
AXALOTL MEXICKÝ



• Říše: živočichové
• Kmen: strunatci
• Podkmen: obratlovci
• Třída: obojživelníci
• Podtřída: ocasatí
• Řád: axolotli
• Čeleď: axolotlovití
• Rod: axolotl



Axolotl mexický, česky také zvaný 
vodní dráček nebo tygří mlok, je 

středně velký obojživelník,                        
                                                 

vyskytující se v mexických jezerech 
Lago de Xichimilco a Lago de Chalco.





Axolotl mexický je typickým zástupcem 
obojživelníků, u nichž se projevuje tzv. neotenie - 

ve volné přírodě si totiž zachovává  larvální 
stadium (pulec), ve kterém je schopen se 

rozmnožovat. 

Metamorfózu lze uměle vyvolat v zajetí, 
v přírodě k ní dochází jen velice vzácně. 



Larva axolotla
•  dosahuje délky až 35cm
• má tmavé zbarvení 
• má širokou hlavu, po stranách vyčnívají 

keříčkovité žábry 
• na ocase je patrný kožní lem 
• přední končetiny mají čtyři a zadní pět prstů 
• má schopnost regenerace

POPIS



 



ROZMNOŽOVÁNÍ:
• axolotli mexičtí vynikají schopností 

rozmnožovat se již v larválním stádiu, což 
u nich bývá obvyklé 

• pohlavní dospělosti v larválním stádiu 
dosahuje mezi 18. a 24. měsícem života  

• pohlavní dospělost se u samců pozná podle 
zduřelé kloaky, která značně vystupuje 

• dále se za pohlavní znaky považuje 
krupičkovitá vyrážka patrná zejména na břišní 
straně těla a černé konečky prstů na všech 
končetinách. 



• samička dospívá pohlavně o něco později než 
samec, obvykle ve věku kolem 2 let

• v období rozmnožování se samec snaží 
zaujmout samici třepáním ocasem a snaží se ji 
navést na vypuštěný spermatofor, který by 
samička nasála do své kloaky 

• pokud se tak stane, uvnitř těla samice dojde 
k vnitřnímu oplodnění vajíček, která pak 
samička klade na vodní rostliny nebo jiný 
vhodný podklad.



• zadními končetinami si při kladení přidržuje 
rostliny, kladení vajíček je pro ni velmi 
namáhavé, mnohdy trvá i přes 48 hodin

• vajíček bývá značné množství - 500 až 2500, 
velmi záleží na kondici samice 

• mladí axolotli se líhnou kolem 68 hodin, jsou 
poměrně velcí a ihned po rozplavání přijímají 
potravu, které dovedou pozřít neuvěřitelně 
veliké množství 

• v zajetí se axolotl dožívá až 25 let





• za den pozřou poměrně velké množství potravy, 
a nelze se tedy divit, že v prvním roce až dvou 
letech života axolotli velmi rychle rostou

• krmíme je nejčastěji na proužky nařezaným 
hovězím srdcem nebo žížalami

•  axolotli jsou tak žraví, že kanibalismus není 
výjimkou, proto je dobré odchovávat mladé 
axolotli odděleně, též odděleně od rodičů, kteří 
by je buď mohli pozřít, nebo vajíčka či malé 
pulce mechanicky poškodit.

POTRAVA:





Vytvořily
•  Dao Thi Huong    
• Tereza Dvořáková
• Michaela Jašová
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