
Vážení přátelé, 

 

 

Konečně jsem „nahrubo“ pročetl „celou“ knihu. 
No nemyslím si, že jsem odhalil všechny chyby, omyly a záměny, 
ale snažil jsem se. Ale znáte to – když něco napíšete, zdá se vám to 
dobré, po čase zjistíte že ne tak docela a tak to stále opravujete a 
vylepšujete, až vše čtete tak, že nevnímáte jednotlivá slova… 
Proto je vám nyní oznámím s tím, že prosím – pokud v knize 
naleznete ještě nějaké další chyby, dejte mi prosím vědět, neboť 
kdyby se dělal dotisk, tak by bylo snad možné tam vložit i opravy. 
Rovněž vás prosím o předání této informace těm, o nichž víte, že si 
knihu pořídili. 
 
stránka řádek č i 

obrázek 
chyba oprava 

16 9 U citovaných osob je 

v závorce uvedeno 

pořadové číslo 

citovaného zdroje…. 

U citovaných osob je uvedeno v 

závorce jejich příjmení a datum 

publikování či sdělení – příklad: 

(REHÁK, 1982). 

44 9 Dále je to 

středoevropský piják 

stepní (Dermacentor 

marginatus) – obrázek 

051b vpravo nahoře, se 

kterým jsem se setkal 

velmi často a na mnoha 

místech v maďarské 

pustě, kde číhal na 

zvířata (ovce, kozy a 

srnčí zvěř) místy i ve 

velikém množství – 

obrázek 051. 

Dále je to středoevropský piják 

stepní (Dermacentor 

marginatus) – obrázek 051b 

vpravo nahoře, se kterým jsem 

se setkal velmi často a na 

mnoha místech v maďarské 

pustě, kde číhal na zvířata 

(ovce, kozy a srnčí zvěř) místy i 

ve velikém množství. 

 

66 15 Vybírá si samice, a to 

podle individuálních 

preferencí. 

Vybírá si samice, a to na základě 

druhových specifik, stejně jako podle 

individuálních preferencí. 

128 7 Zatímco mezi 

ostatními druhy jsou 

rozdíly poměrně dobře 

znatelné, pak mezi 

čolkem obecným LV 

(Lissotriton vulgaris)  a 

Zatímco mezi ostatními druhy jsou 

rozdíly poměrně dobře znatelné, pak 

mezi čolkem obecným LV (Lissotriton 

vulgaris)  a čolkem hranatým LH 

(Lissotriton helveticus) je vizuální 

rozdíl pro laika velmi malý. 

 



čolkem hranatým LH 

(Lissotriton montandoni) 

je vizuální rozdíl pro 

laika velmi malý. 

211 Obr.645 

-popisek- 

skokan ostronosý skokan štíhlý 

211 22 PELOPHYLAX PELOPHYLAX 

227 Obr.706 706 byl omylem zaměněn 

za alternativní snímek 746b 

skokana štíhlého 

Správný snímek 706 je přiložen 

zde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je daň za práci s vrstvami v souborech PSD Photoshopu. 

Přeji hezký den a prosím o vaše připomínky. 

Pokud budete chtít, pošlu vám některé opravy i tento obrázek na 

samolepce k přelepení chybného – v tiskové kvalitě. 


