
Vojen Ložek

MALAKOZOOLOGICKÉ VÝZKUMY V ČSR
V LÉTECH 1951—1952

Tato přehledná orientační práce navazuje na dřívější obdobné publikace,
uveřejněné pod titulem „Malakozoologické novinky z ČSR“ (viz seznam li-
teratury), je však zpracována pod jiným zorným úhlem, což vyžaduje bližšího
vysvětlení. — V posledních létech všestranně vzrostl zájem o faunistický vý-
zkum našeho státu. Novodobé plánované hospodářství přírodními statky nutně
vyžaduje daleko hlubších znalostí faunistických i floristických poměrů našich
zemí, které byly dosud v tomto směru značně zanedbány. Naše faunistické
vědomosti byly velmi roztříštěné a po všecn stránkách nerovnoměrné, často
nebylo možno syntheticky shrnout hlavní poznatky a využít jich pro potřeby
našeho hospodářství. Znalost faunistiky našich měkkýšů lze prakticky zužit-
kovat hlavně v těchto třech směrech:

1. Výzkum přenašečů cizopasníků hospodářského | zvířectva (měkkýši
jako přenašeči parasitických červů).

2. Výzkum stanovištních podmínek (měkkýši jako důležitá součást růz-
ných biocenos a jako citliví ekologičtí ukazatelé).

8. Biostratigrafický výzkum kvarteru (využití nálezů kvarterních měk-
kýšů nutně předpokládá důkladnou znalost měkkýšů recentních).

Z uvedeného je dobře patrný mnohostranný význam řádného faunistic-
kého průzkumu naší měkkýší fauny, kterému nevyhovuje dosavadní neutěšený
stav našich vědomostí.

Požadavek zdokonalení faunistického výzkumu, nutně vyplývající ze
svrchu uvedených okolností, vyvolal potřebu změnit pojetí zmíněných „Mala-
kozoologických novinek“, které zdaleka nevyhovovaly podmínkám vyžado-
vaným v současné době. Hlavním cílem „novinek“ totiž bylo seznámit veřej-
nost s různými pozoruhodnými, neobvyklými a vzácnými nálezy, kdežto vlastní
přehledná faunistika zaměřená k vytvoření uceleného obrazu malakozoologic-
kých poměrů, ustupovala zcela do pozadí. Takové pojetí je ovšem v současné
době nevyhovující a je nutno nahradit je zaměřením novým — všeobecně fau-
nistickým, o němž chci říci několik slov.

Cílem nového pojetí je předložit stručný, ale výstižný přehled malako-
faunistických výzkumů, konaných v určitém časovém úseku, obvykle v pra-
covní sezoně jednoho roku. Látka je rozvržena na podkladě topografickém,
t. j. podle přirozených zeměpisných oblastí vyznačených na úpatnicových ge-
nerálních mapách (1 :200.000). V rámci každé přirozené oblasti je nastíněn
plošný rozsah provedených výzkumů i zjištěné malakofaunistické poměry.
Hlavní důraz je kladen na vystižení celkových rysů měkkýší fauny, případné
pozoruhodné nálezy jsou podrobněji probrány až v druhé řadě. Přehled mala-



kozoologických výzkumů za určité časové období má v prvé řadě sloužit jako

že některá oblast byla již zpracována ve zvláštní zprávě, je o ní v přehleduučiněna jen stručná zmínka s patřičnými bibliografickými odkazy. Obdobně
děn řadu let za sebou (odkazy na starší výsledky, již uveřejněné).

Předložený přehled výzkumů za léta 1951 a 1952 výjimečně shrnuje pra-covní výsledky za dva roky, čímž trpí jeho ucelenost, neboť mnohé z těchtovýzkumů byly již na různých místech uveřejněny. Jeho účelem je však shrnoutřadu roztříštěných výzkumů a nálezů, které jsem provedl v posledních dvoulétech, a dát je k disposici všem vážným zájemcům formou co možná nejpří-stupnější. Jsem přesvědčen, že zájem současné doby vyžaduje, aby všechnyfaunistické výzkumy byly včas uveřejněny ve stručném a výstižném přehledu,aby byly po ruce všem pracovníkům, kteří je mohou zužitkovat. Doufám, žemůj pokus bude posuzován s tohoto hlediska a že dobře vyhoví svému účelu.
České Středohoří
V jarních měsících roku 1952 byly provedeny nové výzkumy v oblastiBřeziny a Hradišťan, dále na Táhlině a na Sutomském vrchu. Na všech těchtolokalitách byla zjištěna typická lesní fauna západního křídla Českého Středo-hoří (srv. na př. Ložek, 1951 d), takže není nutno tyto sběry podrobněji po-pisovat. Zvláštní zmínky však zaslouží nález druhu Ozychilus depressus ST.na Štěpánovském vrchu, který je pro tuto oblast nový. Na téže lokalitě jsemzjistil výskyt terikolního stepního plže Vitrea inopinata ULičNý v nadmořskévýši kolem 600 m (srv. Ložek, 1953 e). Ostrovovitý areál stepního druhu He-hicellu ericetorum MŮLL. v Českém Středohoří byl doplněn novým nálezemsilné populace u Pálče. Helicella zde žije při silnici na Milešov medaleko roz-cestí. Naleziště je zajímavé svou polohou hluboko uvnitř lesní části Středo-hoří. .Šumava
Při pedogeologickém mapování zátopné oblasti lipenské přehrady na horníVltavě v květnu 1951 byly sledovány malakozoologické poměry v okolí HorníPlané. Většinu získaných poznatků a zajímavých nálezů (Iphigena tumidaRsm. na Hausbergu, Aegopis verticillus FÉR. u Černé) jsem již uveřejnilve dvou zprávách (LOŽEK, 1951 a, e), takže zde postačí jen tato stručná infor-mativní zmínka.
Hřebeny
V jarních měsících r. 1951 a 1952 jsem zpracoval vrcholovou oblast vrchůHradec, Studený vrch, Kuchyňka a Provazec, jakož i údolí Lipiž u Dobříše.O výsledcích těchto výzkumů vyšla již dosti podrobná zpráva zaměřená ochra-nářsky (LOŽEK, 1951 f), takže nepokládám za nutné blíže se o nich zmiňovat.
Radečsko — křivoklátská vrchovina
V roce 1951 jsem provedl jen menší sběry v oblasti Krušné hory u No-vého Jáchymova. Tento výzkum jen doplňuje starší výzkumy, jimiž bylavětšina Radečsko-křivoklátské vrchoviny soustavně prozkoumána a jejichžněkteré výsledky byly již na různých místech uveřejněny. — V březnu 1951-
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-jsem prosbíral údolí postranní větve Běštinského potoka, pramenící u myslivny-Král nedaleko Hudlic. Hlavní nálezy: Monacha. umbrosa C. PřR., Semilimaxsemilimax FÉR.,Iphigena ventricosa DRAP.,Clausilia pumila C. PFR.,Reti-nella nitens MIcH., Helicolimax pellucidus MŮLL., Suecineu oblonga DRAP.,Monacha incarnata MŮLL. atd. — Jiné sběry pocházejí z údolí Habrového po-toka lemujícího severozápadní úpatí Krušné hory. Lužní porosty, zvláštěolšiny podél potoka, hostí typické měkkýší společenstvo křivoklátských údolí:Monacha umbrosa C. PFR., Semilimax semilimax FÉR., Clausilia pumilaC. PFR., Oxychilus cellarius MŮLL., Retinella nitens Micun., R. pura ALp.,Euconulus trochiformis MTG., Helicolimax pellucidus MŮLL., Columellaedentula DRAP., Succinea putris L., Succinea oblonga DRAP. atd.Popsané nálezy plně zapadají do celkového rámce malakofauny Křivoklát-ska. Zmínil jsem se 0 nich podrobněji proto, že představují význačná spole-čenstva údolí v oblasti Krušné hory, o níž dosud nebylo nic bližšího uveřej-něno (srv. LOŽEK, 1948),

Český Kras
Soustavný přehledný výzkum celé této oblasti byl proveden již běhemIL. světové války a jeho výsledky byly uveřejněny na různých místech (sou-borný přehled výsledků viz LOŽEK, 1946). — Nové výzkumy jsou zaměřeny

převážně na oblast přírodních reservací na Karlštejnsku, která má být zpra-cována co nejpodrobněji. V roce 1951 jsem zpracoval vrchy a údolí na levéstraně hlavního Karlštejnského údolí (od Plešivce po
Kněží horu), dále oblast od úpatí Střední hory až po
Velkou horu nad vodopády, Bubovou a Doutnáč i údolí
směřující od myslivny Boubová k Hostimi. V roce 1952pak byla zpracována Javorka a Střední hora spolu
s roklí oddělující oba vrchy, dále některé menší loka-lity na jižním břehu Berounky (Střevíc u Korna, Vel-
ký vrch mezi Koněprusy a Tobolkou). — Nemělo by
smyslu podrobně popisovat nálezy z těchto míst, pro-
tože zjištěná společenstva odpovídají asociacím již
dříve uveřejněným. Největší význam má nález silné
populace mediterranního prvku Truncatellina clau-
stralis GREDLER na Javorce, jemuž byla věnována
zvláštní zpráva (Ložek, 1958 b). Endemický tvar po-
vodí Berounky F'ruticicola unidentata bohemica Lo-
ŽEK žije hojně při potoce v údolí mezi Boubovou a Hos-
timí, roztroušeně též na skalnatém hřebeni nad Krá-
lovou studní, chybí však již ve vlastním užším okolí
Karlštejna a v celé oblasti Čekého Krasu od Karl-
štejna ku Praze. — Zajímavé je též rozšíření vřete-
natky Laciniaria nitidosa ULIČNÝ (dříve Laciniariu
vetusta striolata natio nitidosa ULIČ.), která žijé
jen na stanovištích dostatečně skalnatých a kameni- Obr. 1. Truncatellinatých (Plešivec, Kněží hora, Javorka, Střední hora, claustralis GREDLER:rokle na západnímúpatí Střední hory,hřebennadKrá- mn kb:lovou studní, Boubová), takže její areál na kopcích ] :: . S : „A Haknovee,Českého Krasu je nepravidelně ostrůvkovitý (LOŽEK, (Foto Brabenec.)
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Zmínky dále zaslouží objev druhu Clausilia pumila C. PFR. ve vrcholové
oblasti Boubové, Pupilla digranáta Rossm. naDoutnáči a Semilimax sema-
lima« FÉR. v údolí mezi Boubovou a Hostimí.

Průhonická plošina
V jarních měsících r. 1951 byl proveden průzkum údolí u Točné (u Bře-

žan), kterým protéká přítok Závistského potoka. Přestože lesní porost je
značně dotčen lidskými zásahy, zachovala se na dně údolí dosti bohatá malako-
fauna s některými pozoruhodnými druhy: Vertigo pusilla MŮLL., Truncatel-
hna cylindrica FÉR., Acanthinula aculeata MOLL., Laciniaria biplicata
MrTa., Goniodiscus rotundatus MŮLL., Retinella radiatula ALD., R. nitens
MIcH., Oxychilus cellartus MŮLL., Vitrea diaphana STUD., Fuconulus tro-
chiformis MTG., Daudebardia rufa DRAP., Helicolimax pellucidus MŮLL.,
Monacha incarnata MŮLL., Carychium minimum MŮLL. atd. Lze před-
pokládat, že toto společenstvo je v současné době ochuzeno o řadu druhů sva-
hových lesů.

Podřipsko
Dosud nesouvislý celkový obraz malakofauny Podřipska byl značně do-

plněn dubnovými sběry 1951 v pásu lokalit od Horních Beřkovic přes Říp až
do Roudnice. Význačné pro zdejší slínové a sprašové pahorky je stepní až leso-
stepní společenstvo Helicellu candicans L. PFR. — Cepaea vindobonensis C.
PFR. — Euomphalia strigella DRAP. zjištěné na větším počtu lokalit (k. 253 m
severně od Horních Beřkovic, k. 258 m jihovýchodně od Kostomlat, Obora
u Krabčic, stráně mezi obcemi Krabčice a Vesce atd.). Význačný stepní prvek

opukových stráňkách mezi Krabčicemi a Vesci. Podřipsko je částí středočeské
stepní oblasti, jeho malakofauna však obsahuje větší procento lesních a křo-
vištních prvků než jiné západněji položené úseky této oblasti, z čehož lze usu-
zovat, že na Podřipsku přecházely formace převážně stepní do formací leso-
stepních a xerothermních hájů (srv. Ložek, 1949 b; 1951 d).

Střední Polabí
Soustavnější sběry byly provedeny v r. 1951 při východním okraji této

oblasti nedaleko okraje Podhoří Orlických hor. Studované území se táhne se-
verně od Orlice v úseku mezi Týništěm a Třebechovicemi a sahá až do jižního
okolí Opočna. V severní části, kde na povrch vycházejí turonské slíny, se ob-
jevuje xerothermní společenstvo Helicella unifasciuta PoiR., H. candicans
L. PFR, Cepaea vindobotensis C. PFR, Chondrula tridens MŮLL., Pupilla
muscorum L. atd. (na př.: Očelice, při železnici; Čánka, k. 279 m; Městec nad
Dědinou). Tytéž druhy s výjimkou Cepaea vindobonensis C. PrR byly
zjištěny i v teplém sprašovém úvozu nad Pavlovským rybníkem u Jeníkovic.
V téže oblasti je místy hojná F'ruticicolu sericea DRAP. (určení uvěřeno
anatomicky), na příklad v travertinových stržích u Bolehoště. Západněji se
xerothermní malakocenosy stávají chudšími a omezují se převážně na druhot-
né lokality se slínovým podkladem — t. j. na úvozy a opuštěné slínovníky
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a Huomphalia strigella DRAP. pod vrchem Vosičky u silnice do Třebechovic;

plocha na pravém břehu Orlice mezi Týništěm a Třebechovicemi tvořená štěr-

Obr. 2. Spelaeodiscus | tatricus | HAZAY
(skutečná velikost 2,5:3,7 mm). Bielské

Tatry: Suchá dolina u Tatranské
Kotliny. (Foto Brabenec.)

kopískovými terasami pokrytými bo-
rovým lesem je malakozoologickvy
téměř sterilní. — Listnaté porosty
v oblasti křídových slínů chovají
místy bohatší lesní společenstva.
Zmínky zaslouží zvláště lužní porost
u Ledců při železnici severně stanice
Bolehošť (Clwusilia pumila C. PFR,

Eulota fruticum MŮLL., Cepaeu hortensis MŮLL.) a údolí zvané V Hotyši
jižně Vysokého Újezda (Iphigena ventricosa DRAP.). Soustavným výzku-
mem této oblasti se dnes zabývá V. FR. HLAVÁČ, na jehož sběry a publikace
zde odkazuji. .

Ve středočeském Polabí jsem 1951 nově prozkoumal známý luh Úpor na
soutoku Labe a Vltavy; hostí obvyklé společenstvo labských luhů a zvláštní
zmínky zaslouží hlavně nález lužního hlemýždě Perforatella bidens CHEMN.
V zásadě lužní faunu má i zalesněný slínový sráz v Toušeni prozkoumaný na
jaře 1952.

Polomené hory
V oblasti této pískovcové pahorkatiny byl v březnu a dubnu 1951 prove-

den menší orientační průzkum v okolí Dubé, který přinesl několik zajímavých
nálezů. Na teplých stráňkách vápnitých pískovců ve Svinském dole (dř. Sau-
graben) bylo zjištěno typické xerothermní společenstvo Chondrula tridens
MŮLL., Cepaea vindobonensis C, PFR, Heličella candicans L. PFR a Euom-
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phaa strugjella DRAP., k němuž zde přisMŮLL
(dř. Wellhiitter Graben) při silnici od DřevčicHuomphaliu strigeila DRAP., Chondrula tridev témže dolu zachovala v lískových křovinácifauna: Cochlodinalaminata Mra; Monačhortensis MŮLL. atp. — Xerothermní měkkýši1 na podklad kaolinických pískovců, zvlá

„— Podobně je tomu na stráňce vá

hranice svého rozšíření právě v této části Čech.
xerothermní oblasti Polomených hor, kterního a lesostepního území Západního Polipřilehlý okraj Polomených hor již nejevíxerothermního území nutno hledat někdeoblastí (Lit. PROŠEK «£LožEK, 1953).

Hruboskalská vysočina
Koncem září 1952 jsem orientačně

mis MTG., Goniodiscus rotundatus MŮtum RIsso a

Z tohoto stručného náčrtu vyplýv
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ns MůLL.), zatím co se výše

pronikají však v okolí Dubé

>

LL., Monacha

fauna zříceniny
, Truncatellina

mm

— Adarská vreky

Sběry provedenév říjnu 1952v oblasti Jezernickéhoúdolí u Lipníka nad
četná překvapení. — Na mokřině v hlavním údolí mezi samotou V Pekle a há-jovnou žijí karpatské druhy Laciniaria turgida RSm. a Iphigena tumidaRSm., dále Monacha umbrosa C. PPR, Perforatella bidens CHEMN. Fruti-cicola unidentata DRAP., Semilimax semilimax FÉR., Daudebardia rufuDRAP., Suceineu putris L. atd. — V postranním údolí severozápadně nadsamotou V Pekle se silněji uplatňuje společenstvo svahových lesů: Isognomo-stoma personatum LAM., Helicigona faustina RSM., Oxychilus glaber FÉR.,Retinella nitens MicH., Semilimax semilimax FR., Daudebardia rufaDRAP., Goniodiscus perspectivus MŮHL., Iphigena tumida RSM., Iph. ventri-cosa DRAP.,Monacha umbrosa C. PFR atd. — Bohaté malakocenosy se vy-skytují při dně postranního údolí Srnkov západně od hájovny: Helix pomatiauL., Eulota fruticum MŮLL., Helicigona faustina RSsm.,Monacha incarnataMŮLL., Monacha vicina RSM., Monacha umbrosa C. PrFR.,Perforatella bi-dens CHEMN., Goniodiscus Perspectivus MŮHL., G. rotundatus MŮLL., Se-mlimax semilimax FÉR., Retinella nitens MicH., Laciniaria bipkcata Mra.,Cochlodina laminata MTG., Iphigena ventricosa DRAP., Zph. tumida RSm.,Suceineu oblonga DRAP., S. putris L., Ena montana DRAP. — tedy faunapoměrně bohatá. Nápadně silné jsou populace karpatského prvku Inhiglena
tumida RSmM. — Poněkud chudší malakofaunu hostí údolí pod vrchem Obír-kou nad obcí Loučkou; i zde však je nápadné silné zastoupení druhů karpat-ských: Helicigona faustina RSM., Monacha vicina RSM., Fruticicola lubo-mirskii $LÓS. a Iphigena tumida RSM., k nimž se druží Helix pomatia L.,Isognomostoma personatum LAM., Monacha incarnata MŮLL., Eulotafruticum MŮLL., Goniodiscus rotundatus MůLL., Iphigena Ventricosu
DRAP., Cochlodina laminata MTG., Laciniaria biplicata MTG., Ena montanaDRAP., Fruticicolu unidentata DRAP., Retinella nitens MIcH., Daudebardiarufa DRAP., Suceinea putris L. atd.

Z uvedeného vyplývá, že oblast Jezernického údolí a jeho bližší okolí mábohatě rozvinutou malakofaunu podhorského stupně, v níž se silně uplatňujídruhy karpatské (BRABENEC zde zjistil ještě Iphigena latestriata A. SCH.a Laciniuria moravica BRABENEC), zatím co prvky teplomilné chybějí. Slo-žení malakocenos této oblasti je téměř totožné se společenstvy předhoří Mo-
ravskoslezských Beskyd a svým rázem patří daleko spíše oblasti Západních
Karpat než oblasti Českého masivu (specielně oblasti Východních Sudet),kam Oderské vrchy náleží geologicky i zeměpisně. V budoucnu bude velmi zá-služné vyřešit, jak daleko pronikají podobná společenstva do Oderských vrchů
a kde leží jejich západní hranice.

Moravská brána a některé přilehlé části Podhoří Moravskoslezských
Beskyd
V létě 1952 byl prováděn podrobný soustavný průzkum oblasti ohraničené

údolími Ostravice, Odry, Ondřejnice a severním úpatím Palkovických hůreku Hukvald; k tomuto na východě přistupuje pás území od Ostravice meziLískovcem a Paskovem až do údolí Lučiny u Žermanic. Kromě toho byla naokraji tohoto území prozkoumána jednotlivá naleziště, jako Polanský lesu Ostravy a hornaté okolí Hukvald. O výsledcích těchto výzkumů byla před-
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ález

okruhu Zželicella unifasciata POIR. — soosiana J. WAGNER, který obývátepléstráňkynavýchozechtěšínskýchvápencůz okolíStaříčeažzaTěrlicko.
Moravskoslezské Beskydy (Ondřejník)
Ondřejník představuje isolovaný výběžek Moravskoslezských Beskyd,

vybíhající směrem na sever. Vzhledem k tomu, že nebyl zpracován J. BRABEN-
CEM při soustavném výzkumu Beskyd, prosbíral jsem ho orientačně v červnu1952. Měkkýší společenstva jsou obdobná jako ve vlastních Beskydech. Vevrcholové oblasti dostávají již montánní charakter. V bukových lesích žijípod korou kmenů druhy Cochlodina laminata MTG. a Iphigena plicatulaDRAP., místy i Goniodiscus ruderatus STUD. (nad prameny Ondřejnice, nazáp. okraji prostředního vrcholu) a Laciniaria cana HELD (západní okrajprostředního vrcholu, svah Stolárky do údolí Říčky). Roztroušeně se objevujíRetinlella nitens Mic., R. pura ALD., Laciniaria biplicata MTG., Isogno-
mostomu personatum LAM., Fruticicola unidentata DRAP., Monacha incar-nata MŮLL., Arianta arbustorum L. atd. Karpatské vřetenatky Laciniariaturgida RSm. a Iphigena tumida RSM. žijí jen na mokrých místech; prváu pramenů Ondřejnice a u pramene Koryto, druhá u Koryta, na svahu Sto-lárky a v údolí Říčky. Helicolimax kochi AND., Helix pomatiu L., Acmepolita HARTM., Daudebardiu rufa DRAP. a Oxychilus glaber FÉR. bylyzjištěny v údolí Říčky, Cepaca hortensis MŮLL. na Říčce a Stolárce.

Výzkumem Ondřejníku byl dokreslen celkový obraz malakofauny Morav-skoslezských Beskyd a zároveň prokázána příslušnost Ondřejníku k Beskydámi po stránce malakozoologické.
Tatry
V červnu 1951 jsem podniknul orientační výzkum Bielských Tater v úse-ku hřebene Ždiarska Vidla—Skalná vráta. Fauně alpinského stupně (Vertigoarctica WALL., Columella edentula columella MAR"T.) jsem věnoval zvláštnízprávu (LOŽEK, 1951b), kterou je zde nutno doplnit několika poznámkamio fauně nižších poloh. Na úpatí stěn Skalních vrat (asi 1600 m) pronikajídruhy Orcula dolium DRAP., Pupilla sterri VorrHu, Clausilia dubia DRAP.,Ruthenica filograna RSm., Fruticicola villosula RSM., Pyramidula ru-pestris DRAP. atd. Poněkud níže na srázu do Suché doliny se ve vlhké ssutiještě objevují (asi 1500m): Agardhia biclzi RSsm., Acme polita HARTM.,Columella edentula DRAP. (i C. e, columella MaRr.), Vitrea transsylvanicaCL., Helicolimax kochi AND., Helicigonu faustina RSM., Carychium mini-mum triolentatum Rs., Vertigo alpestris ALD. atd. V porostech smrku,jedle a klenu na srázech Suché doliny žije bohatá fauna horských lesů: Coch-lodina laminata Mra., C. orthostoma Mke, Clausilia cruciata STUD., Cl.dubia DRAP., Iphigena plicatula DRAP,, Zph. latestriata A, SCH., Ruthenicafilograna RSm., Laciniaria turgida ESM., L. stabilis L. PFR, Agardhiabielzi RSM., Vitrea transsylvanica CL., Monacha umbrosa C. PFR, Oxychi-lus depressus ST., Aeme polita HARTM. atd.; na skalních stěnách soutěskypod velkým srázem je dosti hojný endemický prvek Bielských Tater Spelaeo-discus tatricus HAZAY. — Zajímavá je i fauna doliny sbíhající s Jahňačího
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Obr. 8. Vertigo
arctica © WALLEN-
BERG (skutečná ve-
likost 2,83:1,4 mm).
Bielské Tatry: Hlú-
py (vrchol). (Foto

Brabenec.)
<

>
Obr. 4. Columella
edentula columella
MARTENS (skutečná
velikost 2,8 : 14
mm). Bielské Tat-
ry: Hlůpy (vrchol).
(Foto ©Brabenec.)

a

Obr. 5. Helicella unifasciata POIRET (sku-
tečná velikost 5,0:7,7 mm). Očelice

u Opočna. (Foto Brabenec.)



vrchu do Zadných Meďodelů = Koporšad), kde na Saméhranici. vápence. ažuly na rozhraní smrkovéholesa a kosodřeviny byly zjištěny druhy: Ariantaarbustorum L., Laciniaria turgida RSm., Iphigena tumida RSm., Helicoli-max kochi AND., Oxychilus depressus STERKI, Helicigona rossměssleviL. PRR, Frutici mdentata—DRAP-atd; atd Pro srovnání uvádímsnímek malakofauny ze žulového území: v dolině Bielé vody při cestě z Matliarna Kopské sedlo jsem sebrai ve zbytcích jedlových porostů pod kotou 1224 mtyto druhy: Goniodiscus ruderatus STUD., Clausilia cruciata STUD. (tatotéž u Salviového pramene), Laciniaria cana HELD, Laciniaria dbiplicataMToa.atd,
Zbývá připojit několik slov o nových sběrech (srv. Ložek, 19493) u Kvet-nice ve výběžku Nízkých Tater jižně Popradu. Na dně údolí tvořeného werfen-skými melafyry západně od sanatoria žijí plži: Laciniaria 'elata RSM., Co-chlodina cerata RSMm., Clausilia cruciata STUD., CI. pumila C. PFR., Gonio-discus ruderatus ST., G. rotundatus MŮLL., Monacha, vicina RSm., Fruti-cicola unidentata DRAP. atd. — tedy společenstvo značně odlišné od svrchuprobraných malakocenos nedalekých Vysokých Tater.
Žiar
V září r. 1952 jsem prozkoumal vápencové skály nad starou cestou ve-doucí z Ráztočna do Skleného. Podobně jako okrsek Rematy (== Grenz-wasser) zkoumaný v předcházejících létech leží toto stanoviště v oblasti vá-penců horenovské serie. Ač popisovaná skalní partie není příliš rozsáhlá, jeobydlena bohatě rozvinutou xerothermní malakocenosou, jak dosvědčuje výčetdruhů: Clausilia grimmeri L. Pre., Pupilla bigranata Rssm., Abida fru-

lubrica exiguu MKE, Pyramidula runestris DRAP., Vallonia costata MůLL.,Clausilia parvula STUD., Laciniaria biplicata sordida A. ScHm.Zoogeografickou důležitost má nález xerothermního prvku Pupilla bigra-nata RSM., o němž bylo teprve v nedávné době zjištěno, že patří ktypickýmzástupcům xerothermní malakofauny vápencových Západních Karpat s tě-žištěm v jihozápadních pohořích. Největší význam má však nález spornéhodruhu Clausilia grimmeri L. PFR, který většina autorů považuje za formuCI. dubia DRAP. Nově zjištěná populace je naprosto vyhraněná a nikterak seneblíží druhu Cl. dubia, DRAP. — naopak je nápadně odlišná: rozměry Se po-hybují kolem 18,0—18,5 :2,8—3,0 mm; povrch je neobyčejně hrubě žebernatý:jen 24 žeber na Frředposledním závitu, podélné rýhování zcela chybí! Žiarskápopulace Cl. grimmeri L. é itvaru, který byl též objeven J. BRABENCEM na travertinových stěnách Dreve-níku na Spiši. Liší se od bohatých populací suťovských, které jsou mnohemdrobnější (10—12mm) a namnoze i hustěji žebernaté. Zajímavé je, že nablízké Rematě žije zcela typická Clausilia dubia DRAP., která v ničem ne-upomíná na CI. grimmeri L. PFR. Tento nový nález druhu CI. grimmeri L.PFR má značný význam, neboť otázka vývoje a druhového postavení CI. grim-mlerí L. PFR patří k nejzajímavějším malakozoologickým problémům v Zá-padních Karpatech. — Dodatkem nutno ještě uvést, že na vrcholové plošiněŽiaru jižně Horenova žijí místy roztroušené kolonie stepního hlemýždě He-licella candicans L. PFR (velmi drobný tvar).
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abemeci) 1 Žiar; údotí ad Raztočnemdz > vu Spišských Vlachů (skutečná velikost
Á velikost. 10,7.:.2,5 mm).

Obr. 6.Clansilia- grimomoi 1 Prueep. (Eete
(skutečná velikost 113,1:3,0mm). — 2. Drev
141 :3,5 mm). — 8. Sufovská soutěska (skuteč

V červnu 1952 jsem provedl ochranářský výzkum známé Z OI)i
Blatnické doliny, jehož hlavní výsledky byly již uveřejněny E l bo12z
Měkkýší fauna má tentýž ráz jako ve vápencových Nízkých T rác u" i ,
jsou endemické prvky západokarpatské Helicigona cingulella Sny slo
smaessleri L. PFR, F'ruticicola villosula „RSM. a. Fr. Iubomirs č i a
Chondrina tatrica LOŽEK zde dosahuje nejzápadnějšího dosud známého bodu

výskytu. .

V září 1952 jsem orientačně prosbíral úpatí „andesitových stěn Da hoře
Velký Gryč u Handlové. Tento výzkum navazující nadřívější sběry ' : omto
pohoří přinesl poměrně malý výsledek: Fulota fruticum MŮLL., Isogno-



mostoma personatum-LAM., Retinella nitens MICH., Cochlodina. kaminataMrs., i plicuiuiu DRAP., Clausilia dubia DRAP. a Laciniaria bipli-cata MTG: v drobném tvaru (některé exempláře se blíží skalní rase L,- bipli-vata sordida A. SCHM.). Níže v pramenech na pastvinách žije Bythinellaaustriaca FRFLD. Popsané společenstvo kontrastuje svou chudobou „se-zají-mavými nálezy botanickými. -
PoVťana
Soustavný výzkum tohoto vyvřelého pohořív říjnu 1951. 0 červencových nálezech byla již uveřejněna obsažná předběžnázpráva (Ložek, 1952a). Říjnové sběry přinesly obdobné výsledky, z nichž vý-znam má především objev dalších nalezišť druhu Balea perversu L., kterázřejmě v oblasti Poťany zaujímá isolovaný areálový ostrov (kromě již uve-řejněné lokality Kalamárka, byla ještě zjištěna tato naleziště: Kurienec,Uhlisko, skály u vodopádů v dolině pod Priehybinou). Zmínky též zasloužízjištění některých dalších nových druhů pro oblast Poťany: Enomphaliastrigella DRAP., Orcula doliolum BRUG. a Ena. obscura MŮLL.
Hornomoravský úval
V říjnu 1952 byl v této oblasti důkladněji prozkoumán luh na potokuMojena severozápadně od Tlumačova. Malakofauna luhu je bohatá a její su-chozemská složka jeví úzkÝ vztah k luhům Moravské brány a tedy i ke Karpa-tům. Žijí zde karpatské prvky F'ruticicola villosula RSM. a Fr. lubomirskiiSLÓS., východoalpská (s. lat.) Monacha umbrosa C. PFR, dále význačné lužníprvky Perforatella bidens CHEMN. a Monacha rubiginosa A. SCH., i četnédalší druhy obvyklé v nížinných luzích: Arianta « rbustorum L., Eulota fru-ticum MOLL., Monachu incarnata MŮLL., Ena montana DRAP., Clausiliapumila sejuneta WEST., Retinella nitens MicH., Zonitoides nitidus Můtr.atd. V bažinách, příkopech a říčních ramenech převládají společenstva bažinnáS převahou druhů periodických močálů: Tropidiscus planorbis L., Bithyniatentaculata L., Stagnicola palustris MŮLL., Sphaerium corneum L., Spira-lína vortex L., Viviparus viviparus L., Planorbis corneus L. Ze suchozem-ských druhů žijí při vodách Carychium minimum MůLL., Vertigo antive vtigoDRAP., Cochlicopa lubrica M JLL., Succineu pfeiffleri Rossm. atd.Z této črty si můžeme vytvořit dosti jasný obraz o malakozoologickýchpoměrech luhů Hornomoravského úvalu, které jsou dosud známé jen velminedostatečně. S jistotou lze ovšem předpokládat, že se dalšími výzkumy početzjištěných druhů ještě podstatně rozmnoží. V hrubých rysech se malakocenosyluhů Hornomoravského úvalu dosti podobají společenstvům luhů polabskýchnebo i podunajských, chovají však některé zoogeografické zvláštnosti, mezinimiž vyniká karpatská F'ruticicola villosula Rossm. Tento druh zde dosa-huje své západní hranice a podobně jako na jiných místech se lokálněs příbuzným druhem Fruticicola hispidu L., který je v jiných nvelmi hojný.

byl prováděn v červenci a

vylučuje
ašich luzích

Podunajská nížina
V dubnu 1951 byl proveden průzkum v blízkém okolí Bratislavy. V prvéřadě je nutno říci několik slov o měkkýších proslulého Svátojurského šuru.V úseku mezi majírem Čierna voda a býv. majírem Pálffyho byla sbírpická bažinná fauna s vůdčími druhy Stagnicola palustris MŮL
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ána ty-
L., Planorbis

Obr. 8. Valvata naticína MENKE ((sku- Obr. 7 Fagotia Psperi Z kán
tečná "velikost 3,8:5,0 mm). Štůrovo: tečná velikost 19,2:7,0 mm). a ,

rameno Dunaje pod ústím Hronu. (Foto
Brabenec.)

Dunaj. (Foto Brabenec.)

corneus L., Tropidiscus planorbis L., Anisus spirorbis L.,V alvata P aeoath
Srup., Bithymia tentaculata L. a Vivipavus viviparus De na 9 palových
vlhkých lukách se objevují Suceinea oblonga DRAP,, Monac a U igi 10 4

A. ScH. a Theba carthusiana MŮLL. Některé stepní prvky proni sají zá na
samotný okraj šurských močálů — Cepuea vindobonensis CNeI E ucho -
drula tridens MŮLL. — Podobné poměry byly zjištěny též v tůních, zatope-
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nýchštěrkovnácha nastepníchmezíchmeziDvorníkem(dř. Vajnory)a Ju-rovým Dvorem, u nádraží Dvorník a odtud směrem k Jvance. Chybí zde sice
a Abida frumentum DRAP. Zvláštní zmínky zasluhuje Tropidiscus planorbis

v okolí Čeklísu, kde na svazích tercierních písků u kaple severozápadně zámkužije stepní společenstvo Abida frumentum DRAP., Helicella striata MŮLL.a H. candicans L. PFR. V Čierné vodě pod zmíněnými svahy byla sebránaPhysa fontinalis L. a Viviparus hungaricus Haz., v přilehlých luzích, vět-Šinou druhotného složení, Helix pomatia L., Cepaea vindobonensis C. PFRa Monacha incarnata MůLL. Na přesypech vápnitých vátých písků v políchzápadně od kaple se roztroušeně objevují Helicella striata MŮLL. a Chondru-la tridens MŮLL.
V srpnu téhož roku pokračoval výzkum v širším okolí Štúrova (dř. Par-kan). Protože o měkkýších Čenkovské pusty, Bel'anských a Kováčovskýchkopců byla podána zvláštní zpráva (Ložek, 1953d), zbývá zmínit se o některýchnálezech ve vlastní nížině. Velmi význačným stanovištěm jsou sprašové srázyBožího vrchu na břehu Dunaje nad Štúrovem. Zde se nachází v nesmírnémmnožství Helicella candicans L. PFR, provázená stepními druhy Chondrulatridens MŮLL., Abida frumentum DRAP., Helicella striata MŮLL. a Cepaeavindobonensis C. PFR; v křovištích na úpatí je hojná Theba carthusianaMůLL. — Jiným význačným biotopem jsou bažiny při Dunaji v okolí Mužlya Obidu. V bažinách na trati Nagy ér u Mužly se objevuje Succineu hunga-rica Haz., Tropidiscus planorbis L., Stagnicola palustris MŮLL.; v nádržiu Obidské pusty v rýžových polích též Viviparus hungaricus HAz., Tropidis-cus carimatus MŮLL. a Valvata piscinalis MŮLL. V kulisových luzích na sa-mém břehu Dunaje je dosti rozšířená Arianta arbustorum L. Na hrázi protiMužlianské sihoti žije stepní společenstvo Helicella striata MŮLL. — Thebacarthusiana MŮLL. V přilehlém rameni Dunaje je na bahně hojná Physaacuta DRAP. — V periodických tůňkách a ramenech Hronu u Bíně nad Hro-nom se objevuje Viviparus hungaricus Haz., Anisus spirorbis L., Anlexahypnorum L. atd. — Dunaj u Štúrova hostí přebohatou říční faunu, která jenejlépe dostupná pod Božím vrchem: Theodoxvus  danubialis C. PrR, TA.transversalis C. PrR, Lithoglyphus naticoides C. PFR, Fagotia acicularisFýR., Valvata naticína MKE, Dreissensiu polymorpha PALL., Sphaeriumrivicola LEACH, Pisidium amnicum MŮLL. a P. supinum A. SCH. V rameniDunaje za ostrovem pod ústím Hronu a u Kováčova ve volné řece byla nale-zena Fagotia esperi FÉR. Do nejdolejšího Hronu (pod železničním mostemu Kamenice) zasahují Theodoxus danubialis C. PFR a Lithoglyphus naticoi-des C. PFR, v Hronu nad Bíňou byla zjištěna velmi silná populace druhu Theo-doxus transversalis C. PFR.

Bohatou lužní faunu hostí podunajské luhy u Petržalky (Staré lúky)a Biskupic (Gaitz). Hojné jsou Bulota fruticum MŮLL., Cepaea vindobonen-sis C. PFR (tato na suchých slunných místech) a C. hortensis MŮLL., Arian-ta arbustorum L., Monacha incarnata MŮLL., Retinella nitidula, DRAPr.,Anisus leucostomus MrL., Aplexa hypnorum L. atp. Zvláštností jsou četnéprvky zřejmě alpského původu: F'ruticicola unidentuata unidentata DRAP.,Fr. striolata C. PFR, Monacha umbrosa C. PFR, Semilimax Semilimax FÉR.
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ausili i PrR, Laciniariu bi-
TG. Tím by byl v hrubých rysech vy-

vminataM
faunu slovenského Dunaje zpracoval v posledních létech do značných „podrob-
ností JÁN BRTEK, vědecký pracovník Zool. ústavu Slovenské university.

Potiská nížina
Orientační průzkum této téměř neznámé oblasti byl proveden v listopadu

r. 1951, tedy v době velmi pokročilé, takže lze očekávat jisté skreslení dosa-
žených výsledků. Předem třeba říci několik slov o fauněvodní. Hlavní vodní
tepnou kraje je Bodrog, v němž hojně žije Lithoglyphus naticotdes C. PFR,
který zasahuje i nejdolejší Ondavy u Zemplína. Četná mrtvá ramena Bodrogu
jsou obydlena druhy Viviparus hungaricus HAz., Planorbis corneus L.,
Radix auricularia L., Sphaerium corneum L., nabřezích žije Suceinea
elegans Risso atd. (na př. Somotor) . Tu a tam se vperiodických bažinách
objevují Anisus spirorbis L. a Tropidiscus planorbis L. V nížině je Neo
množství bažin a starých ramen, které leží dnes „velmi daleko „odaktivníc
toků. Tato stanoviště jsou malakozoologicky vesměs velmi chudá a jen místy
nalezneme rozvinutější malakocenosy. Zajímavý je výskyt okružáku Amisus
septemgyratus BLZ z říčním rameni v luhu Bozoe uKrálovského Chlmce.ve
vyschlé bažině u Perbeníku jsem zjistil typické společenstvo periodických vod:
Tropidiscus planorbis L., Bithyma tentaculata L., Valvata pulchella STUD.,
Galba truncatula MŮLL. atd. Běží sice již o nález subfosilní, v širším okolí lze
však očekávat obdobné fauny recentní. Kohriné nísečné př dnes

inak je fauna vlastní nížiny velice chudá. M ohutné písečné přesypy, dne:
téměř dokonale obdělané (vinice a pod.), nehostí měkkýše vůbec, zatím jo

lužní lesy, převážně dubové, vynikají neobyčejnou chudobou ve srovnání j Ha
dobnými stanovišti v jiných částech ČSR. Pozoruhodnénálezy pocházejí z u u
Bozoe, kde v nadmořské výši kolem 100 m žije karpatská Monacha vicína
Rosm. a Daudebardia rufa DRAP.; tu a tam se vyskytuje Monacha rubigi-
nosa A. SCHM. a Helix pomatia L. + rvté větěj ovní

Jprostřed nížiny se tyčínápadné andesitové vrchy, po ryté většinou stepní-
mi fomacemí Izde je terén "malakozoologicky velmi chudý, což souvisí snad
Sspoměrným nedostatkem uhličitanu vápenatého vpodloží (andesit a neváp
nité váté písky). Na jižním svahu Velkého vrchu u Královského S yly
sebrány druhy Cepaea vindobonensis C. PFR, Chondrula trůdens MŮLL.a
Retinella nitens MICH.; na Kameneckých kopcích u Stredy nad Podrogom
jen Cepaea vindobonensis C. PFR (Tarbucka). Poněkud bohatší jsou o
stepní formace na okraji vrchů tak zvaného Zemplínského ostrova, zv nA ě
vápencová Baba. Zde je velice hojná východní rasa Chondrula tridens a n
limbata L. PFR, dále Cepaea vindobonensis C. Pre a Euomphalia strigellu
DRAP.; ve slatinné bažině pod Babou byla sebrána též Vallonia enniensts
GRD. Na stráňkách u silnice u obce Seleška žijí roztroušeně Eulota fruticum
MůLL., Cepaea vindoboWensis C. PFR a Helix pomatia L . i .

Z uvedeného je patrné, že měkkýší fauna Potiské nížiny je nápadně chudá
ve srovnání s jinými československými nížinami. Stepní malakocenosy Sevyr
značují naprostým nedostatkem druhu Helicella candicuns L. é n
je v jiných xerothermních okrscích našeho státu nejhojnějším měkkýšem. Liší
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se tím naprvní pohledod stepníchměkkýšíchspolečenstevvevšech ostatníchstepních oblastech ČSR. DEL

padě hostí typickou karpatskou lesní malakofaunu, která svým složením odpo-vídá malakocenosám východní části Západních Karpat. (Perforatella diboth-ryon Km. Laciniaria plicata DRAP. a Cochlodina cerata RSM. na hrad-ním vrchu ve Slanci.)

Na doplnění se musím zmínit o nálezu zrnovkovitého plže Pagodulinapagodulu DESM., kterého objevil bardejovský pracovník TIBOR WrIss v sil-ných populacích u Cigel'ky ve flyšových Karpatech u Bardejova. Nález jevelmi pozoruhodný po stránce zoogeografické, neboť běží o prvek alpsko-jiho-evropský z oblasti Karpat dosud neznámý, a ukazuje jaká překvapení dosudmohou poskytnout poměrně málo známé Západní Karpaty.

=

Obr. 9. Pagoďdulina pagodula DESMOULINS (skutečná velikost 3,5:1,9 mm). Cigeřkau Bardejova. (Foto Brabenec.)
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