanější (1.05 : 1).  

Poměrně málo údajů existuje o početnosti a zejména pak dynamice populací. 

Z německých populací byl odhad početnosti učiněn pouze pro oblast Pasova. Pomocí metody 

značení a zpětných odchytů byla velikost populace na sledovaném úseku odhadnuta na 250 ± 

40 jedinců  při densitě 2,89 dospělých exemplářů/ha (Drobny 1993). Najbar (2004a) odhaduje 

početnost populace v polských Bieszczadech na 100 ± 8,7 jedinců v letech 1995 – 1996, 75 ± 

7,3 v letech 1997 – 2000 a 70  ± 19,7 v letech 2001 – 2003. Densita jedinců, tedy odhad 

populace vztažený na sledovanou plochu nemá u užovky stromové velkého významu neboť 

jedinci nejsou rozmístěni rovnoměrně, ale koncentrují se v okolí určitých atraktivních 

biotopů. Např. Heimes (1991) odchytl v jedné sezóně celkem 70 exemplářů v okruhu 300 m 

od zemědělské usedlosti. Podobně Najbar (2004a) zaznamenal na ploše o rozloze 1200 m2 

celkem 37 užovek stromových během jedné sezóny. Celková velikost populace v Poohří je 

v současnosti s využitím metody značení a zpětného odchytu odhadována na 400 – 600 

jedinců (Musilová a Zavadil, vlastní data). Řada autorů poukazuje na výrazný úbytek 

populace během posledních desítek let (Haleš 1987, Mikátová et Zavadil 2001), nicméně 

konkrétní údaje chybí. Podle velmi hrubého odhadu zde dnes žije v Poohří asi desetina zvířat 

proti polovině 70. let minulého století (Zavadil et al. 2008). V Podyjí je lokalitou s nejvyšší 

početností vinice Šobes, která je z hlediska mikroklimatických podmínek jedinečná. Počet 

jedinců užovky stromové je zde odhadován na 600 jedinců, přičemž celková velikost 

populace v Podyjí pak činí zhruba 1200 - 1500 kusů (Zavadil et al. 2008).  

Podle Musilové et al. (2009) dochází v izolovaných populacích v důsledku příznivých 

mikroklimatických podmínek na omezeném území k nezvykle vysokým koncentracím 

jedinců. V okolí vhodných míst, např. zemědělských budov atp., je možné nalézt až desítky 
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jedinců. Taková situace je  nesrovnatelná s většinou lokalit uvnitř souvislého areálu např. na 

Slovensku či u nás v Bílých Karpatech, kde jsou hadi víceméně rovnoměrně rozptýleni po 

krajině.  

 

Význam a ochrana. Užovka stromová je hadem snad s nejstarší známou evropskou tradicí. 

Byla zasvěcena řeckému bohu lékařství Asklépiovi (latinsky Aeskulapovi) a je zpodobňována 

na památkách starých více než 2 500 let. V rámci České republiky patří k nejohroženějším 

plazům. Izolovaná populace v severozápadních Čechách (Poohří) pak nabývá vzhledem ke 

své vědecké i kulturně-historické hodnotě mimořádného významu. Není proto divu, že 

ochraně této izolované populace byla od 70. let minulého století věnována zvláštní pozornost 

(Haleš 1975, 1984, 1987, Janoušek 1979).  

Jako celoevropsky ohrožený druh je uvedena v příloze IV. Směrnice č. 92/43/EEC o 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dále je 

uvedena v Příloze II. Bernské úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 

a byl pro ni v rámci této úmluvy vypracován „Akční program“ (Edgar et Bird 2005). 

V České republice je užovka stromová chráněna zákonem. Je vedena v seznamu 

zvláště chráněných druhů a podle stupně ohrožení je zařazena do kategorie kriticky 

ohrožených druhů. V aktuálním červeném seznamu je hodnocena populace v severozápadních 

Čechách jako kriticky ohrožená (CR), populace moravské pak jako ohrožené (EN) (Zavadil et 

Moravec 2005).  

Postupný pokles početnosti a ústup užovky stromové je patrný v rámci celého areálu. 

Nejvíce se však tento ústup projevuje v izolovaných populacích nad severní hranicí 

souvislého rozšíření. Mezi nejvážnější příčiny ohrožení patří zejména změna způsobu 

hospodaření a využívání krajiny a s tím související ztráta biotopů. Řada lokalit je dnes téměř 

neprostupně zarostlá a chybí zde drobné struktury vytvářející členitost krajiny (zídky, meze, 

kamenné snosy), na jiných lokalitách naopak dochází k příliš intenzivnímu hospodaření, navíc 

za použití těžké mechanizace. Dalším vážným ohrožením je stále rostoucí antropogenní vliv, 

zejména autoprovoz, cyklistika a výstavba. V neposlední řadě jsou pak velkým nebezpečím 

allochtonní predátoři, zejména norek americký (Mustela vison), psík mývalovitý (Nyctereutes 

procyonoides) a mýval severní (Procyon lotor). 

Stále se zhoršující situace užovky stromové v České republice vedla v roce 2008 

k přijetí tzv. záchranného programu. Cíle tohoto programu se v jednotlivých oblastech 

výskytu užovky stromové liší. V lépe prozkoumaných oblastech Poohří a Podyjí je snahou 

záchranného programu udržet užovku stromovou na stávajících místech, zvýšit zde její 
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početnost a propojit vzájemně izolované lokality prostřednictvím vhodných úprav biotopů. V  

Bílých Karpatech a Beskydech je prvotním cílem záchranného programu získat relevantní 

data o zdejší populaci.  

Stabilizace stávajících populací užovky stromové a zvýšení jejich početnosti i 

současného areálu má být dosaženo prostřednictvím šesti různých kategorií opatření, z nichž 

nejdůležitější je péče o biotop (budování líhnišť, obnova zídek), dále pak péče o druh, 

monitoring, výzkum, výchova a osvěta a ostatní opatření (Zavadil et al. 2008). I přes poměrně 

krátkou dobu realizace lze shledat první pozitivní výsledky (Janoušek et Musilová 2009, 

Větrovcová et al. 2010).  
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Tab. 17.1. Shrnutí vybraných morfologických charakteristik deseti samců a sedmi samic užovky 
stromové z Poohří uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze (NMP6V, NMP6d). Délky 
uvedeny v mm, štítky na hlavě pro levou/pravou stranu, rozdělený anální štítek jako1+1, celistvý 
anální štítek jako 1. 

 
Obr 17.1. Vztah mezi 
velikostí těla a hmotností 
adultních a subadultních 
užovek stromových 
(Zamenis longissimus) 
z Poohří  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NMP6V 
(NMP6d) 

Sex 
 

L 
 

Lcd 
 

Ltot 
 

Lcd x 
100/L 

 

Supr
alab. 

 

Praeo
cul. 

 

Posto
cul. 

 

Sq 
 

Ventral. 
 

Subcau
dal. 

 

Anale 
 

Poznámka 
 

73227 ♂ 1293 - - - 8/8 1/1 2/2 21 222 - 1+1 Navíc jedno 
neúplné ventrale. 

73176 ♂ 1125 - - - 8/8 1/1 2/2 23 224 - 1+1  

70235 ♂ 1088 - - - 8/8 1/1 1/2 21 221 - 1+1  

70237 ♂ 1073 250 1323 23,30 8/8 1/1 2/2 21 224 77 1  

72628 ♂ 1050 - - - 8/8 1/1 2/2 21 226 - 1+1  

72825 ♂ 1012 266 1278 26,28 8/8 1/1 2/2 21 223 78 1+1 
Nalevo 5. a 6. 
supralab. dotyk 
oka. 

70158 ♂ 933 234 1167 25,08 8/8 1/1 2/2 21 227 81 1+1  

74035 ♂ 910 232 1142 25,49 8/8 1/1 2/2 23 225 81 1+1  

72812 ♂ 773 176 949 22,77 8/8 1/1 2/2 21 228 75 1+1  

74038 ♂ 755 191 946 25,3 8/8 1/1 1/1 21 223 75 1 
Nalevo jedno 
přídatné 
supralab. 

73473 ♀ 890 192 1082 21,57 8/8 1/1 2/2 23 226 68 1+1  

71862 ♀ 852 171 1021 20,07 8/8 1/1 2/2 21 223 63 1+1  

291/2006 ♀ - 204 - - 8/8 1/1 2/2 - 224 72 1+1  

70640 ♀ 740 - - - 8/8 1/1 2/2 23 224 - 1+1 
Nalevo dvě 
přídatná 
supralab. 

73034 ♀ 675 142 817 21,04 8/8 1/1 2/2 23 226 70 1+1  

73443 ♀ 557 119 676 21,36 8/8 1/1 2/2 23 225 71 1+1  

72693 ♀ 446 87 533 19,51 8/8 1/1 2/2 23 222 70 1+1  
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Obr 17.2. Pohlavní rozdíl ve velikosti těla u adultních užovek stromových (Zamenis longissimus) 
z Poohří (nF = 114, nM = 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 17.3. Pohlavní rozdíl v relativní délce ocasu u adultních užovek stromových (Zamenis 
longissimus) z Poohří (nF = 114, nM = 159) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 17.4. Pohlavní rozdíl v počtu podocasních štítků u adultních užovek stromových (Zamenis 
longissimus) z Poohří (nF = 81, nM = 96) 
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Tab. 17.2: Potravní spektrum užovky stromové (Zamenis longissimus) 

T
ří

da
 

Ř
ád

 

Čeleď Druh Autor 

M
am

m
al

ia
 - 

sa
vc

i 

R
od

en
tia

 - 
H

lo
da

vc
i 

Muridae - myšovití 

Apodemus sp. - myšice 
Apodemus sylvaticus - myšice křovinná 
Apodemus flavicolis - myšice lesní 
Arvicola terrestris  - hryzec vodní 
Clethrionomys glareolus – norník rudý 
Pitymys subterraneus – hrabošík podzemní 
Microtus agrestis - hraboš mokřadní 
Microtus arvalis – hraboš polní 
Mus musculus – myš domácí 
Rattus sp. - krysa 

Lác (1970), Beškov 
(1976), Böhme (1993),  
Najbar (1999b, 2007), 
Gomille (2002), Pizzuti 
et Cattaneo (2006), 
Kammel (1999, 2008) 

Myoxidae - plchovití 
Glis sp.-  plch  
Myoxus glis – plch velký 
Muscardinus avellanarius – plšík lískový 

Vogel (1952, 1968), 
Beškov (1976), Najbar 
(1999b, 2007), Kammel 
(1999, 2008) 

Sciuridae - 
veverkovití Sciurus vulgaris – veverka obecná Vogel (1952, 1968) 

In
se

ct
iv

or
a 

-  
H

m
yz

ož
ra

vc
i 

Soricidae -rejskovití 

Sorex araneus – rejsek obecný 
Sorex minutus – rejsek malý 
Neomys sp. - rejsec 
Crocidura suaveolens – bělozubka šedá 
Crocidura sp. – bělozubka 

Lác (1970), Beškov 
(1976), Böhme (1993), 
Najbar (1999b, 2007),  
Gomille (2002), 
Kammel (1999, 2008) 

Talpidae  -krtkovití Talpa europea – krtek obecný 
Beškov (1976), Böhme 
(1993), Najbar (1999b, 
2007)  

Chiroptera - 
letouni 

Vespertilionidae - 
netopýrovití Eptesicus serotinus - netopýr večerní Kaňuch et Baláž (2005) 

Carnivora - 
šelmy 

Mustelidae - 
lasicovití Mustela sp. Vogel (1952, 1968) 

ve
s 

- p
tá

ci
 

P
as

se
ri

fo
rm

es
 - 

P
ěv

ci
 

Turdidae -  
drozdovití 

Erithacus rubecula – červenka obecná 
Turdus merula -  kos černý 
Luscinia megarhynchos -slavík obecný 
Oenanthe sp.- bělořit 

Lác (1970), Ponec 
(1978), Millan et Gras 
(1994 ex Gomille 2002), 
Angelici et Luiselli 
(1998), Beškov (1976) 

Hirundinidae - 
vlaštovkovití Hirundo rustica - vlaštovka obecná Angelici et Luiselli 

(1998) 

Paridae - sýkorovití Parus caeruleus - sýkora modřinka 
Parus major - sýkora koňadra 

Angelici et Luiselli 
(1998), Beškov (1976), 
Najbar (1999b, 2007), 

Fringillidae -
pěnkavovití 

Serinus serinus - zvonohlík zahradní 
Carduelis carduelis - stehlík obecný 
Carduelis chloris - zvonek zelený 
Fringilla coelebs – pěnkava obecná 

Angelici et Luiselli 
(1998), Najbar (1999b, 
2007) 

Muscicapidae -
lejskovití 

Muscicapa striata – lejsek šedý 
Ficedula hypoleuca – lejsek černohlavý 

Najbar (1999b, 2007), 
Beškov (1976) 

Certhiidae -
šoupálkovití 

Certhia brachydactyla - šoupálek 
krátkoprstý  Beškov (1976) 

Emberizidae - 
strnadovití Emberiza sp. –  strnad Beškov (1976) 

Passeridae -  
vrabcovití Passer sp. – vrabec Najbar (1999b, 2007) 

Troglodytidae - 
střízlíkovití Troglodytes troglodytes - střízlík obecný Beškov (1976) 

Motacillidae -
konipasovití Motacilla alba – konipas bílý Najbar (1999b, 2007) 

R
ep

til
ia

 - 
pl

az
i 

Squamata- 
šupinatí 

Lacertidae -
ještěrkovití 

Zootoca  vivipara – ještěrka živorodá 
Lacerta agilis – ještěrka obecná 
Lacerta viridis – ještěrka zelená 
Podarcis muralis – ještěrka zední 

Bruno et al. (1973), 
Najbar (1999b, 2007), 
Kammel (1999, 2008) 

Anguidae - 
slepýšovití Anguis fragilis – slepýš křehký Najbar (1999b, 2007) 

Colubridae - 
užovkovití Natrix natrix – užovka obojková Najbar (1999b, 2007) 

Amphibia - 
obojživelnící 

Caudata - 
ocasatí 

Salamandridae - 
mlokovití Salamandra salamandra – mlok skvrnitý Böhme (1993) 

Anura - žáby Ranidae – 
skokanovití  Rana temporaria – skokan hnědý Najbar (1999b, 2007) 
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Obr 17.5. Sezónní aktivita užovky stromové v Poohří – procentuální podíl odchytů dle jednotlivých 
měsíců a sezón (2005 – 213 ex., 2006 – 214 ex., 2007 – 250 ex.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 17.3: Denní aktivita užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří v průběhu sezón 
2005 – 2007 (počet odchytů dle hodiny a měsíce) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodina/Měsíc Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Celkem 
8.00 -  8.59   1 4 1       6 
9.00 - 9.59 4 7 6 5 2 2   26 

10.00 - 10.59 4 12 26 18 6 2 2 70 
11.00 - 11.59 8 29 17 10 14 16 2 96 
12.00 - 12.59 3 21 16 10 13 6 7 76 
13.00 - 13.59 5 19 10 10 20 10 2 76 
14.00 - 14.59 5 23 17 15 15 15 2 92 
15.00 - 15.59 8 13 8 14 11 9   63 
16.00 - 16.59 6 17 10 7 16 8   64 
17.00 - 17.59 1 15 12 6 12 1   47 
18.00 - 18.59   3 10 10 3 2   28 
19.00 - 19.59   9 4 5   1   19 
20.00 - 20.59   1 4         5 

Celkem 44 170 144 111 112 72 15 668 
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Obr 17.6. Průběh indexu tělesné kondice (BCI) užovky stromové (Zamenis longissimus) z Poohří 
v rámci sezóny dle pohlaví  (nF = 183, nM = 260) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 17.4: Zjištěné váhové změny samic užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří 
v souvislosti s graviditou  
 

datum 1. 
odchytu gravidita datum 2. 

odchytu gravidita Ltot 
(mm) L (mm) váha 1 

(g) 
váha 2 

(g) rozdíl (g) 

20.5.05 ne 30.6.05 ano 1090 930 245 280 35 
5.5.07 ne 15.6.07 ano 1095 910 275 360 85 

15.6.06 ano 19.7.06 ne 1135 950 320 235 -85 
28.6.06 ano 25.8.06 ne 1025 850 240 160 -80 
16.6.07 ano 13.7.07 ne 940 775 160 90 -70 

 
 
Obr 17.7. Růst  mláďat užovky stromové (Zamenis longissimus) z Poohří od narození po konec 
první sezóny života (n = 77) 
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Obr 17.8. Růst  subadultních a adultních jedinců užovky stromové (Zamenis longissimus) 
z Poohří v závislosti na délce těla (mm) a pohlaví 

 

Tab. 17.5: Absolutní  a relativní podíl jednotlivých velikostních kategorií užovky stromové 
(Zamenis longissimus), srovnání populace v Poohří s údaji z ostatních populací 
 

Lokalita 
Rakousko 
(Kammel 

1999) 

Německo, 
Pasov (Heimes 
et Waitzmann 

1993) 

Německo, 
Schlangenbad 

(Heimes et 
Waitzmann 

1993) 

Německo, 
Hirschhorn 
(Heimes et 
Waitzmann 

1993) 

Polsko, 
Bieszczady 

(Najbar 2000a) 

ČR, Poohří 
(Musilová a 
Zavadil, vl. 

data) 

Kategorie n % n % n % n % n % n % 
20 - 29  25 4,23 0 0,00 0 0,00 1 0,53 2 1,92 6 1,43 
30 - 39 146 24,70 2 1,50 4 1,85 8 4,21 3 2,88 31 7,40 
40 - 49 7 1,18 0 0,00 9 4,17 4 2,11 4 3,85 11 2,63 
50 - 59  9 1,52 1 0,75 14 6,48 9 4,74 3 2,88 11 2,63 
60 - 69 10 1,69 1 0,75 14 6,48 7 3,68 12 11,54 12 2,86 
70 - 79 8 1,35 3 2,26 22 10,19 6 3,16 6 5,77 14 3,34 
80 - 89 19 3,21 6 4,51 24 11,11 10 5,26 6 5,77 22 5,25 
90 - 99 36 6,09 15 11,28 15 6,94 8 4,21 12 11,54 37 8,83 

100 - 109 40 6,77 20 15,04 23 10,65 24 12,63 11 10,58 82 19,57 
110 - 119 73 12,35 15 11,28 23 10,65 16 8,42 14 13,46 73 17,42 
120 - 129 64 10,83 15 11,28 22 10,19 33 17,37 13 12,50 43 10,26 
130 - 139 45 7,61 16 12,03 17 7,87 22 11,58 9 8,65 31 7,40 
140 - 149 34 5,75 13 9,77 9 4,17 13 6,84 5 4,81 30 7,16 
150 - 159 45 7,61 16 12,03 12 5,56 17 8,95 2 1,92 15 3,58 
160 - 169 25 4,23 9 6,77 8 3,70 9 4,74 2 1,92 1 0,24 
170 - 179 5 0,85 1 0,75   3 1,58     
Celkem 591 100 133 100 216 100,00 190 100 104 100 419 100 

 

yM = -0,0983x + 177,22

R2 = 0,3184

yF = -0,1891x + 235,16
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Užovka stromová v Poohří 
 

Musilová Radka, Zavadil Vít 

Rozšíření 

Užovka stromová (Zamenis 
longissimus) patří k druhům, jejichž areál do 
České republiky zasahuje jen okrajově. Její 
rozšíření se rozprostírá od severního 
Španělska přes jižní a střední Francii, jižní a 
jihozápadní Švýcarsko, severní Itálii, 
Rakousko, Slovensko, Maďarsko, 
Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou 
Horu, Albánii, Řecko, severozápadní 
Turecko při jižním pobřeží Černého moře, 
Rumunsko, Bulharsko až po Moldávii a 
západní Ukrajinu. Dále se tento druh 
disjunktně vyskytuje v oblasti Krasnodaru 
v Rusku, Gruzii a přilehlé části Turecka při východním pobřeží Černého moře (BÖHME 1993, 
GÜNTHER & WAITZMANN 1996, SCHULZ 1996).  

Severní hranice souvislého areálu druhu prochází jižní a jihovýchodní Moravou. 
Užovka stromová se zde vyskytuje v NP Podyjí a v CHKO Bílé Karpaty. Třetí a poslední 
lokalita výskytu na našem území se nalézá podél řeky Ohře mezi Karlovými Vary a 
Nechranickou přehradou. Tato populace je od ostatních vzdálena několik set kilometrů a 
jedná se tedy o populaci izolovanou.  
 

Obr. 1: Dospělý jedinec užovky stromové (Zamenis 
longissimus) 
 

Obr. 2: Rozšíření užovky stromové 
(Zamenis longissimus) 



 101

Izolované populace a jejich současný stav 

Podobně izolovaných lokalit užovky stromové se ve střední Evropě nachází několik: 
v sousedním Německu, v Polsku a ještě v 19. století byla užovka stromová zaznamenána 
dokonce až v Dánsku. Tyto izolované populace jsou relikty původního rozšíření z klimaticky 
příznivějšího období. Středoevropská herpetofauna je totiž po maximální expanzi 
v optimálních obdobích postglaciálu opět na ústupu (BÖHME 1991) a většina našich druhů 
tak byla v minulosti rozšířena daleko více na sever a na východ než je tomu dnes. Dokladem 
této skutečnosti je řada fosilních a subfosilních nálezů nad současnou hranicí souvislého 
rozšíření. Vlivem postupného zhoršování klimatu docházelo ke smršťování areálu, nicméně 
na určitých, mikroklimaticky příznivých lokalitách, přežil druh až do současnosti. Tyto 
izolované populace jsou však již primárně ohroženy postupujícím smršťováním areálu a 
druhotně může být tento proces urychlen negativními antropogenními vlivy (např. destrukcí 
stanovišť) či náhodnými početními výkyvy v malé populaci. Izolované populace druhu tedy 
vyžadují maximální možnou ochranu.  

V sousedním Německu se dnes nacházejí tři izolované populace, kterým byla a je 
věnována značná pozornost vědců i ochranářů. První z populací, v okolí Schlangenbadu, byla 
zhodnocena cíleným výzkumem HEIMESE již v 80. letech (1988, 1989 a 1991). Druhé 
populaci v okolí Hirschhornu se podrobně věnoval WAITZMANN (1989) a GOMILLE (2002).  
Poslední německá izolovaná populace u Burghausenu je ve srovnání s předchozími 
prozkoumána méně, nicméně i této populaci byla věnována pozornost (ASSMANN & DROBNY 
1990). Celkový počet a zejména dynamiku jednotlivých populací lze vzhledem k nedostatku 
starších údajů stanovit jen obtížně. Nicméně výmluvným důkazem o početnosti těchto 
izolovaných populací jsou počty odchycených exemplářů během výzkumu: 190 exemplářů 
v sezónách 1988 a 1989 a 113 jedinců v sezóně 1998 v okolí Hirschhornu  či  dokonce 215 
zvířat během sezóny 1988 v populaci ze Schlangenbadu (WAITZMANN 1989, GOMILLE 2002, 
HEIMES 1989). Díky včasným podrobným výzkumům ekologie druhu, stavu populací a 
následně propracovanému managementu, který je praktikován, je status všech německých 
populací považován za příznivý.  

Poněkud odlišná je situace v polských Bieszczadech. Zde došlo během posledních 
padesáti let k výraznému zmenšení areálu  izolované populace a k jejímu rozpadu do tří 
vzájemně nekomunikujících subpopulací. Klesající trend byl zaznamenán i v počtu hadů. 
Celkový počet je zde dnes odhadován na pouhých 70 – 80 exemplářů (NAJBAR 2000, NAJBAR 
2004, KUREK et al. 2009). Příčiny úbytku populace nalézá NAJBAR (2000) v intenzivní 
turistice, změnách biotopů, přímém pronásledování, ilegálních odchytech a zejména pak 
v prohlubující se postupné izolaci jednotlivých mikrolokalit. V roce 2009 byla zpracována 
strategie ochrany této populace a byla realizována řada aktivních opatření ve prospěch druhu, 
zejména pak vytváření hromad pilin sloužících jako líhniště, kosení luk, čištění zídek a 
instalace informačních tabulí v rámci osvěty (KUREK et al. 2009). Vzhledem k malému počtu 
jedinců však zůstává otázkou zda se tuto populaci podaří zachránit do budoucna. 

Populace v Poohří je sledována od 70. let (např. HALEŠ 1975, 1984, 1987, ŠAPOVALIV 
& ZAVADIL 1990, ZAVADIL & ŠAPOVALIV 1990). Podle HALEŠE (1987) došlo k výraznému 
úbytku jedinců v osmdesátých letech minulého století v souvislosti se scelováním pozemků 
pomocí těžké mechanizace, odstraňováním skládaných zídek a jiných vhodných úkrytů a 
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modernizací budov staršího typu. Tento trend pokračoval i nadále a během 10 let kolem 
přelomu tisíciletí pak došlo k zásadnímu plošnému ústupu druhu. Oblast výskytu v Poohří se 
nápadně zmenšila a následovně se rozpadla do mikropopulací (ZAVADIL et al. 2008).  
Systematický výzkum stavu a početnosti populace metodou značení a zpětného odchytu 
probíhal v letech 2005 – 2007 ve spolupráci Fakulty lesnické a environmentální ČZU, 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a místních dobrovolníků. Celková velikost populace 
je dnes odhadována na 400 – 600 jedinců (ZAVADIL et al. 2008). Kritická situace užovky 
stromové v Poohří, ale i v ostatních oblastech výskytu, vedla k vypracování záchranného 
programu (ZAVADIL et al. 2008).  
 
Ekologické nároky druhu 

Užovka stromová je druhem, který vyžaduje teplé a mírně vlhké klima a nesnáší příliš 
suchá stanoviště (GOMILLE 2002). Vysloveně preferuje vlhčí prostředí a často je její výskyt 
vázán na údolní říční fenomén. Tomu odpovídá i výskyt v naší izolované populaci, kde se 
druh vyskytuje podél toku Ohře a jejích přítoků. V krajině vyhledává strukturálně členité 
biotopy s bohatou nabídkou úkrytů a potravy, zejména drobných savců. Mezi velmi atraktivní 
biotopy patří kamenné, na sucho skládané zídky  (tzn. bez použití pojiva) podél cest a 
železnice, snosy kamenů při okrajích obhospodařovaných pozemků či okolí zemědělských 
budov. Zde se hadi často ukrývají ve starých stodolách, senících, chlévech, v okolí hnojišť či 
pod materiálem rozpadajících se budov. Užovka stromová se nevyhýbá ani lidským obydlím. 
Zvláště pro izolované populace je typická silná synantropní vazba. Hadi se vyskytují 
v zahradách na kompostech, ve sklenících, garážích, dřevnících, ale i přímo na půdách či 
v podkroví domů a chat. Naštěstí je užovka stromová díky svému velkému vzrůstu a 
kontrastnímu hnědožlutému zbarvení pro obyvatele středního Poohří  snadno odlišitelná od 
potenciálně nebezpečné zmije. Její zdejší výskyt je navíc právem považován za velkou raritu, 
řada místních obyvatel je na něj hrdá a snaží se hady ochraňovat. Pozitivní přístup k hadům je 
však spíše výsadou obyvatel, kteří pobývají v tomto kraji déle. Několik vysloveně kuriózních 
případů synantropních chování užovky stromové popisují MUSILOVÁ et al. (2009).  
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Legenda:  
1) okolí silnic, železnic a cest 
2) zemědělské budovy a jejich okolí  
3) lidská obydlí (domy, chaty) a jejich okolí  
4) ostatní lokality ovlivněné lidskou činností 
(opuštěné domy, skládky dřeva a odpadu) 
5) polopřirozené biotopy nepříliš ovlivněné 
lidskou činností (skalnaté trávníky, suťová 
pole, lesy, lesní průseky a mýtiny) 

 

Obr. 3: Preference stanovišť užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří 
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Ohrožení 

Ohrožení izolované populace v Poohří vyplývá z velmi omezené rozlohy výskytu,   
malého počtu jedinců a ze samotné podstaty izolovanosti, kdy ztráty jedinců nemohou být 
kompenzovány imigrací jedinců ze sousedních populací. Navíc se zde druh vyskytuje za 
severní hranicí souvislého rozšíření a tedy v suboptimálních životních podmínkách. Veškeré 
negativní vlivy tedy působí na populaci s větší intenzitou a několik po sobě jdoucích 
nepříznivých sezón může mít za následek zcela zásadní početní výkyv populace.  

Mezi nejvážnější faktory působící na druh negativně patří změny v krajině způsobené 
zánikem tradičního hospodaření a jeho přechodem od maloplošného způsobu 
k velkoplošnému. Řada lokalit je dnes téměř neprostupně zarostlá a chybí zde drobné 
struktury vytvářející členitost krajiny (prosluněné zídky, meze, kamenné snosy). Na jiných 
místech naopak dochází k příliš intenzivnímu hospodaření neslučitelným s nároky plazů, kdy 
jsou výše uvedené terénní struktury likvidovány. V důsledku těchto změn došlo k zániku celé 
řady klíčových míst pro rozmnožování i zimování  druhu.   

 
Dalším vážným ohrožením je neustále rostoucí autoprovoz. Během výzkumu v letech 

2005 – 2007 bylo nalezeno 53  mrtvých jedinců. Téměř 80 % těchto ztrát měla na svědomí 
právě doprava. Nejčastěji jsou usmrcována mláďata a nedospělí jedinci. Nejrizikovějším 
obdobím roku je květen a červen, kdy jsou hadi nejaktivnější. Ne vždy však silnice a její okolí 
představuje pro hady pouze nebezpečí. Naopak určité úseky silnic jsou lemovány kamennými 
zídkami. Tak je vytvořen pro hady velmi atraktivní biotop. Na jednom takovém dlouhodobě 
sledovaném úseku v Poohří bylo zjištěno, že užovky stromové opakovaně překonávají těleso 
komunikace. To jsme doložili početnými zpětnými odchyty značených jedinců na obou 
stranách silnice. Vzhledem k silnému provozu na silnici by se jedinci při přímém přechodu 
silnice vystavovali obrovskému riziku a často by zde byli přejetí. Užovky však evidentně 
dobře znají svůj domovský okrsek, pamatují si migrační trasy a k překonání silnice využívají 
silniční propustky pro periodické vodoteče. Jiná je situace u mláďat a nedospělých jedinců, 
kteří nemají tyto trasy dostatečně zažité. Často potom vylézají přímo na povrch komunikace: 
samozřejmě bez šance na její překonání. Vysokou úmrtnost této věkové skupiny redukovalo 
až zbudování bariéry podél riskantního úseku silnice 13 (Ostrov- Chomutov).  

Obr. 4: Dokumentace změn v krajině – okolí Boče v roce 1938 a v současnosti (snímky pocházejí z archívu 
Vojenského topografického ústavu v Dobrušce) 
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Přímé pronásledování či nezákonný odchyt nepřestavuje v současné době pro populaci 
v Poohří vážný problém, nicméně osvěta musí být vzhledem k neustálé výměně obyvatelstva 
a růstu turismu trvalá. Velké a zbytečné ztráty může způsobit výstavba. V tomto ohledu si 
nejvyšší pozornost zasluhuje plánovaná rychlostní komunikace I13 vedoucí skrze zájmové 
území. Rovněž živelná výstavba kolem stávajících obcí není neproblematická. Kromě vlastní 
výstavby zde hraje úlohu i příliv nového obyvatelstva nesžitého s krajinou. 

Mezi predátory užovek stromových patří zejména šelmy, dravci a drůbež. 
Významnější ztráty mohou příležitostně působit divoká prasata (Sus scrofa). Velkým (a 
v poslední době rychle rostoucím) nebezpečím jsou však allochtonní predátoři, zejména norek 
americký (Mustela vison), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a mýval severní 
(Procyon lotor). Monitoring nepůvodních predátorů pomocí samospouštěcích kamer a 
pachových stanic, který v Poohří probíhal  v letech 2009 – 2010, prokázal přítomnost všech 
těchto tří nepůvodních druhů šelem. Především posledně jmenovaný druh se zde vyskytuje 
v hojném počtu.  
 

 
Chování a aktivita 

První aktivita užovky stromové bývá zaznamenávána od poloviny dubna. V květnu a 
červnu je aktivita nejvyšší a v této době bývá pozorováno i páření či souboje samců. 
V červenci kladou samice obvykle 8 – 12 vajec a často se koncentrují kolem líhnišť, nejčastěji 
zahradních kompostů a hnojišť. Tento materiál produkuje při rozkladu teplo nezbytné pro 
zdárnou inkubaci vajec. Přibližně po 60 dnech inkubace, obvykle počátkem září, se z vajec 
líhnou mláďata. Velikost novorozených mláďat se pohybuje kolem 30 cm při váze 8 – 10 g. 
V závislosti na teplotě substrátů může docházet k líhnutí i později, nezřídka až počátkem 
října. Úspěšnost reprodukce této izolované populace v jednotlivých sezónách značně kolísá. 
V některých letech je téměř stoprocentní, zatímco v jiných může být i nulová. V říjnu bývají 
v některých kompostech nalezena vejce s kompletně vyvinutými zárodky, nicméně k jich 
vylíhnutí již nedochází a to ani při ponechání v kompostě ani při pokusu o jejich dolíhnutí 

Obr. 5: Okolí frekventované silnice s hojným výskytem užovky stromové, propust pro periodické vodoteče a 
bariéra zbudovaná firmou Naturaservis a.s. 
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v umělých podmínkách. Úspěšnost 
reprodukce je tedy zřejmě jedním 
z limitujících faktorů této 
nejsevernější populace v Evropě.  

Poslední dospělé exempláře 
bývají pozorovány ještě počátkem 
října a čerstvě vylíhnutá mláďata 
ještě koncem října či počátkem 
listopadu. Užovka stromová může 
zimovat v dutinách stromů, ve 
skalních štěrbinách, starých 
sklepních prostorách, hromadách 
pilin atd. (REHÁK 1992). V Poohří 
se vyskytuje řada zídek, které 
mohou sloužit k tomuto účelu. Dle 
brzkých jarních (duben) či naopak pozdních podzimních  nálezů (přelom září a října) bylo 
vytipováno celkem 10 potenciálních zimovišť, nejčastěji právě v zídkách, ale i ve starých 
budovách či suťových polích.  

Užovka stromová velmi obratně šplhá a díky anatomii svého těla dokáže využít i malé 
nerovnosti na povrchu kamenů, kmenů stromů, skal či budov. V Poohří ji velmi často 
můžeme nalézt přímo u střechy různých staveb.  Dobře také plave, je bez problémů schopna 
překonat tok Ohře.   

Zhruba dvakrát ročně dochází u adultních jedinců ke svlékání pokožky. První svlékání 
nastává koncem června a druhé pak obvykle koncem srpna. K častějšímu svlékání dochází u 
subadultních a juvenilních jedinců a při napadení ektoparazity (REHÁK 1989, 1992). 

Obr. 6: Novorozené mládě užovky stromové  
(Zamenis longissimus) 
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Růst 

Velikost mláďat se na podzim v době jejich líhnutí pohybuje v rozsahu 28 – 36 cm. 
Mláďata mají typickou kontrastní kresbu, která se v průběhu dospívání postupně mění. 
V dospělosti nabývá hnědého zbarvení hřbetu a žlutého odstínu břišní strany těla. Růst mláďat 
v sezóně po prvním přezimování je velmi rychlý a pohybuje se v průměru okolo 2 cm za 
měsíc. Na konci sezóny mláďata měří již přes 40 cm. Rovněž v dalších sezónách je u těchto 
subadultních jedinců růst poměrně rychlý a během 4 – 5 let dosahují velikosti 90 – 100 cm, 
což je považováno za hranici pohlavní dospělosti (BÖHME 1993, HEIMES & WAITZMANN 
1993). U dospělých jedinců se průměrný roční přírůstek pohybuje v rozsahu 4 – 10 cm. S 
rostoucí velikostí těla tento přírůstek postupně klesá, a to v rozdílné rychlosti podle pohlaví. U 
samic klesá rychleji než u samců, což patrně souvisí s vyššími energetickými výdaji během 
gravidity.  

Celkově je užovka stromová naším největším hadem a výjimečně může přesáhnout 
délku i 200 cm (BÖHME 1993, REHÁK 1992), přičemž velikostní maxima se týkají  samců. V 
izolované populace v Poohří měřil nejdelší odchycený samec 163 cm, samice pak 127 cm.  
 
 
 
Záchranný program a praktická ochrana druhu 

Stále se zhoršující  situace užovky stromové v Poohří i v ostatních oblastech výskytu 
vedla k vypracování záchranného programu, který byl schválen na podzim roku 2008 
(ZAVADIL et al. 2008). Cílem záchranného programu pro oblast Poohří je udržet 
mikropopulace  na stávajících místech, zvýšit zde jejich početnost, propojit izolované 
mikropopulace tzv. spojovacími místy, vytvářet a udržovat stanoviště hadů, jejich líhniště, 
případně i zimoviště. Druhou etapou bude pokus o návrat hadů do míst, kde již vyhynuli, tedy 
o zvětšení stávajícího izolovaného areálu v Poohří (alespoň částečně). Výsledky monitoringu 
stavu populace by měly usměrnit následující etapy záchranného programu. 

 
Mezi tzv. střednědobé cíle patří následující, již konkrétnější opatření:  
 

1) Založit minimálně 10 reprodukčně úspěšných líhnišť v současném areálu  

2) Obnovit vybrané biotopy a tím propojit izolované mikropopulace  

3) Pečovat o biotopy stávající  

4) Omezit negativní vlivy dopravy 

5) Zmapovat potenciálně vhodné biotopy za hranicí současného areálu  

6) Získat další údaje o ekologii druhu, včetně mezidruhových vztahů (vliv predátorů atp.)  

 



 107

 

Jedním z pilířů záchranného programu je budování náhradních líhnišť. To má vyřešit 
výrazný úbytek vhodných míst k rozmnožování, k němuž došlo v důsledku změn krajiny 
v posledních desetiletích. Podle VĚTROVCOVÉ et al. (2010) je základem dobrého a funkčního 
líhniště správný výběr lokality. Líhniště musí být osluněno a umístěno nedaleko vhodných 
zimovišť (zídky, snosy kamení, suťová pole apod.), jelikož novorozená mláďata nemají na 
vyhledání zimních úkrytů mnoho času. Pro ochranu proti predátorům je nutné prostor líhniště 
ohradit. Nejvhodnější je ohrada z kulatiny (chrání zejména před přehrabáváním divokými 
prasaty) a výplň pletivem s průměrem ok cca 50 mm na vnitřní straně stěn (chrání před 
hrabavými ptáky a drobnými šelmami) či zbudování líhniště z prefabrikovaných plotových 
dílců. Líhniště by mělo být dostatečně velké, aby neprosychalo a udržovalo si své 
mikroklima. Optimální rozměry konstrukce činí 3 x 4 m při výšce 110 cm. Vhodným 
substrátem je např. hnůj, hobliny, piliny, kompost, netříděný zahradní materiál nebo jeho 
směs. Substrát by měl být vylehčen větvemi a pravidelně doplňován či obnovován tak, aby 
nezanikla jeho tepelná funkce. Nejvhodnější je doplňování substrátu jednou ročně, a to na jaře 
po přezimování, kdy nehrozí nebezpečí poškození snůšek, přezimujících jedinců, nebo rušení 

Obr. 8: Současný a navrhovaný areál užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří (podle Zavadila et al. 
2008) 
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gravidních samic. Překrytí líhniště folií, plechem či deskou z jiného inertního materiálu, pod 
nímž se hadi rádi vyhřívají, je vhodným doplňkem líhnišť. Tyto předměty také napomáhají 
k vyhledávání plazů a zvyšuje se tak možnost monitorovat úspěšnost líhniště. 

S budování líhnišť podle výše uvedené metodiky bylo v Poohří započato v roce 2007. 
Do současné doby zde bylo zbudováno celkem 17 líhnišť. Nově zbudovaná líhniště jsou 8 x 
za sezónu navštěvována za účelem zjištění přítomnosti druhu. Ke kolonizaci líhniště dochází 
nejčastěji v  následující sezóně po jeho zbudování, výjimečně pak ještě v dané sezóně. 
Zejména starší, dříve zbudovaná líhniště, jsou užovkou stromovou využívána často.  

Jedním ze zásadních faktorů pro inkubaci vajec je teplota substrátu. Proto byla ve 
vybraných líhništích zaznamenávána teplota každých 90 minut v průběhu téměř celé sezóny. 
Teplotní sonda byla umístěna přibližně 50 cm pod povrchem (předpokládaná hloubka uložení 
vajec) do každého substrátu a jedna sonda byla umístěna na povrchu líhniště. Mezi 
nejdůležitější tepelné vlastnosti substrátu patří kolísání v rámci dne a v rámci celé sezóny. Ze 
sledovaných substrátů vynikala nejlepšími vlastnostmi borka. Tento substrát vzniká opadáním 
kůry z dlouho uložených klád, např. na pile či lesních skládkách dříví.  Borka se ve všech 
sledovaných líhništích vyznačovala minimálním kolísáním teploty během dne (kolísání o 
rozsahu méně než 1°C). Výborně si tedy udržuje stabilní teplotu. V období inkubace vajec 
borka obvykle nepřekračuje či jen mírně překračuje horní teplotní limit pro zdárný vývoj 
vajec (33 – 35°C). Maximální teploty se pohybují v rozmezí 32 – 35°C a zpravidla bývají 
dosahovány v srpnu vlivem vysokých letních teplot i vnitřních procesů tlení; minimálních 
teplot bývá dosahováno vlivem celkového ochlazení v říjnu a pohybují se mezi 17 – 23°C, 
což jsou stále poměrně příznivé hodnoty pro dokončení vývoje vajec. Průměrné teploty 
substrátu jsou až překvapivě konstantní bez ohledu na sezónu či sledované líhniště a pohybují 
se v rozmezí 25 – 29°C.  

Obr. 10: Líhniště užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří 
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Již následující sezónu po zbudování líhniště zde dochází ojediněle k první úspěšné 
reprodukci, soudě dle nálezů novorozených mláďat či zbytků vaječných slupek při 
převrstvování líhniště v podzimním období. Častější jsou však důkazy o reprodukci užovky 
obojkové, která je z hlediska ekologických požadavků druhů méně náročná a využívá líhniště 
jako první. Dvě sezóny po zbudování byla zaznamenána již početnější reprodukce užovky 
stromové a až téměř masové rozmnožování užovky obojkové. V roce 2010 bylo při 
převrstvení sedmi líhnišť nalezeno 68 zbytků vaječných slupek a dvě nevylíhnutá vejce 
užovky stromové a zbytky vajec od 352 úspěšně vylíhnutých užovek obojkových. Nalezená 
vejce obou druhů užovek byla uložena v hloubce 10 – 50 cm pod povrchem líhniště. 
K úspěšné inkubaci došlo v koňském hnoji ve směsi se slámou či pilinami a v borce. Podle 
prvních výsledků se zdá, že pokud je hadům dána možnost výběru, preferují borku. Dá se 
předpokládat, že samice užovky stromové  vyhledávají spíše uleželejší materiál, který se na 
lokalitě vyskytuje dostatečně dlouhou dobu před vlastním kladením.  

Další skupinou důležitých opatření je péče o významné biotopové prvky zejména 
zídky a ruiny staveb, které poskytují hadům úkryt a často i místo k rozmnožování. Tato 
stanoviště mohou být zničena nevhodným zásahem, např. vyspravováním skládaných zídek  
či jejich úplným rozebráním. Anebo bez pravidelné péče postupně zarůstají a jako zastíněné 
neplní svou funkci. Pravidelné, nejlépe každoroční, odstraňování křovin a vegetace udržuje 
biotop ve stavu pro plazy atraktivním. V místech, kde skládané zídky chybí, lze přistoupit 
k jejich zbudování. Nové zídky by měly být stavěny na vhodných místech s přirozeně 
stupňovitým terénem s jihovýchodní až jihozápadní expozicí. Zídka by měla být skládaná z 
kamene na sucho. V současné době se při zpevňování svahů hojně využívají gabiony. Za 
dodržení určitých parametrů (velké nepravidelné kameny) mohou být i tyto vhodnými úkryty 
pro hady. V Poohří bylo od roku 2006 obnoveno celkem 35 zídek pro užovku stromovou a tři 
nové byly vystavěny. O úspěšnosti zásahu vypovídá skutečnost, že na některých stanovištích 
byl druh před zásahem pouze předpokládán a byl nalezen až po realizaci managementového 
opatření. Celkově byla užovka stromová v roce 2010 nalezena na devatenácti nově 
postavených zídkách. Na první pohled se může zdát, že to není mnoho, je to však velký 
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úspěch, neboť zásah byl proveden v době nedávné a hadi potřebují určitý čas k nalezení a 
obsazení nového biotopu. K obsazení zídek vzdálenějších od současných míst výskytu 
dochází přirozeně později. Často je tedy žádoucí vytvořit koridor, který umožní snadnější 
přístup k obnoveným zídkám (např. obnovou starých cest apod.). Nezbytná je pak pravidelná 
údržba obnovených zídek a také vytvoření úkrytů z plochého materiálu (desky, plechy), které 
velmi usnadňují následný monitoring úspěšnosti zásahu.  

Velmi specifickou záležitostí pro populaci v Poohří je ochrana jedinců během 
mechanizované údržby příkopů u silnic. Čištění příkopů patří mezi tzv. negativně – pozitivní 
činnosti, tedy s pozitivním vlivem na biotop (pravidelné kosení) a negativním vlivem na 
jedince (zranění či usmrcení). Zídky podél frekventované silnice E442 (13) patří mezi hojně 
vyhledávané biotopy užovkou stromovou. Zřejmě i v důsledku přivyknutí ruchu a otřesům 
v okolí silnice druh příliš nereaguje na zevní podněty a spoléhá spíše na svůj nenápadný vhled 
než na útěk. Tím se však při mechanizovaném kosení příkopů stává velmi zranitelným. 
Jedinci se nacházejí v největším ohrožení, pokud se vyhřívají na zídce či pod zídkou. 
Negativnímu působení vysekávání příkopů podél silnic na hady lze snadno předejít tak, že 
jeden dobrovolník (lépe dva) pomalu prochází úsek silnice před strojem a odchytává hady. 
Vypouští je pak po pročištění krajnice zpět na místa jejich odchytu. Každoročně je tímto 
způsobem zachráněno několik jedinců až desítek plazů, což při velikosti populace v řádu 
stovek jedinců není zanedbatelný počet.  

Součástí záchranného programu je pravidelný monitoring, který by při dlouholetém 
sledování měl podchytit klesající či rostoucí populační trend. Zároveň je tím sledována 
efektivnost jednotlivých opatření záchranného programu. Základním principem monitoringu 
je rozdělení biotopů do tří barevných kategorií dle pravděpodobnosti výskytu užovky 
stromové na červené (nejmenší), oranžové (střední) a zelené (nejvyšší pravděpodobnost 
výskytu). Biotopy jsou pak navštěvovány s různou intenzitou - červené 9 x, oranžové 6 x a 
zelené 3 x během sezóny. Podle výsledku monitoringu (počtu pozitivních návštěv 
s přítomností užovky stromové) pak bod získá barevné označení pro danou sezónu, které se 
buď shoduje s počátečním stavem či dochází ke změně. V každé sezóně je pak provedeno 
srovnání mezi počátečním a koncovým stavem a koncový stav pak slouží jako výchozí v další 
sezóně.  

Je samozřejmě těžké hodnotit záchranný program a jeho efektivitu již po dvou letech 
jeho průběhu. Mezi jeho velké výhody patří skutečnost, že nastoupil právě včas. Tedy dokud 
je v krajině hadů ještě relativně dostatek a stěžejní aktivity záchranného programu se mohou 
plně soustředit na péči o biotop a ochranu in situ. Užovka stromová popsaná opatření velmi 
ochotně přijímá, což dokazují např. nálezy užovek stromových v nových líhništích velmi brzy 
po jejich zbudování, a to i v líhništích zbudovaných v okrajových oblastech výskytu. 
Schopnost hadů rychle nalézt v krajině nové vhodné biotopy dokládají i časté nálezy užovek 
na obnovených zídkách či prokázáná úspěšná reprodukce na zbudovaných líhništích. Poměrně 
jednoduchým způsobem za finančně přijatelných nákladů tak můžeme druh podpořit aniž 
bychom výrazně zasahovali do jeho přirozeného životního cyklu.   

Další velkou výhodou záchranného programu je fakt, že užovka stromová je druhem, 
který nezpůsobuje střety se zájmy člověka, ať se jedná o zemědělské hospodaření, lesnictví, 
myslivost či jiné zájmy. Její ochrana tedy nevyžaduje systémové změny, které bývají často 
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dlouhodobé, velmi složité a nezřídka nerealizovatelné. Na druhé straně hadi u některých lidí 
vzbuzují strach či dokonce odpor. Tyto pocity lidí jsou však často založeny na neznalosti a 
dlouhodobá a intenzivní osvěta může tento faktor výrazně eliminovat, jak dokazují výsledky 
v Poohří. Zde se po mnohaletém úsilí ochranářů podařilo tyto negativní postoje nejen 
odbourat, ale dokonce místní obyvatele motivovat k aktivní ochraně tohoto jedinečného hada.  
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