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Anotace:
Mapový soubor zpracovává v podobě tematických map výskyt všech druhů obojživelníků na výsypkách po těžbě hnědého uhlí v Severočeské
hnědouhelné pánvi v oblasti Kadaňska (Lissotroton vulgaris, Triturus cristatus, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Rana dalmatina, Rana temporaria,
Pelophylax ridibundus, Bombina bombina, Pelobates fuscus). Mapování bylo provedeno v letech 2005 – 2011 pomocí standardních mapovacích metod
(poslech vokalizujících samců, záznam nakladených snůšek, prolovování podběrákem s velikostí ok 0.7 cm, záznam pozorovaných jedinců).
Zaznamenána byla přesná či odhadovaná početnost druhu na lokalitě. Mapy a podkladová prostorová databáze výskytu druhů jsou zpracovány aktuálně,
s použitím současných GIS technologií (ArcGIS 9.3, mapové servery).
Annotation:
Map file is composed of XX thematic maps of occurrence of all amphibian species in the spoil banks after brown coal mining in the north-Bohemian
brown coal field in the Kadaň region (Lissotroton vulgaris, Triturus cristatus, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Rana dalmatian, Rana temporaria,
Pelophylax ridibundus, Bombina bombina, Pelobates fuscus). Mapping was carried out between 2005 - 2011 using standard mapping methods. Reported
was the accurate or the estimated abundance of species at the site. Maps and underlying spatial database of species are currently processed, using current
GIS technology (ArcGIS 9.3, map servers).
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Rok vydání mapového souboru: 2011
Poděkování: Mapový soubor byl vytvořen za podpory následujících grantů:
- Zákonitosti sukcese, rozšíření a početnosti vybraných taxonů (obojživelníků Amphibia a žížal čeledi Lumbricidae) na výsypkách - 42110/1313/3111
- Vlastnosti prostředí a druhová diverzita obojživelníků na sukcesních a technicky rekultivovaných výsypkách Mostecka - 42110/1312/3148
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1 - Výsypka Prunéřov
2 - Výsypka Merkur
3 - Výsypka Březno
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Zdroj mapového podkladu na pozadí:
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