Kdo je plzák
španělský?
Aneb nekonečný
příběh.
˘kﬁiky „Hele, táto, zase jsou tu ti hnûdí
slimáci“, a podobné se oz˘vají mezi
zahrádkáﬁi v âeské republice jiÏ více
neÏ dvacet let. PÛvodce tohoto zdû‰ení je
v‰em znám. Ale dobﬁe znám? Kdepak, i odborníci zji‰Èují, Ïe pﬁíroda stále pﬁipravuje
pﬁekvapení. V ãem se stále m˘lí laici: není
to slimák. Ne kaÏd˘ plÏ bez ulity je slimák.
Slimáci jsou velcí plÏi s v˘razn˘m k˘lem
v zadní ãásti tûla a d˘chacím otvorem
v zadní polovinû ‰títu. „Ná‰ hnûd˘
nepﬁítel“ má zadní ãást tûla zaoblenou a d˘chací otvor v pﬁední
ãásti ‰títu, coÏ jsou znaky pro
plzáky. Plzák ‰panûlsk˘ je invazní druh plÏe, kter˘ se v posledních desetiletích roz‰íﬁil
prakticky po celé Evropû
a ãasto zpÛsobuje zahrádkáﬁÛm v˘znamné ‰kody. Své
jméno dostal podle pﬁekladu
vûdeckého jména Arion lusitanicus, kdy Lusitánie je oblast
v Portugalsku a ·panûlsku.
Ov‰em, jak zji‰Èují i odborníci, v‰e
je jinak… Prav˘ Arion lusitanicus Ïije
podle posledních studií pouze v malé
oblasti v Portugalsku a ná‰ invazní plzák
patﬁí jinému druhu s vûdeck˘m jménem
Arion vulgaris. Odkud vlastnû pochází, je
obestﬁeno tajemstvím, nejpravdûpodobnûji
se jedná o jiÏní ãi západní Francii, ale kdo ví?
V souãasné dobû je z území âeské republiky známo 247 druhÛ mûkk˘‰Û, z toho 219
plÏÛ (Gastropoda) a 28 mlÏÛ (Bivalvia). Mûkk˘‰i jsou jednou z nejpouÏívanûj‰ích modelov˘ch skupin bezobratl˘ch, s praktick˘m
vyuÏitím napﬁ. v ochranû pﬁírody. To je dáno
zejména dobrou znalostí ekologick˘ch nárokÛ jednotliv˘ch druhÛ a skuteãností, Ïe
mnoho druhÛ citlivû reaguje na negativní
lidské zásahy (pﬁibliÏnû 40 % druhÛ na‰í
mûkk˘‰í fauny je rÛzn˘m zpÛsobem ohroÏeno). Pﬁesto se v‰ak v této skupinû setkáme
s nûkolika plÏi, které z pohledu ãlovûka nelze
neÏ oznaãit jako v˘znamné hospodáﬁské
‰kÛdce. Ve v‰ech pﬁípadech se jedná o nahé
plÏe (bez schránky) z ãeledí Arionidae (plzákovití), Limacidae (slimákovití) a Agriolimacidae (slimáãkovití). Vût‰ina nah˘ch plÏÛ je
nenároãn˘ch, se ‰irokou ekologickou valencí, tzn., Ïe jsou schopni úspû‰nû sná‰et
‰iroké spektrum nejrÛznûj‰ích podmínek
prostﬁedí od lesních stanovi‰È pﬁes louky aÏ
po druhotná stanovi‰tû vytvoﬁená nebo
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Plzák na
kopretinách

ovlivnûná
ãlovûkem. Jedin˘m nárokem zÛstává
podmínka dostateãné vlhkosti, protoÏe díky
absenci schránky jsou více náchylní k vyschnutí. Kromû u nás pÛvodního slimáãka
síÈkovaného (Deroceras reticulatum) a slimáãka polního (Deroceras agreste), kteﬁí pÛsobí váÏné ‰kody na polních kulturách, je
nejen u nás, ale prakticky v celé Evropû, nejzávaÏnûj‰ím problémem invaznû se ‰íﬁící
plzák ‰panûlsk˘ (Arion lusitanicus). Historie
nepamatuje v˘znamnûj‰ího a problematiãtûj‰ího ‰kÛdce mezi plÏi, takÏe je ﬁazen mezi
sty nejhor‰ími ‰kÛdci napﬁíã celou Ïivoãi‰nou ﬁí‰í.

hybuje v rozmezí oranÏové, cihlovû aÏ sytû
ãervené. Hlavním a jednoznaãn˘m rozdílem
je vybarvení mlad˘ch plzákÛ pﬁibliÏnû do velikosti 3 cm. U plzáka ‰panûlského jsou mláìata pestﬁe zbarvená v odstínech Ïluté aÏ
hnûdé a na hﬁbetû mají dva ostﬁe vyznaãené
Ïluté aÏ citronovû zbarvené pruhy. Tvar
tûchto mlad˘ch jedincÛ je více ménû vejãit˘.

Jak jej poznáme?
Plzák ‰panûlsk˘ v dospûlosti dorÛstá
délky 8–12 cm, a je tak druh˘m nejvût‰ím
plzákem z devíti na‰ich druhÛ ãeledi plzákovití. I v rámci plÏÛ obecnû patﬁí k nejvût‰ím druhÛm. V dospûlosti má jeho zbarvení
rÛzné odstíny od oranÏové po temnû hnûdou. Právû svou velikostí a barvou se v dospûlosti v nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe velmi
podobat na‰emu pÛvodnímu plzáku lesnímu (Arion rufus). Ten v‰ak dorÛstá vût‰í
velikosti (12–15 cm) a jeho zbarvení se po-

Páření

Ov‰em, aby tûch problémÛ nebylo málo,
plzák ‰panûlsk˘ se v nûkter˘ch oblastech
kﬁíÏí s pÛvodním plzákem lesním, takÏe se
nûkteﬁí jedinci nedají urãit do druhu.

Ekologie druhu
Plzák ‰panûlsk˘ obsazuje pﬁedev‰ím kulturní plochy, kde se stává díky opakovanému
pﬁemnoÏení ãast˘m ‰kÛdcem. Pﬁednost dává
zahrádkám a zaplevelen˘m a hustû zarostl˘m
ruderálním plochám ve vût‰ích sídlech. S oblibou vyhledává zastínûná místa, pokud
moÏno s vysokou vegetací, jak˘mi jsou hustû
zarostlé meze nebo pﬁíkopy podél komunikací. V tûchto ekotonálních (ekoton – zóna na
hranici dvou rÛzn˘ch biotopÛ napﬁ. les
a louka, pozn. redakce) stanovi‰tích pak probíhá vlastní v˘voj (kladení vajíãek a pﬁeãkávání nepﬁíznivého suchého období). Pﬁi
vhodném poãasí (po de‰ti) plÏi pronikají na
zemûdûlské plochy (vãetnû rozsáhl˘ch polí)
za potravou, kde pﬁi kalamitním pﬁemnoÏení
zpÛsobují Ïírem velké hospodáﬁské ‰kody,
zejména na kulturách ﬁepky. Za takové situace
vzniká v oãích laické veﬁejnosti myln˘ dojem
rapidního zv˘‰ení poãetnosti populace.
Potom lidé ochotnû uvûﬁí smy‰len˘m informacím prodejcÛ hubících pﬁípravkÛ, Ïe cel˘
v˘voj tohoto druhu trvá pouhé 3 t˘dny atd.
Îe se jedná o silnû invazní druh, je doloÏeno tím, Ïe byl zji‰tûn na mnoha místech
i v ãlovûkem minimálnû naru‰en˘ch stanovi‰tích nebo dokonce prakticky pﬁírodních
stanovi‰tích, jako jsou nejãastûji bﬁehy vod
nebo stinné vlhãí lesy. V âeské republice je
ojedinûle nalézán aÏ do 900 m n. m., ale
napﬁ. ve ·v˘carsku i v 1700 m n. m.

Plzáci na fazolích

Biologie druhu
Silný výskyt na kopretinách
Naopak plzák lesní má mláìata jednobarevnû bílá aÏ svûtle Ïlutá s kontrastnû tmav˘mi tykadly. Délka mláìat je v˘raznû vût‰í
neÏ ‰íﬁka, takÏe tvar je protáhle válcovit˘.
Právû pestﬁe zbarvená mláìata plzáka ‰panûlského jsou natolik charakteristická, Ïe
umoÏÀují velmi snadné rozli‰ení od zb˘vajících plzákÛ.

Plzáci konzumují i mršiny

Plicnatí plÏi, mezi které patﬁí i plzák ‰panûlsk˘, jsou hermafroditi (obojetného pohlaví). K pﬁípadÛm vlastního oplození v‰ak
prakticky nedochází. Kopulace u hermafroditÛ spoãívá ve v˘mûnû spermií mezi dvûma
jedinci. Nejvût‰í v˘hodou hermafroditismu
je, Ïe kaÏd˘ jedinec je schopen klást vajíãka.
V podmínkách
stﬁedoevropského
klimatu má plzák
‰panûlsk˘ jednu
generaci do roka

Plzáci pronikají i do téměř nedotčených biotopů.

Na návnadě z melounu
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s tím, Ïe ke kopulaci dochází
také jednou roãnû v ãasovû
relativnû krátké dobû na konci
ãervna. Kladení vajíãek probíhá od poloviny srpna do poloviny prosince, s vrcholem na
pﬁelomu srpna a záﬁí. Jeden
plÏ mÛÏe naklást 4 aÏ 7 snÛ‰ek,
dohromady aÏ nûkolik set vajíãek. První mláìata se líhnou
uÏ po 1 mûsíci po nakladení
vajíãek, vût‰inou po 38 aÏ 43
dnech, pﬁibliÏnû ze 76 % se vylíhnou mladí jedinci, zbytek
snÛ‰ky je ztrátov˘. Vajíãka kladená v záﬁí a pozdûji pﬁezimují
a líhnou se pﬁí‰tí jaro, pﬁiãemÏ
vÏdy platí, Ïe niÏ‰í teplota prodluÏuje jejich v˘voj. Malí, pﬁePostrach každého pěstitele zimující jedinci do délky
1,5 cm mohou vylézat jiÏ
v lednu (!), pokud teplota vystoupí nad 4 °C.
Z vût‰iny ozim˘ch vajíãek se mladí jedinci
líhnou obvykle od prvních dubnov˘ch dnÛ.
Maximální poãetnosti dosahují plzáci ‰panûl‰tí v kvûtnu aÏ ãervnu, kdy jsou zaznamenávány nejmasovûj‰í v˘skyty.

Hlavní dÛvody
kalamitních pﬁemnoÏení

Konzumace jedovaté nástrahy

Kanibalismus není ničím neobvyklým

Vajíčka
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Plzák ‰panûlsk˘ je na území novodobého
v˘skytu typick˘m euryvalentní druhem, tzn.,
Ïe je schopen se pﬁizpÛsobit nejrÛznûj‰ím
typÛm stanovi‰È. To by ov‰em samo o sobû
nestaãilo a do hry vstupuje hned nûkolik dal‰ích faktorÛ. DÛleÏité je, Ïe je schopen velice
efektivnû vyuÏívat volnou ãást ekologické
niky. Víme, Ïe ke kalamitnímu pﬁemnoÏení
dochází zpravidla v silnû ovlivnûné a naru‰ené krajinû. V takto ãlovûkem dotãen˘ch
místech je více ãi ménû poru‰ena ekologická
stabilita a rovnováha. Pﬁesnû to znamená, Ïe
se zde vyskytují náhradní, nestabilní a ãasto
v˘raznû ochuzená rostlinná a Ïivoãi‰ná spoleãenstva, kde po druzích, které vlivem zmûn
vymizely, zÛstalo volné místo (nemyslí se
jen fyzicky, ale také ve vyuÏívání zdrojÛ,
v potravních ﬁetûzcích, mezidruhov˘ch vztazích atd.). Druhy, jeÏ jsou schopny sná‰et
tyto zmûny, pak mohou vyuÏít volnou kapacitu prostﬁedí. âasto to také souvisí s vyhubením predátorÛ nebo pﬁirozen˘ch nepﬁátel
takov˘ch druhÛ. Pak jsme svûdky jejich „nepochopitelného“ pﬁemnoÏení. Dal‰ím faktorem, kter˘ hraje ve prospûch plzákÛ je, Ïe se
jedná o nepÛvodní druh v prostﬁedí, kam
nepatﬁí. To má za následek, Ïe zde nejsou vytvoﬁeny funkãní biologické vztahy mezi
plzáky a jejich potenciálními predátory a parazity. Pﬁitom ÏivoãichÛ, v jejichÏ jídelníãku
hrají dÛleÏitou úlohu nazí plÏi, je i v na‰í
faunû celá ﬁada. Jak ukázaly nûkteré parazitologické prÛzkumy, tak promoﬁenost invazních populací plzákÛ i bûÏn˘mi parazity je
prakticky nulová.
Neménû v˘znamn˘m faktem, kter˘ lokálnû pﬁispívá k ‰íﬁení plzákÛ, je neudrÏování vût‰iny ploch v intravilánech
(intravilán: ãást území obce, která je z vût‰í
ãásti zastavûna, pozn. redakce) mûst a obcí.
Plochy se spoustou úkrytÛ (kameny, cihly,
prkna, a podobnû) a navíc zarostlá hustou
buﬁení jsou naprosto ideálním místem pro

úkryt plzákÛ pﬁed nepﬁízniv˘m = such˘m poãasím a také velmi vhodn˘m místem pro kladení vajíãek.

ZpÛsoby a metody boje
1. Mechanická likvidace
Zjednodu‰enû se dá ﬁíci, Ïe pﬁím˘ ruãní
sbûr je v‰estrannû nejefektivnûj‰í metodou.
Pravideln˘ ruãní sbûr je nejlep‰í provádût
krátce po de‰ti ãi brzy ráno, kdy mají plzáci
nejvy‰‰í aktivitu. Tato metoda se mÛÏe
doplnit pouÏitím pastí, a to buì pro sbûr
pod pﬁedmûty (kameny, cihly, kusy
fólie, vlhká dﬁeva) anebo pouÏitím nádoby zakopané do zemû (je moÏné vyrobit z PET lahví odﬁíznutím zuÏující se ãásti)
a naplnûné pivem (staãí ﬁedûn˘m). Tam se
nalákaní plÏi utopí (pravidelnû podle potﬁeby
ãistit a obnovovat). Vhodné je nechat okraj
pasti 1 aÏ 2 cm nad povrchem pÛdy, aby do
pasti padalo co nejménû jin˘ch ÏivoãichÛ.
2. Biologick˘ boj
JiÏ dlouho je známa hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita jako parazit, kter˘ je
schopen tlumit pﬁemnoÏení neÏádoucích nah˘ch plÏÛ. Funguje to tak, Ïe pﬁi proniknutí
do tûla plÏe uvolní hlístice bakterie, které
s ní Ïijí v symbióze, ty se namnoÏí a plÏ
bûhem 4–21 dnÛ umírá. Hlavní velkou v˘hodou tohoto zpÛsobu boje je, Ïe nemá jedovat˘ vliv na Ïivotní prostﬁedí a nehubí
potenciální predátory. To je vykoupeno slab‰ím a pomalej‰ím úãinkem pﬁi jednorázovém pouÏití na rozdíl od chemického
pﬁípravku. Podle nejnovûj‰ích studií je také
v˘hoda pouÏití hlístic ta, Ïe napadají témûﬁ
v˘hradnû nahé plÏe (plzáky, slimáky, slimáãky, tedy nejvût‰í ‰kÛdce), zatímco ulitnaté druhy jen v˘jimeãnû a neohroÏují tak
jiné druhy. DÛleÏité pﬁi pouÏití hlístic je, pﬁesnû se ﬁídit pokyny pouÏití, jinak prostﬁedek
ztrácí svou úãinnost.
3. Chemick˘ boj
V souãasnosti se na trhu setkáme hlavnû
s pﬁípravky, které se podle fyziologického
úãinku dají rozdûlit na dvû skupiny. Buì se
jedná o preparáty, jejichÏ úãinná látka pÛsobí
jako nervov˘ jed (nejãastûji methiocarb). Jsou
jedovatûj‰í a tím hubí i dal‰í organismy. Odli‰n˘m typem jsou preparáty, kde je úãinnou
látkou metaldehyd, kter˘ pÛsobí jako dotykov˘ a poÏerov˘ jed. Ten zpÛsobuje ochrnutí
plÏÛ s nadmûrnou sekrecí slizu a má za následek jejich dehydrataci (vysu‰ení), laicky ﬁeãeno, „uslintají se k smrti“. Tento typ
pﬁípravkÛ je ménû jedovat˘ a více selektivní
na plÏe a tím ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostﬁedí. Objevují se stále nové preparáty, i se
znaãkou BIO, ale… Obecnû platí, Ïe kaÏdá chemikálie, navíc pokud se jedná o jed, má negativní vliv na Ïivotní prostﬁedí. Je nesprávné si
naivnû myslet, Ïe pokud nûjak˘ pﬁípravek pro‰el schválenou normou, tak je minimálnû pro
ãlovûka naprosto ne‰kodn˘. AÏ pﬁíli‰ ãasto
jsme svûdky toho, jak lehkováÏnû nakládáme
i s tûmi nejjedovatûj‰ími látkami, které mají
váÏn˘ dopad na lidské zdraví. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe i kdyÏ to myslíme dobﬁe, pouÏitím
kaÏdého chemického pﬁípravku si vlastnû sypeme jed na vlastní zahrádku!
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