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�ESKÉ NÁZVY ŽIVO�ICH� 
IV. 

OBOJŽIVELNÍCI  (AMPHIBIA) 
 

JI�Í  MORAVEC 
 

Národní muzeum Praha  2001 
 
 
 
�ád:  OCASATÍ – CAUDATA 
�ele�:  surýnovití (surýmovití, surýmové, surýni) 
Rod:  surýnek 
  surýn  starší název: surým 
 
�ele�:  velemlokovití 
Rod:  velemlok starší název: velemlok americký –   hellbendr 
 
�ele�:  pamlokovití 
Rod:  pamlok druh:  šihi 
 
�ele�:  macarátovití 
Rod:  žábronoš 
  macarát starší název: macarát jeskynní –   �lov�cká rybice, macarad 
 
�ele�:  mlokanovití 
Rod:  mlokan starší název: mlokan velký –   axolotl 
 
�ele�:  mlokánkovití 
Rod:  mlokánek 
 
�ele�:  úho�íkovití 
Rod:  úho�ík 
 
�ele�:  mlokovití 
Rod:  �olek 
  trno�olek druh:  šanjing 
  mertensiela 
  pa�olek 
  žebrovník 
  mlok  starší název: mlok skvrnitý –   ohnižil, salamandr  
  taricha  
 
�ele�:  axolotlovití 
Rod:  axolotl  starší název: axolotl mexický –   amblystoma, ambystoma 
 
�ele�:  mlo�íkovití 
Rod:  mlo�ek druh:  okoé 
  mlo�ík  druh:  kajman�ík, kari, �ika, kuna, epimela, meliana, sima, troglodyt 
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�ád:  �ERVO�I – GYMNOPHIONA 
�ele�:  pa�ervorovití 
Rod:  pa�ervor 
 
�ele�:  �ervorovití 
Rod:  �ervor  starší název: slepo� 
 
�ele�:  afro�ervorovití 
Rod:  afro�ervor 
 
�ele�:  indo�ervorovití 
Rod:  indo�ervor 
 
�ele�:  cecíliovití 
Rod:  cecílie  starší název: cecílie mexická –   malook 
  cecilka 
 
�ele�:  �ervorovcovití 
Rod:  �ervorovec 
 
 
 
�ád:  ŽÁBY – ANURA  
�ele�:  ocasatkovití 
Rod:  ocasatka 
 
�ele�:  leiopelmovití 
Rod:  leiopelma 
 
�ele�:  ku�kovití 
Rod:  ropuška starší název: poloropucha 
  diskoglosus 
  ku�ka 
 
�ele�:  bachratkovití 
Rod:  bachratka 
 
�ele�:  pipovití 
Rod:  pipa  starší název: pipa americká –   rompa 
  drápatka 
  drápate�ka 
 
�ele�:  blatnicovití 
Rod:  blatnice 
  pablatnice druh:  fea 
  horalka 
 
�ele�:  blatni�kovití 
Rod:  blatni�ka 
 
�ele�:  paropuchovití 
Rod:  paropucha 
  tlamorodka starší název: hvízdalka 
  paropuška 
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�ele�:  jižankovití 
Rod:  jižanka 
 
�ele�:  mahénkovití 
Rod:  mahénka 
 
�ele�:  hvízdalkovití 
Rod:  rohatka druh:  eskuerso 
  brazilenka druh:  babax 
  hvízdalka 
  �ty�o�ka 
  blanka  druh:  tepui 
  vodnice 
  zavalitka 
  bezblanka druh:  koki 
  frynopa 
 
�ele�:  nosatkovití 
Rod:  nosatka 
 
�ele�:  ropuchovití 
Rod:  ropucha druh:  inka, tepui, uluguru, nimba, guacamayo, tenrek 
  ansonie 
  atelopus 
  drvoropucha 
  ropuchni�ka  
 
�ele�:  ropušenkovití 
Rod:  ropušenka 
 
�ele�:  alofrynovití 
Rod:  alofryna 
 
�ele�:  žabicovití 
Rod:  žabinka 
  žabice 
 
�ele�:  rosnicovití 
Rod:  hrabavka 
  rosnice druh:  iris, papua 
 
�ele�:  rosni�kovití 
Rod:  ch�vni�ka druh:  tepui 
  vakorosni�ka druh:  pak�amama  

starší název: vakonoš 
  rosni�ka druh:  pa�a, tika, yasumi, tepui  

starší název: rosni�ka zelená – ji�ice, ji�í�ek, rosi�ka, rosnice 
  rosnivka 
  ví�kovnice 
 
�ele�:  listovnice 
Rod:  listovnice druh:  ajeaje 
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�ele�:  rosn�nkovití 
Rod:  rosn�nka 
 
�ele�:  parosni�kovití 
Rod:  lesn�nka 
  otylka 
  malgaška 
  malajka 
  parosni�ka 
  papuánka 
  masajka 
  kéralka 
  otofryna 
  fryna  starší název: fryna dvoupruhá –   frynoméra dvoupruhá 
 
�ele�:  pralesni�kovití 
Rod:  pralesni�ka druh:  awa, tepui 
    starší názvy: dendrobat, dendrobates, fylobates 
 
�ele�:  rákosni�kovití 
Rod:  rákosni�ka druh:  leleupi, polli 
  afri�ka 
  kasina 
  rákosnice 
 
�ele�:  prasatkovití 
Rod:  prasatka 
 
�ele�:  skokanovití 
Rod:  skokan druh:  raja, jerboa, onka, harlekýn 
    starší název: skokan zelený –   škuran  
  veleskokan 
  sko�ík 
  ploskan 
  afroskokan 
  kako 
  hildebra 
  ptychadena 
  hrabatka 
  paskokan druh:  rara 
  indoskokan 
  tomopterna 
 
�ele�:  mantelovití 
Rod:  mantela 
  mantila 
 
�ele�:  létavkovití 
Rod:  japone�ka 
  létavka druh:  zed 
  pouchalka druh:  bana, garo 
  p�novnice 
  drsnokožka 
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�ele�:  kviku�kovití 
Rod:  kviku�ka 
  drápenka 
  boubelka 
  vlasatice 
 
 
 
 
 


