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Měkkýši (Mollusca) jsou po členov‑
cích (Arthropoda) druhým druhově nej‑
početnějším živočišným kmenem. S měk‑
kýši se můžeme setkat na nejrůznějších 
mořských i kontinentálních biotopech, 
s tím, že celková druhová bohatost obou 
typů prostředí je víceméně srovnatelná. 
Podle klasického systému jsou měkký‑
ši členěni do sedmi tříd, z nichž konti‑
nentálně se vyskytují pouze zástupci plžů 
(Gastropoda) a mlžů (Bivalvia). Zatím‑
co plži jsou druhově nejpočetnější třídou, 
z celkového počtu 100.000 známých dru‑

hů (Goto & Poppe 1996) je jich přibliž‑
ně 80 %, tak mlži jsou podstatně druho‑
vě chudší (okolo 15 %). Suchozemských 
plžů je celosvětově doposud známo okolo 
35.000 (Barker 2001). V České repub‑
lice je aktuálně známo 242 druhů měk‑
kýšů, z toho 214 druhů plžů a 28 mlžů. 
Na rozdíl od mlžů se plži vyskytují jak 
ve vodním, tak suchozemském prostředí 
a v naší fauně žije 165 druhů suchozem‑
sky a zbývajících 49 druhů je vodních.

Měkkýši jsou v povědomí veřejnos‑
ti hlavně díky svým rozmanitým a čas‑

to velmi ozdobným schránkám. Stavba 
schránky z uhličitanu vápenatého také 
určuje ekologické nároky měkkýšů, což 
se zejména týká suchozemských plžů. Po‑
třeba vápníku na stavbu schránky je pří‑
činou toho, že měkkýši jsou vázáni na ta 
stanoviště, kde je ho dostatek. Měkké tělo 
těchto živočichů, náchylné na vyschnutí, 
způsobuje, že většina druhů se také vyhý‑
bá vysloveně suchým lokalitám.

Ve středoevropské malakofauně vý‑
znamně dominují druhy lesních stano‑
višť. Z uvedených ekologických prefe‑
rencí plyne, že u nás jsou na měkkýše 
nejbohatší vlhké a zachovalé lesní bioto‑
py na vápnitém podkladě, nejčastěji luž‑
ní a suťové lesy. Specialistů na vyslove‑
ně luční stanoviště je v naší fauně obecně 
velmi málo. Souborně se u nás na otevře‑
ných stanovištích může vyskytovat při‑
bližně třetina všech našich suchozem‑
ských plžů.

17. Měkkýši
M. Horsák

17.1 Výzkum historického vývoje mokřadů vyžaduje na první pohled 
destruktivní odběr vzorků. Na snímku je zachycen výkop fosilních sedimentů 
pěnovcového prameniště.

Excavation of tufa‑spring sediments. Investigating historical marsh  ■
development requires seemingly destructive sampling.

17.2 Páskovka žíhaná 
(Cepaea vindobonensis); 18,4 : 21,8 mm.

Molluscs are the second largest animal 
phylum (100,000 species), after the ar‑
thropods. They are divided into 7 class‑
es, of which only snails (Gastropoda, 
80 %) and clams (Bivalvia, 15 %) are con‑
tinental species. There are approx. 35,000 
land‑snails in the world. The Czech Re‑
public currently counts 242 mollusc spe‑
cies, 214 snails (165 land‑ and 49 wa‑
ter‑species) and 28 clams.

As they need CaCO3 to build their 
shells, molluscs only occur at sites where 
this substance is available. Due to their 
soft body, molluscs also avoid extreme‑
ly dry sites. In Central Europe, forest 
species prevail, which means that in the 
Czech Republic moist and well‑preserved 
forests on calcareous soils are richest in 
mollusc populations; the number of spe‑
cies of open vegetation is estimated at 
one third of the land‑species.

Research
The malacofauna of the White Car‑
pathians has been studied since 1996 by 
V. Ložek and M. Horsák. Water mol‑
luscs have been also studied by L. Be‑
ran. Čertoryje, Jazevčí and Zahrady pod 
Hájem Nature Reserves were investigat‑
ed by M. Horsák in 2000.

Molluscs in meadows
The White Carpathian meadows have 

17. Molluscs

Nomenklatura: Juřičková et al. (2001).



228 17. Měkkýši

Historie průzkumu

Malakofauna CHKO Bílé Karpaty 
byla až donedávna opomíjena. Podrob‑
ný a systematický výzkum byl iniciován 
vyhlášením Biosférické rezervace v roce 
1996. Od té doby do roku 2002 probíhal 
intenzivní výzkum prováděný V. Ložkem 
a M. Horsákem (Ložek 1998, Horsák 
2001). Ve stejné době se zabýval vodní 
malakofaunou této oblasti také L. Beran 
(Beran & Horsák 2001, 2002). V roce 
2000 byl proveden podrobný průzkum 
fauny tří nejvýznamnějších lučních rezer‑
vací: NPR Čertoryje, NPR Jazevčí a NPR 
Zahrady pod Hájem (Horsák 2001).

Výskyt měkkýšů na loukách

Podklad bělokarpatských luk tvo‑
ří většinou hluboké, původně lesní pů‑
dy, které jsou nevápnité (přesněji řečeno 
sekundárně dekarbonatizované v povr‑
chové vrstvě). Tyto biotopy neumožňu‑
jí výskyt lesních druhů, ale nejsou příz‑
nivé ani pro výskyt typických xerofilních 
a stepních druhů, protože v naší fauně 
jsou tyto druhy většinou také kalcifilní. 
Z těchto důvodů naše fauna prakticky 
neobsahuje druhy specificky vázané na 
bělokarpatské louky. Výjimkou je snad 
pouze keřnatka vrásčitá (Euomphalia stri
gella).

V celkovém pohledu by se tedy mohlo 
zdát, že bělokarpatské louky jsou z mala‑
kozoologického hlediska naprosto nezají‑
mavé, protože většinu z nich obývá velmi 
málo druhů. Jako malakozoologické oá‑
zy se však objevují pěnovcová prameniš‑
tě, kde se to měkkýši jen hemží! Na vel‑
mi malé ploše zde žije druhově nečekaně 
bohaté společenstvo, které často zahrnuje 
vzácné a silně ohrožené druhy. Druhým, 
poněkud odlišným zpestřením malako‑
fauny bělokarpatských luk, jsou skeleto‑
vité plošky, kde se k povrchu dostává mi‑
nerálně bohatý a neodvápněný podklad 
(charakteristicky vyvinuty jsou v NPR 
Zahrady pod Hájem). Ty sice nemají ta‑
kový význam jako pěnovcová prameniš‑
tě, ale uplatňují se na nich odlišné druhy. 
Jedná se o již zmíněné xerofilní a stepní 
plže.

Suché až mezofilní 
odvápněné plochy

Tyto partie bělokarpatských luk, za‑
bírající podstatnou část jejich plochy, jsou 
v rámci Bílých Karpat malakozoologicky 
nejchudšími stanovišti. Až na výjimky se 
zde vyskytují pouze čtyři druhy a navíc 
ve velmi slabých populacích. Nejčastěji se 
setkáme s oblovkou drobnou (Cochlicopa 
lubricella) a skleněnkou průsvitnou (Vit
rina pellucida).

První jmenovaný plž patří do skupi‑
ny xerofilních druhů. Je hojný po celém 
území na nejrůznějších suchých a výslun‑
ných stanovištích. Jeho přítomnost na 
bělokarpatských loukách je pochopitel‑

17.3 Keřnatka vrásčitá 
(Euomphalia strigella); 10,2 : 16,3 mm.

17.4 Oblovka drobná 
(Cochlicopa lubricella); 5,3 : 2,2 mm.

decarbonated topsoils, which prevent 
most mollusc species from occurring 
here, except for Euomphalia strigella. Tu‑
fa springs, however, are little oases in 
these meadows, as they are full of mol‑
luscs. On a small area, rich communi‑
ties of mostly rare species have devel‑
oped here. Other places that enrich the 
malacofauna of meadows, are small ske‑
letic patches exposed to the calcareous 
bedrock (e.g. Zahrady pod Hájem Na‑
ture Reserve). Most snails found here are 
xerophilous and steppe species.

Dry to mesic decalcified patches
These patches in meadows are the poor‑
est. They include no more than 4 spe‑
cies in small populations. The xerophil‑
ous Cochlicopa lubricella, living at warm, 
sunny sites in the whole area, and Vitrina 
pellucida, a species which occurs in dif‑
ferent habitats throughout the area, are 
the most common ones.

Grasslands in the NE are the richest 
in molluscs (see Tab. 17.1a). At Ploštiny 
also Valonia excentrica and one old shell 
of Chondrula tridens have been found. 
The presence of the xerotermic Truncatel

lina cylindrica, the half‑open to shrubby 
vegetation preferring Euomphalia strigel
la, and the more calciphilous Cepaea vin
dobonensis is interesting. Meadows with 
intermittently wet spots (Tab. 17.1b) in‑
clude also species favoruing wet habitats. 
Drahy with an impoverished steppe com‑
munity (Tab. 17.1c) represents a transi‑
tion to the following habitat type.

Skeletic patches 
on fresh mineral‑rich bedrock
On a fine scale, flysch is one of the most 
varied types of bedrock. Landslides, 

a. Subtermofilní louky v PR 
Jalovcová stráň a PP Kaňoury
Subthermophilous grasslands 
in Jalovcová stráň and Kaňoury 
Nature Reserves
Cochlicopa lubricella
Perpolita hammonis
Plicuteria lubomirskii
Punctum pygmaeum
Truncatellina cylindrica
Vertigo pygmaea

b. Vlhčí louky v PP Nové louky
Moist meadows in Nové louky 
Nature Reserve
Carychium minimum
Galba truncatula
Vallonia costata
Vallonia excentrica
Vallonia pulchella
Vertigo angustior
Vertigo pygmaea

c. Vlhčí louky v PR Kútky
Moist grasslands in Kútky 
Nature Reserve
horní úsek / upper segment:
Cochlicopa lubrica
Perpolita hammonis
Punctum pygmaeum
Vallonia excentrica
Vertigo pygmaea
dolní úsek / lower segment:
Carychium minimum
Succinella oblonga
Vallonia costata
Vallonia pulchella
Vertigo angustior

Tab. 17.1 Charakteristické druhy 
jednotlivých typů lučních stanovišť.

Characteristic species of different  ■
types of grassland.
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ná, protože běžně obývá i vysloveně ne‑
vápnité podklady. Skleněnka je nenároč‑
ný a euryvalentní druh, který se hojně 
vyskytuje na nejrůznějších biotopech po 
celém území. Tento nejchudší typ před‑
stavuje NPP Búrová.

Poněkud bohatší jsou valašské subter‑
mofilní louky v PR Jalovcová stráň a PP 
Kaňoury u Nedašova. Charakteristic‑
ké druhy jsou uvedeny v tab. 17.1a. V PR 
Ploštiny u Poteče byl zjištěn i údolníček 
šikmý (Valonia excentrica), který je někte‑
rými autory považován pouze za „hlado‑
vějící formu“ běžného údolníčka drob‑
ného (V. pulchella), a jedna stará ulita 
trojzubky stepní (Chondrula tridens). Vý‑
znamný je výskyt xerotermního prvku 
drobničky válcovité (Truncatellina cylind
rica). Polootevřené a křovinné partie pre‑
feruje keřnatka vrásčitá (Euomphalia stri
gella).

O něco vzácněji se můžeme setkat ta‑
ké s páskovkou žíhanou (Cepaea vindobo
nensis). Ta už je přece jenom o něco ná‑
ročnější na vápník, proto není tak hojná 
jako dříve jmenované druhy.

Jiným typem jsou louky se střídavě 
zamokřenými ploškami, kde se vedle me‑
zofilů uplatňují i druhy vlhkomilné, ja‑
ko například v PP Nové louky u Koryt‑
né a PR Kútky u Radějova (tab. 17.1b, 
17.1c). Přechod k následujícímu typu luk 
představuje PR Drahy (k. ú. Horní Něm‑
čí), kde jsou společenstva ochuzeně step‑
ního rázu (tab. 17.1d).

Skeletovité plošky s čerstvým 
minerálním podkladem

V jemném měřítku je flyš jednou 
z nejpestřejších hornin. Místy se obje‑
vují silně vápnité vrstvy, které se k povr‑
chu mohou dostat díky častým sesuvům. 
Právě sesuvy jsou fenoménem, který pod‑
miňuje stanovištní pestrost karpatských 
luk. Na mezofilní sesuvová místa proni‑
kají i keřové a některé lesní druhy. Mno‑

hem důležitější jsou suché a skeletovité 
partie, protože se na nich uplatňují dru‑
hy, které se jinde nevyskytují.

Plošně největší a malakozoologicky 
nejzajímavější jsou vyvinuty v NPR Za‑
hrady pod Hájem, právě v místě dřívěj‑
šího velkého sesuvu. Vůdčím druhem je 
zde žitovka obilná (Granaria frumentum). 
Její válcovitě vejčitá ulita má bohatě ozu‑
bené eliptické ústí a obústí se silným bí‑
lým pyskem. Její velikost nepřesahuje 

17.5 Žitovka obilná 
(Granaria frumentum); 7,6 : 2,9 mm.

which are typical of it, have formed the 
White Carpathian meadows into a very 
diverse landscape. Even more important 
are dry, skeletic parts, in which Granaria 
frumentum is the key species. This prom‑
inent xerothermic species inhabits steppe 
sites on calcareous soils. In the White 
Carpathians, it occurs at a few sites the 
southernmost part. The terricolous Oxy
chilus inopinatus has only been found in 
Žerotín Nature Reserve. Cecili oides aci
cula also occurs in secondary habitats. 
They further host large populations of 
Cepaea vindobonensis.

Tufa springs
Although flysch is easily decalcified, car‑
bonates are quite often found in the top‑
soil, especially at landslide sites, where 
nice tufa springs arise. Springs situat‑
ed in meadows are more interesting than 
those in forests, as they are favoured by 
rare open‑country species and are also 
the richest in molluscs.

Differences between spring sites do 
not depend on calcium content, as there 
is more than enough of this mineral. 
More important for mollusc communi‑
ties are water level, how well‑preserved 

a site is, and also the size of the spring. 
Most springs in the area are very rich in 
tufa. Although relatively young (no more 
than 700 years old), which is reflected 
in their species composition, these are 
the most species‑rich springs of the ar‑
ea. This is partly because they are en‑
riched by (living) snails from surround‑
ing vegetation. In the 20 studied springs, 
13 to 31 (av. 22) species were found per 
spring. The total number of mollusc spe‑
cies in the White Carpathian spring fens 
is 49 (41 land‑ and 8 water‑species; 46 
snails and 3 clams). Species dominating 

d. Společenstvo ochuzeně 
stepního rázu v PR Drahy
Impoverished steppe 
community at Drahy
Cepaea vindobonensis
Cecilioides acicula
Pupilla muscorum
Truncatellina cylindrica
Vertigo pygmaea
Vallonia pulchella
Vallonia costata
Vallonia excentrica
Vitrea contracta

e. Dominantní vodní 
a vlhkomilní měkkýši většiny 
pěnovcových pramenišť
Aquatic and hygrophilous 
molluscs dominant in most tufa 
springs
Bythinella austriaca
Carychium minimum
Pisidium personatum
Vertigo angustior
Vertigo antivertigo
Vertigo pygmaea

f. Nejčastější lesní plži 
pěnovcových pramenišť
Forest snails frequently found 
in tufa springs
Acathinula aculeata
Aegopinella pura
Columella edentula
Daudebardia brevipes
Daudebardia rufa
Monachoides incarnatus
Platyla polita
Vitrea diaphana

Tab. 17.1 Pokračování.
Continued. ■

g. Mezofilní a euryvalentní 
druhy pěnovcových pramenišť
Mesophilous and euryvalent 
tufa spring species
Cochlicopa lubrica
Euconulus fulvus
Perpolita hammonis
Plicuteria lubomirskii
Punctum pygmaeum
Vitrea contracta
Vitrina pellucida

Tab. 17.1 Pokračování.
Continued. ■



230 17. Měkkýši

délku 8 mm. Jedná se o význačný druh 
xerotermních oblastí, kde žije na stepních 
lokalitách s vápnitým podkladem. V Bí‑
lých Karpatech se tento plž dnes vysky‑
tuje pouze v nejjižnější části, a to na ně‑
kolika málo lokalitách. Stabilní a silné 
populace jsou přitom známy z uvedené 
lokality a z PP Žerotín u Strážnice.

PP Žerotín je v Bílých Karpatech ta‑
ké jedinou známou lokalitou stepního, 
vápnomilného a na svrchní vrstvu pů‑
dy vázaného (terikolního) plže skelnatky 
zemní (Oxychilus inopinatus). Dalším teri‑
kolně žijícím druhem je bezočka šídlovitá 
(Cecilioides acicula). Byla hojněji zjištěna 
i na některých náhradních stanovištích, 
zejména na suchých mezích a náspech. 
V bohatých populacích se na tomto typu 
luk vyskytuje již zmíněná páskovka žíha‑
ná (Cepaea vindobonensis). Společenstvo 
doplňuje několik druhů otevřené kraji‑
ny. Jsou to druhy, které se vyskytují na 
nejrůznějších, ale vždy otevřených bioto‑
pech. V rámci bělokarpatských luk se ta‑
ké vyskytují na pěnovcových prameniš‑
tích, kde budou blíže komentovány.

Pěnovcová prameniště
I když se flyšové zvětraliny snadno 

odvápňují, jsou právě Bílé Karpaty oblas‑
tí, kde se na řadě míst karbonátový sub‑
strát uplatňuje i na povrchu. K tomu do‑
chází především v oblasti sesuvů, kde na 
silně vápnitých pramenech vznikají ma‑

lakologicky atraktivní pěnovcová prame‑
niště. Nesrovnatelně zajímavější a cenněj‑
ší jsou právě luční prameniště s výskytem 
ohrožených druhů a v Bílých Karpatech 
také poměrně vzácných druhů otevřené 
krajiny. Na lesních prameništích se ma‑
lakofauna, až na vyšší podíl vlhkomil‑
nějších druhů, nijak zásadně neliší od té, 
která se vyskytuje v lesích s vápnitějším 
podkladem.

Z malakozoologického pohledu pa‑
tří pěnovcová prameniště mezi druhově 
nejbohatší biotopy celé oblasti. Je nutné 
upozornit, že rozdíly mezi jednotlivými 
lokalitami už nezávisí na množství váp‑
níku, protože je v nadbytku a není tak li‑
mitujícím faktorem, ovlivňujícím dru‑
hovou skladbu společenstva měkkýšů. 
Rozdíly v malakocenózách jednotlivých 
lokalit jsou podmíněny zejména zachova‑
lostí lokality a její vodnatostí. Význam‑
nější roli hraje i velikost lokality v ná‑
vaznosti na pronikání některých druhů 
z okolních biotopů.

Bělokarpatská luční prameniště jsou 
většinou plošně malá a silně pěnovco‑
vá. Jejich dnešní podoba nebo samotný 
vznik byl podmíněn lidskou činností až 
v době vrcholu valašské kolonizace, při‑
bližně před 650 až 700 lety (Poulíčková 
et al. 2005). To, že se jedná o velmi mla‑
dé lokality, se výrazně odráží i ve skladbě 
malakofauny. Pozoruhodné je, že se jed‑
ná o druhově nejbohatší prameniště vů‑

bec, což částečně způsobuje přítomnost 
druhů typických pro okolní stanoviště. 
Často bylo v odebraných vzorcích naleze‑
no více druhů, které na prameniště pou‑
ze pronikají z přilehlých ekotonálních 
bio topů (křoviny nebo i les). Druhy, kte‑
ré byly vždy zjištěny jen v podobě prázd‑
ných schránek, nejsou do uváděných 
přehledů a výpočtů zahrnuty. Z dvace‑
ti studovaných pramenišť bylo na dru‑
hově nejbohatším z nich zjištěno 31 dru‑
hů a na druhově nejchudším 13 druhů, 
průměrně pak 22 druhů. Celkově bylo 
na studovaných bělokarpatských prame‑
ništích zaznamenáno 49 druhů měkkýšů 
(41 suchozemských a 8 vodních; 46 plžů 
a 3 mlži). Tento nezvykle vysoký počet 

druhů je dán možností výskytu zástupců 
různých ekologických skupin.

Nejvyšším počtem druhů jsou za‑
stoupeni vlhkomilní a silně vlhkomilní 
plži (13 druhů). Dominantní druhy vět‑
šiny lokalit uvádí tab. 17.1e. Do této eko‑
logické skupiny náleží dva ochranářsky 
nejcennější druhy.

 Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) 
je největší zástupce rodu, i když výška je‑
ho ulity dosahuje maximálně 2,5 mm. Je 
mezinárodně chráněný (IUCN) a je také 
sledován v projektu Natura 2000. V sou‑
časnosti je jeho rozšíření atlanticko‑me‑
diteránní s centrem ve střední Evropě. 
Tento vzácný reliktní druh měl optimum 

17.8 Vrkoč malinký 
(Vertigo pygmaea); 2,0 : 1,1 mm.

17.7 Vrkoč bažinný 
(Vertigo moulinsiana); 2,4 : 1,4 mm.

17.6 Vrkoč útlý 
(Vertigo angustior); 1,8 : 0,9 mm.

at most sites are given in Tab. 17.5. The 
most significant species of these are Verti
go moulinsiana and V. angustior. Both are 
internationally protected (IUCN). The 
first species is the largest of the genus. 
It is a rare relic species, which has been 
in decline since the Middle Holocene. 
The White Carpathians are on the edge 
of its distribution area, which lies most‑
ly in Slovakia, with 7 sites (Fig. 17.10). It 
needs sufficient water supply and a stable 
water level. Being a thermophilous spe‑
cies, it does not occur elsewhere in the 
Carpathian massif.

Vertigo angustior is a very small snail, 
its conch not exceeding 1.8 mm in height. 
It prefers open, basic marshes with low 
vegetation at lower altitudes. It is main‑
ly threatened by degradation of suitable 
sites caused by man. In the White Car‑
pathians it has been recorded at 60 % of 
the studied sites (see Fig. 17.10).

Even in these meadow springs, forest 
molluscs (12 species) are best represent‑
ed. Some have moved here from the sur‑
rounding shrubs, but others are usually 
strictly bound to forest and remind us of 
the former appearance of the sites. The 

most frequent woodland species are giv‑
en in Tab. 17.6.

There are 9 species of open, dry con‑
ditions. As fossils, especially the minute 
Vallonia species, they indicate the de‑
forestation of a site. V. pulchella inhabits 
brown‑moss fens within mires, whereas 
V. costata only occurs in tufa‑rich springs. 
Vertigo pygmaea is an indicator similar to 
Vallonia pulchella, occurring in all stud‑
ied springs.

Also the thermophilous and steppe 
species Cochlicopa lubricella and Cepaea 
vindobonensis are often recorded at spring 
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výskytu ve starším holocénu a již od 
středního holocénu je v celé střední Ev‑
ropě trvale na ústupu. V okolních oblas‑
tech se hojněji vyskytuje na pěnovcových 
prameništích Bielych Karpat, Malých 
Karpat a Povážského Inovce. Do Bílých 
Karpat zasahuje okrajově pouze na čty‑
ři lokality, tři jsou v těsné blízkosti (obr. 
17.10). V rámci České republiky se jed‑
ná o velmi cenné výskyty, protože jsou to 
naše jediné lokality tohoto plže na slati‑
ništích. Je nutné upozornit, že se na vět‑
šině lokalit objevil teprve nedávno (pa‑
leomalakozoologicky doloženo z Bielych 
Karpat, Horsák & Hájková 2005), tak‑
že se zde nedá hovořit o reliktním výsky‑
tu na dané lokalitě. Tento plž má vyso‑
ké požadavky na dostatečnou vodnatost 
a stabilní vodní režim, a protože se jed‑
ná o teplomilný druh, nezasahuje na ji‑
nak vhodné lokality hlouběji v jádrových 
Karpatech.

Vrkoč útlý (Vertigo angustior) je chrá‑
něn v mezinárodním měřítku (IUCN) 
a je také sledován v projektu Natura 
2000. Jedná se o velmi malého plže, výš‑
ka jeho ulity nepřesahuje 1,8 mm. V sou‑
časnosti je rozšířen v celé Evropě, vy‑
jma nejsevernějších a nejjižnějších částí. 
Preferuje otevřené, spíše krátkostébelné 
a bazické mokřady. Nejpočetnější popu‑
lace byly u nás zjištěny na pěnovcových 

lučních prameništích, hlavně v nižších 
polohách. Jeho ohrožení spočívá hlav‑
ně v antropické degradaci vhodných sta‑
novišť. V Bílých Karpatech byl zjištěn na 
60 % studovaných lokalit (obr. 17.10), což 
představuje nejvyšší koncentraci jeho vý‑
skytů v rámci České republiky.

I když se jedná o luční prameniště, 
jsou zde další druhově nejhojněji zastou‑
penou skupinou lesní plži s 12 druhy. Jak 
bylo řečeno v úvodu, celá řada jich pou‑
ze proniká na prameniště z přilehlých les‑
ních stanovišť. Zmíněných dvanáct dru‑
hů však nepředstavuje pouze pronikající 
jedince, ale stabilně obývá plochu vlast‑
ního prameniště. To, že jsou mezi ni‑
mi i přísně lesní druhy, pravděpodobně 
souvisí s malým stářím a malou rozlo‑
hou těchto pramenišť. Pro tyto lesní plže 
je zřejmě lákavý lehce dostupný vápník 
v podobě vysráženého pěnovce. Přítom‑
nost těchto lesních plžů je tak paměťovou 
stopou upomínající na někdejší nedávný 

stav stanoviště. Nejčastěji přítomné dru‑
hy této skupiny, z nichž některé se vysky‑
tovaly až na polovině lokalit, jsou uvede‑
ny v tab. 17.1f.

Celkově devíti druhy jsou zastoupeny 
ekologické skupiny druhů otevřené kra‑
jiny a suchomilných druhů. Plži vázaní 
pouze na otevřená stanoviště jsou indi‑
kačně velmi významní. Jejich nástup ve 
fosilním záznamu signalizuje zásadní od‑
lesnění lokality. Jako zástupci této sku‑

17.10 Rozšíření dvou druhů vrkočů v Bílých Karpatech: červené body – vrkoč 
útlý (Vertigo angustior), modré body – vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana).

White Carpathian distribution for  ■ Vertigo angustior (red dots) and Vertigo 
moulinsiana (blue dots).

17.9 Údolníček drobný 
(Vallonia pulchella); 1,3 : 2,5 mm.

17.11 Praménka rakouská 
(Bythinella austriaca); 
3,1 : 1,6 mm.

sites. Seven species are mesophilous and 
euryvalent.

Water molluscs are represented by 8 
species – 5 snails and 3 clams. The snails 
Bythinella austriaca and Galba truncatula 
have large populations at most sites. The 
subterranean snail Alzoniella slovenica is 
a rarity and rather an inhabitant of sat‑
urated cracks in sandstone than surface 
layers of fens. The most common clam is 
Pisidium personatum.

Recommended management 
The best site management is that which is 
also favourable to the vegetation. Even a 
slight shrub encroachment is already in‑
dicated by the disappearance of silvipho‑
bic species (avoiding woodland) such as 
Vallonia pulchella and Vertigo pygmaea, 
which are replaced by woodland species. 
Regular removal of the biomass is also 
important. In pastures, springs should be 
fenced off to prevent eutrophication and 
trampling, as it is not clear how long it 
takes for the springs to recover.
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piny mohou být uvedeni údolníčci (Val
lonia spp.), drobní plži, jejichž schránka 
dorůstá maximálně 2,5 mm. Zatímco 
údolníček drobný (V. pulchella) se vy‑
skytuje na všech bazických mokřadech 
(i bez srážení pěnovce), tak údolníček že‑
bernatý (V. costata) se omezuje pouze na 
prameniště se silnějším srážením pěnov‑
ce. Téměř na všech studovaných prame‑
ništích byl zjištěn vrkoč malinký (Vertigo 
pygmaea), který má podobně významnou 
indikační váhu jako údolníček drobný. 
Ze suchomilných a stepních druhů by‑
ly často přítomny oblovka drobná (Coch
licopa lubricella) a páskovka žíhaná (Ce
paea vindobonensis).

Menším počtem druhů, celkově 7, 
byly zastoupeny mezofilní a euryvalent‑
ní druhy. Všechny se však vyskytovaly na 
většině lokalit a také v početných popu‑
lacích (tab. 17.1g).

Podobným počtem 8 druhů jsou za‑
stoupeni i vodní měkkýši. Mezi nimi by‑
lo zjištěno 5 druhů plžů a 3 druhy mlžů. 

Takřka na všech lokalitách byla přítomna 
praménka rakouská (Bythinella austria
ca), která na prameništích vytváří velmi 
početné populace. Podobně frekventova‑
ná je i plovatka malá (Galba truncatula). 
Opravdovou vzácností je náš jediný pod‑
zemně žijící plž – vývěrka slovenská (Al
zoniella slovenica). Nedá se však počítat 
mezi obyvatele prameniště, protože je vá‑
zána na zvodnělé pukliny pískovcových 
vrstev a do povrchové vrstvy prameniště 
jsou vyplavovány pouze prázdné ulitky. 
Ze zjištěných mlžů byla nejhojněji pří‑
tomna hrachovka malinká (Pisidium per
sonatum). Tento drobný mlž se také často 
vyskytoval ve velmi početných popula‑
cích.

Doporučený management

Management vyhovující požadavkům 
měkkýšů je plně v souladu s požadavky 
na udržení stavu vegetace a jeho pravidel‑
né provádění hraje zvláště důležitou roli 
na prameništích. Postupné zarůstání luč‑
ního prameniště vede až k úplné přestav‑
bě měkkýšího společenstva.

Již nepatrné zarůstání signalizuje vy‑
mizení silvifóbních druhů, které nesnáší 
ani podmínky řídkého lesa, např. údol‑
níčka drobného (Vallonia pulchella) a vr‑
koče malinkého (Vertigo pygmaea). Ty‑
to a některé silně vlhkomilné druhy jsou 
pak nahrazovány větším počtem les‑
ních druhů. Ty často žijí v bezprostřed‑

ním okolí prameniště (křoviny, okraj le‑
sa) a běžně na luční prameniště pronikají. 
Pokud dojde k zarůstání, je potom ko‑
lonizace prakticky okamžitá. Pravidelné 
odstraňování biomasy je rovněž důleži‑
té, protože hromadění stařiny, které mů‑
že vést až k jejímu proplesnivění, je pro 
měkkýše nevyhovující a vede k podstat‑
nému ochuzení.

Závěrem je nutné zdůraznit nutnost 
oplocení pramenišť v případech, kdy je 
jako management zvolena pastva. Je ne‑
zbytné zabránit defekaci pasených býlo‑
žravců do prameniště, která má za násle‑
dek eutrofizaci a téměř úplnou degradaci 
takového biotopu, nehledě na jeho me‑
chanické poškození. Protože není zná‑
mo, za jak dlouho a v jakém rozsahu mů‑
že dojít k obnově, je vyhovující a hlavně 
funkční oplocení nezbytné.
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17.13 Hrachovka malinká 
(Pisidium personatum); 2,7 : 3,3 mm.

17.12 Vývěrka slovenská 
(Alzoniella slovenica); 1,6 : 0,9 mm.


