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Abstract: A faunistic survey of terrestrial and aquatic molluscs was conducted in the period 20182021. Altogether, 47 sites were surveyed (35 for terrestrial gastropods and 12 for aquatic molluscs).
In total, 91 species were recorded (75 terrestrial and 11 aquatic gastropods and 5 bivalves) of which
11 species are included in the IUCN Red List and one species in Annex II of the EU Habitats Directive (92/43/EEC). The majority of the terrestrial species richness are woodland dwellers (43 spp.,
58%), including Aegopis verticillus (NT), Cochlodina orthostoma (NT), Sphyradium doliolum (NT),
Vertigo alpestris (NT) and the most remarkable finding of Pagodulina pagodula (CR), occurring
only at two sites in Czech Republic. The second most species-rich ecological group are euryvalent
species (11 spp., 15%), followed by hygrophilous and wetland species (8 spp., 11% and 4 spp., 5%;
respectively), silviphobic (4 spp., 5%) and xerophilous species (3 spp., 4%). The wetland species
Vertigo angustior (VU, listed in Annex II of the EU Habitats Directive) was not recorded at a previously known site, however, it was discovered at a new site. Granaria frumentum (NT), Oxychilus
inopinatus (NT), Pupilla triplicata (VU) and Truncatellina claustralis (VU) are open-habitat species
of conservation importance, the latter two being associated with a remarkable habitat occurring in
Podyjí NP – stone seas (rock debris). Fringes of some exposed stone seas are inhabited by unique
gastropod assemblages combining calcicole forest and open-habitat species. Decline or presumed
extinction of some open-habitat species recorded in the national park during a previous survey
(Ložek & Vašátko 1997) is related to successional changes. Aquatic mollusc fauna consists predominantly of widespread species, with the occurrence of spring-dwelling Bythinella austriaca (NT)
and regionally-important occurrence of Pisidium obtusale. Only two invasive species were recorded
(Physa acuta, Potamopyrgus antipodarum) in the Dyje river.
Keywords: Mollusca, Gastropoda, faunistic survey, Podyjí National Park, NATURA 2000

ÚVOD

Kaňon řeky Dyje a jeho přilehlé okolí představuje pestrou mozaiku biotopů, která
se odráží ve vysoké biodiverzitě rostlin a živočichů. Jinak tomu není ani u suchozemských měkkýšů, navzdory geologickému podloží, které je tvořeno převážně
kyselými krystalinickými horninami a vápníkem bohaté podloží je zastoupeno
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pouze v malé míře vložkami vápenců a erlánů. Zdejší malakofauna byla důkladně
prozkoumána Vojenem Ložkem a Jaroslavem Vašátkem mezi roky 1990–1996.
Výsledky průzkumu jsou shrnuty v monografii (Ložek & Vašátko 1997), ve které
autoři uvádějí výskyt celkem 107 druhů, z toho 90 suchozemských a 12 vodních
plžů a 5 mlžů. Hlavním cílem současného průzkumu bylo doplnit zkoumané lokality
a zjistit, jestli na některých lokalitách nastaly změny v druhovém složení během více
než 20 let od posledního průzkumu.
Metodika
Měkkýši byli zkoumáni dle metodiky Horsák & Beran (2019). Na suchozemských
lokalitách byl nejprve proveden ruční sběr, který byl na vybraných místech doplněn
prosevem hrabanky přímo v terénu za pomocí síta o velikosti ok 0,5 × 0,5 mm nebo
odběrem hrabankového vzorku, který byl následně vysušen a zpracován v laboratoři.
Většina lokalit, které byly vybrány podle předchozího průzkumu Ložek & Vašátko
(1997), má charakter rannějších sukcesních stádií, jsou náchylnější k sukcesnímu
vývoji a jedná se většinou o exponované biotopy. Vodní měkkýši byli hledáni ručním sběrem, propíráním vegetace a prosíváním sedimentu cedníkem (průměr 20 cm,
velikost ok 0,8 mm). Většina druhů byla determinována na místě a poté vrácena
zpět. Jedinci druhů, k jejichž určení je potřeba pitva, byli nejprve utopeni v perlivé
nebo převařené vodě a následně uloženi do ethanolu a určeni pod binokulární lupou.
Měkkýši byli určováni podle práce Horsák et al. (2013) a nomenklatura je podle
Horsák et al. (2021). Kategorie ohroženosti druhů jsou dle aktuálního Červeného
seznamu (Beran et al. 2017). Zařazení druhů do jednotlivých ekologických skupin
v příloze I vychází z prací Ložek (1964) a Juřičková et al. (2014) a je doplněno
o nově rozlišované nebo nezařazené druhy: 1 – lesní druhy sensu stricto, zřídka
vystupující mimo les, např. nad horní hranici; 2 – lesní druhy sensu lato, častěji se
vyskytující i na nelesních stanovištích; 3 – druhy vyskytující se ve vlhkých a aluviálních lesích; 4 – druhy exponovaných skal a stepí; 5 – druhy silvifóbní, vyhýbající
se lesu; 6 – druhy různých suchých stanovišť; 7 – mezofilní a euryvalentní druhy
obývající různé biotopy; 8 – vlhkomilné druhy; 9 – druhy vázané na mokřady a silně
zamokřené biotopy; 10 – vodní druhy.
Přehled lokalit
V přehledu zkoumaných lokalit jsou v tomto pořadí uvedeny: číslo a název zkoumané plochy, GPS souřadnice, stručný popis zkoumané plochy, metoda sběru a datum
průzkumu. Zkoumané plochy jsou zakresleny v mapě (obr 1).
Suchozemští plži
1. údolí Hajského potoka (48° 50’ 03,34” N, 15° 58’ 21,00” E)
Zalesněná rokle se strmými svahy a bylinným patrem tvořeným převážně netýkavkou malokvětou
(Impatiens parviflora). Ruční sběr a terénní prosev hrabanky, 16. 7. 2018.
2. drolina nad Papírnou (48° 49’ 09,21” N, 15° 58’ 51,87” E)
Částečně zastíněný okraj exponovaného kamenného moře s J expozicí na pravém břehu Dyje.
Ruční sběr a terénní prosev hrabanky, 16. 7. 2018.
3. drolina proti ústí Hajského potoka (48° 49’ 59,84” N, 15° 58’ 46,58” E) – obr. 2
Částečně zastíněný okraj kamenného moře s JZ expozicí a přítomností lípy (Tilia sp.). Ruční
sběr a prosev hrabanky, 16. 7. 2018.
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Obr. 1. Mapa zobrazující zkoumané lokality. Orig. Miroslav Buršík.
Fig. 1. Map of surveyed sites. Orig. Miroslav Buršík.
4. údolí pod Vranovem nad Dyjí (48° 53’ 19,18” N, 15° 47’ 58,34” E)
Zalesněné údolí na soutoku dvou bezejmenných potoků. Biotop se vyznačuje bujným bylinným
podrostem s bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria) a měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva). Ruční sběr, 18. 7. 2018.
5. opevnění Vranovského zámku (48° 53’ 33,91” N, 15° 48’ 46,16” E)
Lokalita se nachází v blízkosti Vranovského zámku na skalnatém návrší, na kterém stojí zbytky
původního vnějšího opevnění. Jedná se o výhřevnou skalnatou step s borovicemi a duby. Na
severní straně biotop přechází v suchý les. Ruční sběr a terénní prosev hrabanky, 18. 7. 2018.
6. údolí proti Zadním Hamrům (48° 53’ 24,47” N, 15° 49’ 31,84” E) – obr. 3
Zalesněné vlhké údolí bezejmenného potoka s bujným bylinným podrostem s bršlicí kozí nohou
(Aegopodium podagraria) a měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva). Ruční sběr, 18. 7. 2018.
7. údolí proti Zadním Hamrům 2 (48° 53’ 17,72” N, 15° 49’ 12,03” E)
Zalesněné údolí bezejmenného potoka s dominancí kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). Ruční
sběr, 18. 7. 2018.
8. svah proti Ledovým slujím (48° 52’ 56,93” N, 15° 49’ 57,91” E)
Suťové pole v listnatém lese se silnou vrstvou opadanky. Ruční sběr a terénní prosev hrabanky,
18. 7. 2018.
9. levý břeh Klaperova potoka u Urbánkovy cesty (48° 52’ 01,00” N, 15° 52’ 44,00” E)
Navzdory převládajícímu suchu byla lesní půda a podrost na lokalitě vlhká a vyznačovala se
bujným bylinným podrostem s bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria) a měsíčnicí vytrvalou
(Lunaria rediviva). Zkoumána byla také přilehlá vápencová skalka. Ruční sběr a hrabankový
prosev, 19. 7. 2018.
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Obr. 2. Kamenné moře (drolina, lokalita 3) tvořené krystalinickými horninami s výskytem lípy (Tilia sp.), jejíž opad vytváří na jinak kyselých balvanech vápníkem bohaté mikrohabitaty a podmiňuje výskyt vápnomilných plžů. Fotografie pořízena v roce 2021.
Fig. 2. Stone sea (rocky debris, site 3) made of crystalline rocks with linden trees (Tilia sp.) in the
surroundings. Linden leaf litter creates limestone-rich microhabitats on otherwise acidic rocks and
allows for occurrence of calcium-demanding gastropods. Photo taken in 2021.
10. Kozí stezky (48° 51’ 41,72” N, 15° 52’ 21,79” E)
Zalesněné skalnaté návrší na vápencovém horninovém podkladu. Ruční sběr a terénní prosev
hrabanky, 19. 7. 2018.
11. údolí Klaperova potoka – dolní část (48° 51’ 38,02” N, 15° 52’ 36,48” E)
Zalesněná potoční niva. Lokalita byla i navzdory suchému roku dostatečně vlhká a vyznačovala
se bujným bylinným podrostem, podobně jako lokalita 6. Ruční sběr, 19. 7. 2018.
12. vápencové výchozy a okolí na Sloním hřbetě (48° 51’ 39,67” N, 15° 52’ 41,74” E)
Částečně zastíněná ale výhřevná lokalita. Ruční sběr a terénní prosev hrabanky, 19. 7. 2018.
13. mokřad Okrouhlík (48° 53’ 09.54” N, 15° 50’ 32.10” E)
Periodicky zaplavovaný mokřad, v době průzkumu téměř vyschlý. Ruční sběr, 10. 9. 2019.
14. severozápadní svah pod Ledovými slujemi – u paty svahu (48° 53’ 06,11” N, 15° 50’ 33,75” E)
Okraj exponovaného kamenného moře obklopeného listnatými stromy. Ruční sběr, 10. 9. 2019.
15. jižní svah pod Ledovými slujemi – u paty svahu (48° 52’ 55,97” N, 15° 50’ 18,13” E)
Okraj exponovaného kamenného moře obklopeného listnatými stromy včetně lípy. Ruční sběr,
10. 9. 2019.
16. drolina pod Hardeggskou vyhlídkou (48° 51’ 24,78” N, 15° 51’ 40,70” E)
Okraj kamenného moře s J expozicí. Ruční sběr a terénní prosev hrabanky, 10. 9. 2019.
17. terasy pod Královým stolcem (48° 50’ 37,55” N, 16° 0’ 13,11” E) – obr. 4
Terasovité stupně zarostlé náletovou vegetací. Ruční sběr, 11. 9. 2019.
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18. terasy pod hradištěm sv. Hippolyta (48° 51’ 21,21” N, 16° 02’ 09,65” E)
Osluněné terasy na levém břehu Dyje, částečně využívané jako zahrady a sad. Ruční sběr, 11.
9. 2019.
19. Mločí údolí (48° 50’ 49,21” N, 15° 59’ 50,91” E)
Vlhká rokle s hluboce zařezaným Mločím potokem. Ruční sběr, 11. 9. 2019.
20. Žlebský potok (48° 50’ 23,47” N, 15° 55’ 37,19” E)
Zalesněné údolí potoka. Ruční sběr, 11. 9. 2019.
21. terasy u Vraní skály (48° 50’ 59,82” N, 15° 53’ 42,80” E)
Exponované skalní výchozy se stepní vegetací na vápnitém podloží. Ruční sběr a terénní prosev,
11. 9. 2019.
22. kamenné moře nad cestou J. Krejčího (48° 49’ 32,59” N, 15° 58’ 52,57” E)
Exponované kamenné moře s lipami (Tilia sp.) v okolí. Ruční sběr a terénní prosev hrabanky,
12. 9. 2019.
23. Ledové sluje 1 (48° 53’ 03,70” N, 15° 50’ 39,85” E)
Částečně exponované suťoviště pod vyhlídkou se studenými výdechy a lípou (Tilia sp.). Ruční
sběr a terénní prosev hrabanky, 13. 9. 2019.

Obr. 3. Vlhká zalesněná rokle (lokalita 6) poskytuje útočiště vlhkomilným druhům a kriticky ohroženému druhu Pagodulina pagodula (obr. 6). Fotografie pořízena v roce 2021.
Fig. 3. Damp forested valley with hygrophilous species and critically endangered Pagodulina pagodula (Fig. 6). Photo taken in 2021.
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24. Ledové sluje 2 (48° 53’ 03,30” N, 15° 50’ 36,07” E) – obr. 5
Zalesněná gravitační rozsedlina s vysokou vzdušnou vlhkostí a studenými výdechy. Ruční sběr,
13. 9. 2019.
25. Nový Hrádek – nejstarší část (48° 50’ 13,88” N, 15° 54’ 20,20” E)
Zdi, zídky a jejich okolí. Ruční sběr, 14. 9. 2019.
26. Nový Hrádek – zdi s jihozápadní orientací (48° 50’ 13,02” N, 15° 54’ 19,14” E)
Exponované a částečně zastíněné části mezi vnitřní a vnější hradbou. Ruční sběr, 14. 9. 2019.
27. Nový Hrádek – zastíněná část (48° 50’ 14,02” N, 15° 54’ 21,13” E)
Zastíněná a vlhká část vedle nejstarší části hradu. Ruční sběr, 14. 9. 2019.
28. les pod Ostrohem (48° 50’ 09,39” N, 15° 53’ 43,10” E)
Vlhký listnatý les v nivě Dyje. Ruční sběr, 14.9.2019.
29. drolina proti ústí Hajského potoka 2 (48° 50’ 01,26” N, 15° 58’ 43,50” E)
Listnatý les u paty suťového svahu. Ruční sběr, 23. 8. 2021.
30. drolina jižně od ústí Hajského potoka (48° 49’ 59,03” N, 15° 58’ 39,32” E)
Prosvětlený les na kamenném moři. Ruční sběr, 23. 8. 2021.

Obr. 4. Terasy pod Královým stolcem (lokalita 17). Během průzkumu po vyhlášení národního parku se jednalo o exponovaný biotop s výskytem stepních druhů (Ložek & Vašátko 1997). V dnešní
době je lokalita zarostlá náletovou vegetací a druhy se zde již nevyskytují. Fotografie pořízena
v roce 2018.
Fig. 4. Terraces under Králův stolec (site 17). During the survey performed after the national park
establishment (Ložek & Vašátko 1997), it was an open habitat site with the occurrence of steppe
species. Nowadays, it has undergone successional shift towards woodland and the steppe species
have vanished. Photo taken in 2018.
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Obr. 5. Zalesněná gravitační rozsedlina pod Ledovými slujemi s vlhkým a chladným mikroklimatem (lokalita 24) hostí bohatou faunu měkkýšů včetně druhu Discus ruderatus, jehož reliktní výskyt je regionálně významný. Fotografie pořízena v roce 2021.
Fig. 5. Shaded gravitational cleft under Ledové sluje (Ice Caves) with damp and cold microclimate
(site 24), hosting a rich gastropod assemblage including the relict species Discus ruderatus with
regional importance. Photo taken in 2021.
31. zalesněná drolina vedle vyústění Hajského potoka (48° 49’ 59,03” N, 15° 58’ 39,32” E)
Zalesněná vlhká drolina. Ruční sběr (M. Horsák), 23. 8. 2021.
32. údolí proti Zadním Hamrům 2 (48° 53’ 25,53” N, 15° 49’ 34,35” E)
Potoční niva v zalesněném údolí. Ruční sběr, 24. 8. 2021.
33. suché trávníky u Podmolí (48° 48’ 54,48” N, 15° 58’ 35,92” E)
Suché stepní trávníky. Ruční sběr, 25. 8. 2021.
34. údolí Klaperova potoka – dolní část 2 (48° 51’ 33,64” N, 15° 52’ 44,52” E)
Suťový les a potoční luh. Ruční sběr, 26. 8. 2021.
35. luční mokřad u Čížova (48° 52’ 32,70” N, 15° 51’ 56,29” E)
Mokřad s dominancí orobince (Typha sp.) na louce s protékajícím potůčkem. Ruční sběr, 27. 8.
2021.
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Vodní měkkýši
36. Dyje nedaleko bývalého Gruberova hotelu (48° 48’ 41,70” N, 15° 58’ 49,08” E)
Řeka Dyje pod bývalým hotelem Gruber, rychle proudící peřeje typu pstruhového pásma pod
jezem s menšími tišinami u břehu. Ruční sběr a prosívání sedimentu cedníkem, 11. 7. 2018.
37. rybník U Jejkala (48° 52’ 43,06” N, 15° 48’ 5,90” E)
Rybník s litorálními porosty tvořenými rákosem (Phragmites australis) a hojným výskytem
bublinatky (Utricularia australis). Ruční sběr a propírání makrofyt cedníkem, 24. 8. 2021.
38. jez pod Šobesem, Dyje (48° 48’ 41,39” N, 15° 58’ 40,09” E)
Potamalizovaná část Dyje nad jezem a rychleji proudící voda typu pstruhového pásma pod jezem.
Ruční sběr především na kamenech, 25. 8. 2021.
39. Uhlířův pramen (48° 51’ 36,62” N, 15° 52’ 33,43” E)
Vápnitý pramen vyvěrající zpod hřbetu pod Kozí stezkou. Ruční sběr, 26. 8. 2021.
40. Pustý rybník (48° 50’ 37,22” N, 15° 56’ 08,73” E)
Rybník obklopený lesem a téměř kompletně zarostlý rákosem (P. australis) a rdestem (Potamogeton natans). Na hladině je hojná závitka (Spirodela polyrhiza). Ruční sběr a propírání vegetace
cedníkem, 27. 8. 2021.
41. lesní mokřad Pyramida (48° 52’ 30,68” N, 15° 53’ 50,48” E)
Zatopená olšina s olší (Alnus glutinosa), ostřicemi (Carex spp.), sítinou (Juncus sp.) a závitkou
(S. polyrhiza). Ruční sběr, prosívání sedimentu a propírání vegetace cedníkem, 27. 8. 2021.
42. Malý Čížovský rybník (48° 52’ 27,99” N, 15° 52’ 08,66” E)
Bez emerzních makrofyt s velmi sporým výskytem submerzních makrofyt. Ruční sběr, prosívání
sedimentu a propírání vegetace cedníkem, 27. 8. 2021.
43. Čížovský lesní rybník a jeho přítok (48° 53’ 26,92” N, 15° 52’ 34,86” E)
Rybník je částečně zarostlý orobincem (Typha sp.), rákosem (P. australis) a závitkou (S. polyrhiza). Ruční sběr, prosívání sedimentu a propírání vegetace cedníkem, 27. 8. 2021.
44. Gruberova studánka (48° 48’ 40,43” N, 15° 58’ 35,83” E)
Pramenná stružka pod zatrubněným vývěrem. Ruční sběr, 28. 8. 2021.
45. Dyje u Bývalého Zemského mlýnu (48° 49’ 08,46” N, 15° 58’ 16,98” E)
Potamalizovaný úsek nad jezem se silnými nánosy jemného bahna bez vodních makrofyt. Ruční
sběr a prosívání sedimentu cedníkem, 28. 8. 2021.
46. Dyje u Hardeggu (48° 51’ 10,12” N, 15° 51’ 44,86” E)
Bahnitopísčité nánosy a náplavy nad jezem u Hardeggu. Ruční sběr a prosívání sedimentu
cedníkem, 28. 8. 2021.
47. Mašovická střelnice – tůň (48° 50’ 48,13” N, 15° 58’ 38,56” E)
Sukcesně mladá tůň na kyselém podloží s fluktuující vodní hladinou, částečně zarostlá rákosem
(P. australis). Ruční sběr a prosívání sedimentu cedníkem, 28. 8. 2021.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Celkem bylo na území NP Podyjí a v jeho blízkém okolí zaznamenáno 90 druhů
měkkýšů, z toho 74 suchozemských a 11 vodních plžů a 5 mlžů (viz příloha I a II).
11 druhů, které jsou jednotlivě komentovány v samostatné sekci níže, je zařazeno
do Červeného seznamu (Beran et al. 2017). Přímo srovnávat současné výsledky
s předchozí prací Ložek & Vašátko (1997) nelze, jelikož současný průzkum byl
proveden na menším počtu lokalit a pouze některé sběry byly provedeny na přibližně stejných plochách. Je nutno také uvést, že roky 2018 a 2019, během kterých proběhla většina průzkumů, se vyznačovaly vysokými teplotami a velmi nízkými úhrny
srážek, což se zajisté projevilo na podhodnocení výskytu především bezulitnatých
plžů.
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Suchozemští plži
Většina druhové diverzity suchozemských plžů je tvořena lesními druhy, které jsou
zastoupeny 43 druhy (58 %; viz příloha I). Převážná většina těchto druhů je soustředěna do vlhkých lesů s přírodě blízkou skladbou stromů, které se rozkládají v kaňonu Dyje a v přilehlých roklích a údolích. Kyselé a vysychavé hercynské dubohabřiny rozkládající se na hranách údolí Dyje a v přilehlém okolí, spadající převážně
do svazu Melampyro nemorosi-Carpinetum, jsou z pohledu diverzity plžů velice
chudé až sterilní. Naopak suťové lesy na úpatí svahů a ve vlhkých roklinách hostí
bohatá měkkýší společenstva s citlivými druhy Aegopis verticillus (NT), Cochlodina
orthostoma (NT), Pagodulina pagodula (CR; obr. 6), Sphyradium doliolum (NT)
a Vertigo alpestris (NT). Poměrně hojně jsou rozšířeni také obyvatelé zachovalejších
lesů Ruthenica filograna a Isognomostoma isognomostomos a na několika místech
žije také druh chladných a vlhkých drolin Causa holosericea. Mezi nově zaznamenanými druhy je nepůvodní druh Boettgerilla pallens, jež se k nám rozšířila okolo
roku 1970 ze svého původního areálu v oblasti Kavkazu (Horsák et al. 2013). Druh
je dnes již rozšířený téměř po celém našem území, avšak není znám žádný negativní vliv na původní společenstva. Druhou nejpočetnější ekologickou skupinou jsou
druhy se širokou ekologickou valencí (11 druhů, 15 %), dále pak vlhkomilné druhy
a mokřadní druhy (8 druhů, 11 %; 4 druhy, 5 %; v tomto pořadí), druhy exponovaných skal a stepí (4 druhy, 5 %), silvifóbní druhy (4 druhy, 5 %) a druhy rozličných
suchých habitatů (3 druhy, 4 %; viz příloha I). Z vlhkomilných a mokřadních druhů
je významný výskyt druhů Vertigo angustior (VU, zařazen v příloze II Směrnice
Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; obr. 7) a Vertigo antivertigo, které jsou ohroženy úbytkem
mokřadních biotopů v krajině. Všechny druhy spadající do ekologické skupiny
obyvatel skalních stepí jsou ochranářsky významné – Granaria frumentum (NT),
Oxychilus inopinatus (NT), Pupilla triplicata (VU; obr. 8) a Truncatellina claustralis (VU; obr. 9). Z těchto druhů jsou dva poslední zmíněné vázány svým výskytem
v národním parku především na kamenná moře (viz následující kapitola).
Plži a drolinový fenomén
Jedním z unikátů národního parku Podyjí nejen na tuzemské, ale i na mezinárodní
úrovni je vysoký počet kamenných moří vzniklých kryogenním rozpadem krystalinických hornin, které tvoří kaňon řeky Dyje. Vyšší počet těchto drolinových biotopů
lze na našem území nalézt již jen v CHKO České středohoří, kde jsou však tvořeny
různými druhy vulkanických hornin (Horáčková et al. 2018). Stabilnější kamenná
moře již zarostla lesem, který dále podporuje jejich stabilitu. Některé droliny se
však vyznačují nižší stabilitou a ta v kombinaci s nedostatkem půdního substrátu
brání stromům v uchycení mezi balvany a udržuje je nezalesněné (kučera 2005).
Samotné krystalinické horniny mají velmi kyselou chemickou reakci a tvoří velmi
nehostinné prostředí pro většinu rostlin a živočichů, zejména pro ulitnaté plže, kteří
potřebují vápník k různým fyziologickým procesům a zejména ke stavbě své ulity
(Barker 2001). Nicméně v okolí kamenných moří se v Podyjí často vyskytují lípy
(Tilia sp.), jejichž opad se vyznačuje vysokým obsahem vápníku v citrátové formě,
která je plži dobře využitelná (např. Wäreborn 1969). Tento opad se hromadí na
okrajích drolin na balvanech, kde v kyselém prostředí vytváří ostrůvky vápníkem
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Obr. 6. Kriticky ohrožený druh Pagodulina pagodula (CR), který se v České republice vyskytuje
pouze na dvou místech – v PR Mutenská obora a v NP Podyjí.
Fig. 6. Critically endangered Pagodulina pagodula (CR) lives only in two areas in the Czech Republic – Mutenská obora NR and Podyjí NP.

Obr. 7. Zranitelný mokřadní druh Vertigo angustior (VU), zařazený v příloze II Směrnice Rady
Evropy 92/43/EHS, je ohrožen úbytkem vhodných biotopů. V oblasti NP byl druh nalezen na lučním mokřadu (lokalita 35).
Fig. 7. Vulnerable wetland species Vertigo angustior (VU), listed in Annex II of the EU Habitat
Directive (92/43/EEC), is threatened by habitat loss. During the survey it was found in a meadow
wetland (site 35).
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Obr. 8. Zranitelný stepní druh Pupilla triplicata (VU), který se v oblasti NP vyskytuje na drolinách
s výskytem lip (viz obr. 2 a 10) a na hradních zříceninách.
Fig. 8. Vulnerable steppe species Pupilla triplicata (VU) occurring in the national park on stone
seas with the presence of linden trees (see Fig. 2 and 10) and on castle ruins.

Obr. 9. Zranitelný stepní druh Truncatellina claustralis (VU), který je z oblasti NP známý pouze ze
dvou míst – drolin s přítomností lípy (viz obr. 2 a 10).
Fig. 9. Vulnerable steppe species Truncatellina claustralis (VU) occurs only at two sites in the national park – stone seas with the presence of linden trees (see Fig. 2 and 10).
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bohatého substrátu a poskytuje životní prostředí pro vápnomilné druhy plžů (obr.
10). Díky svým unikátním vlastnostem droliny v Podyjí tedy hostí jedinečná společenstva druhů snoubící xerofilní druhy s druhy lesními, mezi něž patří nehojné vápnomilné stepní druhy Pupilla triplicata (VU; obr. 8) a Truncatellina claustralis (VU;
obr. 9), které doplňuje ekologicky méně vyhraněný Vertigo alpestris (NT). Tato
unikátní společenstva doplňuje také drolinová forma jinak běžného druhu Alinda biplicata f. bohemica, jejíž dvě hlavní centra rozšíření leží v Podyjí a v CHKO České
středohoří (Ložek & Vašátko 1997; Horáčková et al. 2018) a druh Balea perversa,
který je u nás poměrně vzácný a vyskytuje se především na drolinách a na skalních
zříceninách. Obdobná společenstva se u nás hojněji vyskytují pouze na drolinách již
zmíněného Českého středohoří (Horáčková et al. 2018).
Sukcesní změny a druhy bezlesých biotopů
Kategorie ochrany národní park má za úkol chránit přírodní či přírodě blízké krajinné celky, které jsou ponechávány z převážné části samovolnému vývoji. Tato situace
je velice příznivá pro většinu našich suchozemských plžů, jelikož většina z nich spadá mezi lesní druhy a z jejich hlediska vždy platí čím méně lidských zásahů a narušování, tím lépe. Opačná situace však platí pro většinu obyvatel různých exponovaných biotopů, které jsou vázány na biotopy, z nichž podstatná část potřebuje disturbanční režim, který zabraňuje sukcesním změnám. Příkladem biotopu, který podlehl
sukcesním změnám, jež změnily jeho podstatu, jsou terasy pod Královým stolcem.
Ložek & Vašátko (1997) zde uvádějí výskyt stepních druhů Zebrina detrita (VU)
a Chondrula tridens, z nichž první zmíněný je na našem území vzácný a druhý je relativně hojný na Moravě, avšak v obou případech se jedná o druhy ubývající vlivem
zániku vhodných biotopů (Horsák et al. 2013). Zmíněná lokalita (č. 92 v Ložek &
Vašátko 1997, č. 17 zde) zvolna zarůstala již během průzkumu při vyhlašování národního paku a druhy byly již tehdy zaznamenány pouze v nízkých počtech (Ložek
& Vašátko 1997). Během současného průzkumu byla lokalita již zarostlá a zastíněná stromy a tyto druhy se zde již nevyskytují. Oba druhy autoři uvádějí také z teras
pod Hradištěm sv. Hippolyta (lokalita 95 v Ložek & Vašátko 1997, lokalita 18
zde), avšak ani zde nebyly nalezeny. V tomto případě je na vině nejspíš intenzivnější
využívání lokality jakožto sadu ovocných stromů a políček.
Vodní měkkýši
Během průzkumu bylo v NP zaznamenáno 16 druhů vodních měkkýšů, z toho 11
plžů a 5 mlžů (viz příloha II). Jedná se převážně o běžné druhy rozšířené průběžně
po celém území České republiky. Za zmínku stojí výskyt téměř ohroženého druhu
Bythinella austriaca (NT), který je vázaný na vývěry dobře prokysličených a na
vápník bohatých podzemních vod, který byl zaznamenán na dvou lokalitách (39 a 44
– vodní měkkýši). Regionálně významný je nález mlže Pisidium obtusale (lokalita
41 – vodní měkkýši), který se na jižní Moravě vyskytuje poměrně vzácně (Horsák
2003). V řece Dyji byly zaznamenány také dva invazní druhy Physa acuta a Potamopyrgus antipodarum. První zmíněný druh má své původní centrum rozšíření v Severní Americe, odkud invadoval téměř všechny ostatní kontinenty (eBBs et al. 2018)
a dnes se vyskytuje téměř na celém našem území s výjimkou vyšších nadmořských
výšek (Horsák et al. 2021). Druhý zmíněný druh pochází z Nového Zélandu, po-
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dobně jako předchozí druh se rozšířil téměř do celého světa a v Evropě je považován
za druhý nejinvazivnější organismus (nentwig et al. 2018). Úspěšnost invazivity
druhu spočívá ve schopnosti tolerovat širokou škálu ekologických podmínek a množit se partenogeneticky, nepůvodní populace po celém světě jsou proto tvořeny pouze samicemi (Alonso & CAstro-Diez 2008). V České republice se druh vyskytuje
převážně v nížinách v povodí větších řek (Horsák et al. 2021). Dobrou zprávou je,
že oba tyto invazní druhy byly v současné době v oblasti NP zaznamenány pouze na
dvou lokalitách (45 a 46 – vodní měkkýši), a to pouze v poměrně nízkých počtech
jednotek jedinců na desítkách centimetrů čtverečních. Je však možné, že detailnější
průzkum odhalí přítomnost těchto druhů i na jiných místech.
Vodních stanovišť je v národním parku poskromnu a řeka Dyje je na obou koncích národního parku ohraničena přehradami, proto je druhová bohatost vodních
měkkýšů v řece nízká. Přítomnost přehrad je s největší pravděpodobností zodpovědná za absenci velkých mlžů v tomto úseku Dyje. Velcí mlži se totiž rozmnožují

Obr. 10. Okraj kamenného moře (droliny), kde se na granodioritových balvanech kumuluje listový
opad lípy a umožňuje výskyt svérázných společenstev plžů, včetně těch vápnomilných.
Fig. 10. Fringe of a stone sea (rocky debris) with accumulation of linden leaf litter that allows for
occurrence of unique gastropod assemblages including calcium-demanding species.
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pomocí parazitických glochidií, jejichž hostitelé jsou ryby, kterým v migraci brání
přehrady. Ty způsobují také změnu fyzikálně-chemických vlastností vodního toku
včetně kolísání průtoku vlivem špičkování vodní elektrárny a změnu teplotního režimu, díky které charakter řeky odpovídá druhotnému pstruhovému pásmu namísto
přirozeného parmového (Helešic & kubíček 1999). Teplota vody je zřejmě stěžejním důvodem absence velkých mlžů, jelikož Vranovská přehrada vypouští vodu
spodní výpustí a tím udržuje teplotu vody během vegetační sezóny nízkou, což brání
velkým mlžům v rozmnožování (např. Layzer et al. 1993).
Komentář k vybraným druhům
V této části uvádím komentář k ochranářsky významným druhům zařazeným v Červeném seznamu a regionálně významným druhům. U uváděných četností je potřeba
mít na paměti, že část průzkumů byla prováděna během velmi srážkově chudých
období, což se dozajisté promítlo na početnosti druhů.
Aegopis verticillus (Lamarck, 1822) – zemoun skalní (NT)
Velký a nápadný plž s převážně východoalpským rozšířením obývající listnaté, často
suťové lesy především na vápnitějších substrátech. V České republice se vyskytuje
především v jižní polovině na příhodných biotopech, avšak zasahuje až do oblasti
Orlických hor (Horsák et al. 2013). Jedná se o citlivý lesní druh, který se vyskytuje
na příhodných biotopech téměř po celém území národního parku v hojných počtech.
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) – vřetenovka rovnoústá (NT)
Evropský druh obývající zachovalé listnaté lesy, kde se nejčastěji zdržuje na stinných vápencových skalách nebo na kmenech živých či padlých stromů. V České
republice je hojnější ve vápencových oblastech a roztroušeně se vyskytuje po celém
našem území, kde indikuje poměrně zachovalé lesní porosty (Horsák et al. 2013).
V NP byl druh zaznamenán na třech lokalitách (4, 9, 13 – viz příloha I), kde jeho
výskyt ukazuje na hodnotu a zachovalost porostů. Jedinci se vyskytují v nižších jednotkách jedinců na m2.
Discus ruderatus (Hartmann, 1821) – vrásenka pomezní
Vlhkomilný lesní druh s těžištěm výskytu ve střední, a především severní Evropě,
zasahující až do západní Asie. V České republice se vyskytuje průběžně ve vyšších
nadmořských výškách, případně v inverzních údolích (Horsák et al. 2013). V oblasti NP se druh vyskytuje v gravitační rozsedlině pod hřebenem Ledových slují
(lokality 23, 24), kde výskyt druhu podmiňují výdechy chladného vzduchu a vlhké
mikroklima. Jedná se o relikt z období pozdního glaciálu a raného holocénu, kdy byl
druh průběžně rozšířený po celém našem území (Ložek & Vašátko 1997). Podobné
reliktní výskyty jsou známé z Českého středohoří (Horáčková et al. 2018). Druh je
na lokalitách poměrně vzácný a při poslední návštěvě lokalit za vhodných podmínek
byli nalezeni pouze dva živí jedinci. Zdá se, že jej negativně ovlivňují stále četnější
klimatické výkyvy.
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) – včelínka ozdobná (CR; obr. 6)
Drobný plž s malebnou ulitou připomínající včelí úl s těžištěm výskytu v Alpách,
severní Francii a jižní Itálii. V České republice byl druh známý pouze z jediné
lokality v přírodní rezervaci Mutenská obora u Slavonic (Lacina & Horsák 2012),
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která se nachází asi 30 km vzdušnou čarou proti proudu Dyje. Druhá lokalita byla
nalezena v roce 2018 v údolí bezejmenného přítoku Dyje jižně od Vranova nad
Dyjí (lokalita 6). Tento druh byl na území NP zaznamenán ve fosilním záznamu
vykopaném v údolí Klaperova potoka (Ložek & Vašátko 1997). Stáří vrstvy bylo
později datováno do lesního klimatického optima středního holocénu (Juřičková et
al. 2021). Dnes již bohužel zesnulý nestor české malakozoologie Vojen Ložek často
prohlašoval, že druhy nalezené ve fosilních záznamech odpovídajících mladší polovině holocénu se v oblasti velmi pravděpodobně stále vyskytují a tato hypotéza se
opakovaně ukázala jako pravdivá. A to i v případě včelínky ozdobné, jejíž fosilní naleziště se nachází pouhých 6 km vzdušnou čarou od její recentní populace. Lokalita
druhu v národním parku se vyznačuje bujným bylinným patrem s dominancí druhu
Aegopodium podagraria a díky poloze na břehu potoka v zalesněné rokli i vlhčím
mikroklimatem. Vlhké mikroklima a zachovalé lesní porosty jsou společným znakem výskytu druhu na obou českých a obou slovenských lokalitách (Lisický 1986).
Je tedy pravděpodobné, že se jedná o limitující faktory na severním okraji areálu tohoto druhu. V roce 2021 jsme se s kolegou Michalem Horsákem a účastníky Bioléta
vrátili do oblasti výskytu včelínky a objevili další plošku s výskytem druhu několik
desítek metrů níže od té první (lokalita 31). Tato lokalita má velmi podobný charakter jako ta předchozí, nachází se v nivě potoka a rozkládá se pouze na ploše několika
desítek metrů čtverečních. V porovnání s Mutenskou oborou jsou populační hustoty
druhu poměrně nízké v řádech nižších jednotek jedinců na m2.
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) – soudkovka žebernatá (NT)
Tvarově nápadný plž vyskytující se od západní Francie až po Ukrajinu a Kavkaz.
Obývá listnaté lesy s vyšším obsahem vápníku, sporadicky také okolí potoků a pramenišť. V České republice je hojný zejména ve vápencových oblastech a zachovalých suťových lesích (Horsák et al. 2013). V národním parku je výskyt druhu
omezen na vlhčí lokality na vápnitějším substrátu (16, 19, 33 – viz příloha I). Druh
byl nalézán ve velmi nízkých počtech, převážně šlo o jednotlivé kusy.
Vertigo alpestris Alder, 1838 – vrkoč horský (NT)
Evropský zástupce drobného rodu obývá vápníkem bohaté suťové lesy a nezřídka vystupuje i nad horní hranici lesa nebo na exponované sutě. V České republice
se vyskytuje roztroušeně ve vápnitých oblastech, na drolinách nebo v údolích řek
(Horsák et al. 2013). V oblasti národního parku se druh vyskytuje především na
drolinách obohacených lipovým opadem či v gravitačních rozsedlinách Ledových
slují v nižších jednotkách jedinců na m2.
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) – žitovka obilná (NT)
Evropský xerothermofilní druh obývající vápnité exponované stepní biotopy v teplejších oblastech. V České republice se vyskytuje roztroušeně na příhodných biotopech, hojnější je v oblasti Českého krasu a ve vápencových oblastech na jihu Moravy (Horsák et al. 2013). V oblasti NP byl druh zaznamenán na stepních výchozech
Vraní skály (lokalita 21) v nižších jednotkách jedinců na m2.
Chondrina arcadica clienta (Westerlund, 1883) – ovsenka žebernatá (NT)
Epilitický plž vyskytující se od střední Evropy po Kavkaz, který žije na exponovaných vápencových skalách. V České republice se vyskytuje roztroušeně ve východní
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polovině území se souvislejším výskytem pouze v Moravském krasu (Horsák et
al. 2013). Ložek & Vašátko (1997) uvádějí druh pouze z Vraní skály. Během současného průzkumu byla vyvinuta snaha výskyt druhu ověřit, avšak hustá a otrněná
vegetace lemující strmé stěny Vraní skály tuto snahu zhatila. Je ale pravděpodobné,
že se druh na lokalitě stále vyskytuje, jelikož nedošlo k žádnému patrnému narušení.
Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887) – skelnatka zemní (NT)
Drobný zástupce rodu obývající především jihovýchodní Evropu žije ve svrchní
vrstvě půdy a pod kameny na exponovaných biotopech. V České republice se vyskytuje roztroušeně, hojnější je na jižní Moravě (Horsák et al. 2013). V oblasti NP byl
druh nalezen pouze na stepních výchozech Vraní skály (lokalita 21) v počtu dvou
prázdných schránek. Ložek & Vašátko (1997) uvádějí výskyt na více lokalitách
především v západní polovině NP, vzhledem k ekologickým nárokům druhu a sukcesním změnám však pravděpodobně část lokalit již zanikla.
Pupilla triplicata (Studer, 1820) – zrnovka třízubá (VU; obr. 8)
Zrnovka třízubá se vyskytuje v jižní Evropě až po střední Asii. Druh obývá exponované stepní biotopy na vápnitém podloží a na území České republiky se vyskytuje
vzácně a roztroušeně na příhodných biotopech (Horsák et al. 2013). V NP je druh
vázán především na exponované droliny s lipovým opadem a na zříceninu Nový
Hrádek (viz příloha I). Ložek & Vašátko (1997) uvádějí druh i z Vranovského
zámku (hradu), avšak místo není podrobněji popsáno a během současného průzkumu se tam druh nepodařilo nalézt. Početnosti druhu na lokalitách se pohybují okolo
nižších desítek živých jedinců, zvláště početný byl druh na lokalitě 25 (Nový Hrádek – nejstarší část). Přítomnost vyšších početností je potěšující zjištění, jelikož jde
o druh, který z krajiny pomalu mizí, především v Čechách, kde jsou na lokalitách
v posledních desetiletích nalézány pouze prázdné schránky, popřípadě zanikají
vhodné lokality (J. Horáčková a L. Juřičková, osobní komunikace).
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) – drobnička jižní (VU; obr. 9)
Drobný plž s těžištěm výskytu od jižní Evropy po Kavkaz. Drobnička obývá polozastíněné biotopy na vápencovém podkladu v teplejších polohách. V České republice
se vyskytuje ostrůvkovitě a hojnější je pouze v krasových oblastech (Horsák et al.
2013). V NP bylo nalezeno pouze několik prázdných ulit na jediné lokalitě (lokalita
22). Během předchozího průzkumu byl druh nalezen také na drolině nad Papírnou
(lokalita 74 v Ložek & Vašátko 1997, lokalita 2), avšak během současného průzkumu se zde druh nepodařilo zaznamenat. Druh je na území NP velmi vzácný a na
lokalitě byly zaznamenány pouze dvě prázdné schránky.
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 – vrkoč útlý (VU, příloha II Směrnice č. 92/43/
EHS; obr. 7)
Drobný plž s těžištěm výskytu v západní Eurasii žije na vlhkých a otevřených biotopech na vápnitých substrátech. Nejčastěji obývá bazické ostřicové mokřady a litorály vodních těles. V České republice se vyskytuje roztroušeně se souvislejším výskytem ve středních Čechách a na jihovýchodní Moravě, především v Bílých Karpatech
(Horsák et al. 2013). Jedná se o druh zařazený v příloze II Směrnice Rady Evropy
92/43/EHS, který je přímo ohrožený destrukcí vápnitých mokřadů. V NP byl poprvé
zjištěn na neobvyklé lokalitě, která neodpovídá jeho běžným standardům – na mírně
zastíněné drolině mezi ústím Hajského potoka a Býčí skálou (Ložek & Vašátko
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1997). Tato lokalita ale zřejmě již zanikla samovolným vývojem a druh se tam pravděpodobně již nevyskytuje (lokalita 31). Tento druh však byl během průzkumu nalezen na lučním mokřadu (lokalita 35, obr. 11), kde se vyskytuje v hojných počtech
nižších desítek jedinců na m2.
Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857) – praménka rakouská (NT)
Drobný vodní plž s alpsko-karpatským areálem výskytu obývající chladné a dobře
prokysličené prameny, pramenné stružky a prameniště. V České republice se vyskytuje poměrně roztroušeně, hojněji potom v Bílých Karpatech a v Moravském krasu
(Horsák et al. 2013). Na území NP je tento druh vázaný na vývěry čistých podzemních vod (lokalita 39 a 44), kde se vyskytuje v počtech desítek jedinců na m2.
Managementová opatření
Bezzásahový režim vyhlášený na většině rozlohy národního parku je vhodným
managementovým opatřením pro veškeré lesní druhy plžů. Z hlediska plžů vázaných
na exponované biotopy by bylo vhodné bránit zarůstání biotopů pomocí extenzivního kosení či pasení. Pramen sytící mokřad s výskytem druhu Vertigo angustior by
neměl být žádným způsobem narušen.

Obr. 11. Ostřicový mokřad hostí početnou populaci druhu Vertigo angustior (VU; příloha II Směrnice Rady Evropy 92/43/EHS; obr. 7).
Fig. 11. Sedge wetland with abundant population of Vertigo angustior (VU; Annex II of the EU Habitat Directive 92/43/EEC; Fig. 7).
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PODĚKOVÁNÍ
Za pomoc při sběru na lokalitách 29–33 (suchozemští měkkýši) a 2–4 (vodní měkkýši) děkuji
Michalu Horsákovi a účastníkům Bioléta. Za podnětné komentáře, které pomohly zlepšit kvalitu
článku, děkuji J. Horáčkové a L. Juřičkové. Za spolupráci při průzkumu chci poděkovat správě NP
Podyjí, zejména Z. Mačátovi a za zhotovení mapy děkuji M. Buršíkovi. Výzkum byl finančně podpořen správou NP Podyjí a z projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů
a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České
republice“ organizovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (Registrační číslo
projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239) a část uvedených výsledků vychází ze závěrečné zprávy, která shrnuje poznatky z tohoto průzkumu.
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Příloha I. Přehled druhů suchozemských plžů zjištěných během průzkumu a stupeň jejich ohrožení
dle aktuálního Červeného seznamu (RL, dle Beran et al. 2017) a zařazení do jednotlivých ekologických skupin, které vychází z práce Ložek (1964) a je upraveno dle Juřičková et al. (2014) a doplněno o druhy nově rozlišované nebo nezařazené. Ohrožené druhy jsou vysazeny tučně.
Appendix I. The list of recorded terrestrial gastropod species and their classification according to
IUCN Red List categories (RL, after Beran et al. 2017) and to ecogroups based on Ložek (1964),
adjusted by Juřičková et al. (2014) and amended with newly recognized or not-included taxa. Endangered species are in bold
lokalita / site
druh / species
RL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lesní druhy sensu stricto, zřídka vystupující mimo les, např. nad horní hranici
forest species sensu stricto, only rarely occurring outside forest, e.g. above the treeline
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
LC ×
× ×
×
Aegopinella pura (Alder, 1803)
LC ×
× ×
×
× ×
Aegopis verticillus (Lamarck, 1822)
NT
×
× × × × × ×
× ×
Arion silvaticus Lohmander, 1937
LC
Causa holosericea (Studer, 1820)
LC
Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
LC × ×
× ×
× × × × ×
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828)
NT
×
×
Deroceras turcicum (Simroth, 1894)
LC
×
Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816)
LC
×
×
×
Discus ruderatus (Hartmann, 1821)
LC
Ena montana (Draparnaud, 1801)
LC
×
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) LC ×
× ×
×
×
×
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)
LC
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801)
LC
×
×
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
LC ×
Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774)
LC
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)
CR
×
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805)
LC
× × × × ×
Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)
LC ×
×
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)
LC ×
× ×
×
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792)
NT
Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774
LC
×
×
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
LC
×
lesní druhy sensu lato, častěji se vyskytující i na nelesních stanovištích
forest species sensu lato, commonly occurring outside forest
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
LC
× ×
×
×
Alinda biplicata (Montagu, 1803)
LC
× × × ×
× ×
× ×
Arion fuscus (O. F. Müller, 1774)
LC ×
×
×
Arion rufus (Linné, 1758)
LC
×
×
Boettgerilla pallens Simroth, 1912
LC
×
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)
LC
×
×
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774)
LC × × × ×
×
× ×
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805)
LC
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774)
LC
Helicigona lapicida (Linné, 1758)
LC
×
×
×
Helix pomatia Linné, 1758
LC
×
× ×
×
×
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)
LC
×
Limax cinereoniger Wolf, 1803
LC
×
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)
LC × ×
×
× × × × ×
LC
×
×
Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)
Vertigo alpestris Alder, 1838
NT
×
×
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Příloha I. – pokračování / Appendix I. – continued
druh / species

RL

1

2

druhy vyskytující se ve vlhkých a aluviálních lesích
species inhabiting damp and alluvial forests
Clausilia pumila (C. Pfeiffer, 1828)
LC
Columella edentula (Draparnaud, 1805)
LC
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)
LC
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)
LC

3

4

lokalita / site
5 6 7 8 9 10 11 12

×
×
×

×
×
×

×

×

druhy exponovaných skal a stepí / species inhabiting exposed rocks and steppes
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)
NT
Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887)
NT
Pupilla triplicata (Studer, 1820)
VU
×
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
VU
druhy silvifóbní, vyhýbající se lesu / silviphobic species, avoiding forests
Pupilla muscorum (Linné, 1758)
LC
×
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)
LC
×
×
Vallonia costata (C. Pfeiffer, 1828)
LC
×
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
LC

×

druhy různých suchých habitatů / species inhabiting xeric habitats
Caucasotachea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) LC
×
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)
LC
×
×
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
LC
×
mezofilní a euryvalentní druhy obývající různé biotopy
mesophilic and euryvalent species inhabiting various habitats
Balea perversa (Linné, 1758)
LC
×
Clausilia dubia Draparnaud, 1805
LC
×
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)
LC
×
×
Limax maximus Linné, 1758
LC
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
LC
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774)
LC ×
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
LC ×
×
×
×
Trochulus hispidus (Linné, 1758)
LC
Vitrea contracta (Westerlund, 1871)
LC
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)
LC
×
vlhkomilné druhy / hygrophilous species
Arianta arbustorum (Linné, 1758)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Vertigo angustior Jeffreys, 1830
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774)

LC ×
LC
LC
LC
VU
LC

×

×
×

×

×

×
×
× × ×

×

×

×

×
× ×

×

×
×

×

×

×
×

×

×
×
× ×

druhy vázané na mokřady a silně zamokřené biotopy
hygrophilous species with affinity with wetlands and strongly waterlogged sites
Carychium minimum O. F. Müller, 1774
LC ×
×
×
Succinea putris (Linné, 1758)
LC
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
LC
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)
LC
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Příloha I. – pokračování / Appendix I. – continued

druh / species

RL

lokalita / site
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

lesní druhy sensu stricto, zřídka vystupující mimo les, např. nad horní hranici
forest species sensu stricto, only rarely occurring outside forest, e.g. above the treeline
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
LC
Aegopinella pura (Alder, 1803)
LC × ×
×
× ×
Aegopis verticillus (Lamarck, 1822)
NT
×
×
Arion silvaticus Lohmander, 1937
LC
Causa holosericea (Studer, 1820)
LC
×
Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
LC
×
×
× ×
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828)
NT
×
Deroceras turcicum (Simroth, 1894)
LC
× ×
Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816)
LC
Discus ruderatus (Hartmann, 1821)
LC
Ena montana (Draparnaud, 1801)
LC
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) LC ×
× ×
× ×
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801)
LC
×
×
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
LC
Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774)
LC
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)
CR
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805)
LC
×
× ×
Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)
LC
×
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)
LC ×
×
×
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792)
NT
×
×
Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774
LC
× ×
×
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
LC
lesní druhy sensu lato, častěji se vyskytující i na nelesních stanovištích
forest species sensu lato, commonly occurring outside forest
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
LC
× × ×
Alinda biplicata (Montagu, 1803)
LC
× × × ×
Arion fuscus (O. F. Müller, 1774)
LC
Arion rufus (Linné, 1758)
LC
Boettgerilla pallens Simroth, 1912
LC
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)
LC
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774)
LC
×
×
×
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805)
LC
×
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774)
LC
Helicigona lapicida (Linné, 1758)
LC
×
×
Helix pomatia Linné, 1758
LC ×
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)
LC
Limax cinereoniger Wolf, 1803
LC
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)
LC × × ×
×
Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)
LC
×
Vertigo alpestris Alder, 1838
NT
× ×
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×
× ×
×
× ×
×

× ×
× ×
×

×
×
×
×

× ×
× × ×

×
×

×
×
×

×

×

× ×
× ×
×
× × ×

×

×

×

×

×
× ×
× ×

Příloha I. – pokračování / Appendix I. – continued
druh / species

RL

lokalita / site
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

druhy vyskytující se ve vlhkých a aluviálních lesích
species inhabiting damp and alluvial forests
Clausilia pumila (C. Pfeiffer, 1828)
LC
Columella edentula (Draparnaud, 1805)
LC
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)
LC
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)
LC ×

×
×
×

druhy exponovaných skal a stepí / species inhabiting exposed rocks and steppes
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)
NT
×
Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887)
NT
×
Pupilla triplicata (Studer, 1820)
VU
× ×
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
VU
druhy silvifóbní, vyhýbající se lesu / silviphobic species, avoiding forests
Pupilla muscorum (Linné, 1758)
LC
×
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)
LC
×
×
Vallonia costata (C. Pfeiffer, 1828)
LC
×
×
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
LC

×

druhy různých suchých habitatů / species inhabiting xeric habitats
Caucasotachea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) LC
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)
LC
× × × ×
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
LC
×

×

×

×

×

mezofilní a euryvalentní druhy obývající různé biotopy
mesophilic and euryvalent species inhabiting various habitats
Balea perversa (Linné, 1758)
LC
Clausilia dubia Draparnaud, 1805
LC
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
LC ×
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Limax maximus Linné, 1758
LC
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
LC ×
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
LC
×
Trochulus hispidus (Linné, 1758)
LC × ×
Vitrea contracta (Westerlund, 1871)
LC
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)
LC ×
×
vlhkomilné druhy / hygrophilous species
Arianta arbustorum (Linné, 1758)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Vertigo angustior Jeffreys, 1830
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774)

LC
LC
LC
LC
VU
LC ×

×

×
×

×
× ×

×

× ×
×
× ×
× × ×

×

×

×
×

×

×

× ×
×
×
×

×
×

×

× ×

druhy vázané na mokřady a silně zamokřené biotopy
hygrophilous species with affinity with wetlands and strongly waterlogged sites
Carychium minimum O. F. Müller, 1774
LC
×
Succinea putris (Linné, 1758)
LC ×
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
LC
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)
LC ×
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druh / species

RL

lokalita / site
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

lesní druhy sensu stricto, zřídka vystupující mimo les, např. nad horní hranici
forest species sensu stricto, only rarely occurring outside forest, e.g. above the treeline
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
LC
×
×
Aegopinella pura (Alder, 1803)
LC
×
Aegopis verticillus (Lamarck, 1822)
NT
×
× ×
Arion silvaticus Lohmander, 1937
LC
×
Causa holosericea (Studer, 1820)
LC
× ×
Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
LC
× × × × ×
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828)
NT
Deroceras turcicum (Simroth, 1894)
LC
×
Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816)
LC
×
×
Discus ruderatus (Hartmann, 1821)
LC
Ena montana (Draparnaud, 1801)
LC
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) LC
× ×
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)
LC
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801)
LC
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774)
LC ×
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)
CR
×
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805)
LC
×
× × ×
Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)
LC
×
×
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)
LC
×
×
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792)
NT
Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774
LC
× ×
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
LC
lesní druhy sensu lato, častěji se vyskytující i na nelesních stanovištích
forest species sensu lato, commonly occurring outside forest
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
LC
×
×
Alinda biplicata (Montagu, 1803)
LC
× × ×
Arion fuscus (O. F. Müller, 1774)
LC
× ×
Arion rufus (Linné, 1758)
LC
×
Boettgerilla pallens Simroth, 1912
LC
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774)
LC ×
×
×
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805)
LC
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774)
LC
Helicigona lapicida (Linné, 1758)
LC ×
Helix pomatia Linné, 1758
LC
× ×
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)
LC × × ×
Limax cinereoniger Wolf, 1803
LC
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)
LC
× × ×
Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)
LC
×
Vertigo alpestris Alder, 1838
NT
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Příloha I. – pokračování / Appendix I. – continued
druh / species

RL

lokalita / site
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

druhy vyskytující se ve vlhkých a aluviálních lesích
species inhabiting damp and alluvial forests
Clausilia pumila (C. Pfeiffer, 1828)
LC
Columella edentula (Draparnaud, 1805)
LC
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)
LC
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)
LC

×
×
×

×
×

×

druhy exponovaných skal a stepí / species inhabiting exposed rocks and steppes
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)
NT
Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887)
NT
Pupilla triplicata (Studer, 1820)
VU × ×
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
VU
druhy silvifóbní, vyhýbající se lesu / silviphobic species, avoiding forests
Pupilla muscorum (Linné, 1758)
LC
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)
LC × ×
Vallonia costata (C. Pfeiffer, 1828)
LC × ×
× ×
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
LC

×

×

druhy různých suchých habitatů / species inhabiting xeric habitats
Caucasotachea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) LC
×
Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)
LC
×
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
LC
× ×
mezofilní a euryvalentní druhy obývající různé biotopy
mesophilic and euryvalent species inhabiting various habitats
Balea perversa (Linné, 1758)
LC
Clausilia dubia Draparnaud, 1805
LC × ×
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
LC
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)
LC
×
Limax maximus Linné, 1758
LC
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
LC
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774)
LC
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
LC
Trochulus hispidus (Linné, 1758)
LC
Vitrea contracta (Westerlund, 1871)
LC
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)
LC
×
vlhkomilné druhy / hygrophilous species
Arianta arbustorum (Linné, 1758)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Vertigo angustior Jeffreys, 1830
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774)

LC
LC
LC
LC
VU
LC

×
×

×
×
×

×
×

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

×

×
×

×
×

×

×
×

×

×

×

×
×
×
×

×

×

druhy vázané na mokřady a silně zamokřené biotopy
hygrophilous species with affinity with wetlands and strongly waterlogged sites
Carychium minimum O. F. Müller, 1774
LC
Succinea putris (Linné, 1758)
LC
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
LC
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)
LC

×
×
×
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Příloha II. Přehled druhů vodních měkkýšů zjištěných během průzkumu a stupeň ohrožení dle aktuálního Červeného seznamu (RL, dle Beran et al. 2017). Ohrožené druhy jsou vysazeny tučně. Na
lokalitě 47 nebyly nalezeny žádné druhy
Appendix II. The list of recorded aquatic mollusc species and their classification according to
IUCN Red List categories (RL, after Beran et al. 2017). Endangered species are in bold. No species were found at site 47
druh / species

RL

Gastropoda – plži
Acroloxus lacustris (Linnaeus , 1758)
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774
Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857)
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Physa acuta Draparnaud, 1805
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)
Radix balthica (Linnaeus, 1758)

LC ×
LC ×
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC ×

Bivalvia – mlži
Pisidium casertanum (Poli, 1791)
Pisidium nitidum Jenyns, 1832
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)
Pisidium personatum Malm, 1855
Pisidium subtruncatum Malm, 1855

LC
LC
LC
LC
LC
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lokalita / site
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
×
×
×

×
×

×
×
×
×

×

×
×

×

×

×
×
×

×
×

×

×
×

×

×

×
×

×
×

×

×
×

×
×

×

