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Abstrakt
P i malakologickém pr zkumu PR Panské louky bylo zjišt no 21 druh m kkýš (18
druh suchozemských plž , 1 vodní plž a 2 druhy mlž ). Byl proveden ekologický a
zoogeografický rozbor a posouzení z hlediska ochrany p írody.
P írodní podmínky – zpracováno podle encyklopedie Ostravsko (Weismannová a kol. 2004)
Poloha a rozloha: PR je v Moravskoslezském kraji asi 4 km severn od Moravského
Berouna. Nejbližší obec je D t ichov nad Byst icí. Lokalita leží v kvadrátu 6170D
st edoevropské mapovací sít pro faunistické mapování. Zem pisné sou adnice centrální ásti
jsou N:49˚49’51,50”, E:17˚26’00,74”. Chrán ny jsou zachovalé podmá ené smr iny a
rašelinné louky na jihovýchodním svahu vrchu Slune ná (800,2 m n. m.). V rezervaci pramení
jako helokren potok, který se asi 2 km jihovýchodn vlévá jako pravostranný p ítok do
D lního potoka. Rozloha je 14,33 ha.
Nadmo ská výška: 690-760 m n. m.
Geologická jednotka: jesenický spodní karbon.
Geomorfologické len ní:
provincie: eská vyso ina.
soustava: Krkonošsko-jesenická soustava
podsoustava: Jesenická podsoustava
celek: Nízký Jeseník
podcelek: Slune ná vrchovina
Klima: chladná oblast CH7 (sensu Quitt 1971)
P dy: zrašenin lé gleje, glejová organozem, v okolí kambizemní podzoly.
Potenciální p irozená vegetace: klimaxové a podmá ené smr iny a v širším okolí také
kv tnaté bu iny.
Fytogeografické len ní:
oblast: oreofytikum
obvod: eské oreofytikum
Nízký Jeseník
Sou asná vegetace: p vodní rašelinné a p esli kové smr iny. Na otev ených vlhkých
stanovištích jsou rašelinné lou ky.
Materiál a metodika
Terénní pr zkum byl proveden 7. 6. 2004. Pr zkum zahrnoval ru ní sb r a odb r 3 l
hrabankových vzork . Hrabanka byla odebrána z n kolika menších plošek tak, aby byla
zachycena co nejv tší stanovištní a následn také co nejv tší druhová diverzita m kkýš .
Vodní biotopy byly zkoumány propíráním sedimentu pomocí kuchy ského cedníku s velikostí ok
1×1 mm.
Hrabankové vzorky byly zpracovány standardní prosevovou metodou (Ložek 1956),
ale p ebírány bez plavení, protože jsem vybíral krom m kkýš také hmyz. Nahé plže jsem
utopil tak, že jsem je dal do epruvety s minerální vodou a epruvetou následn zat epal.
Konzervováno v 70 % etanolu.
V tšina druh byla zaznamenána a determinována p ímo v terénu. Dokladové
exemplá e jsou uloženy ve sbírce autora (Olomouc).
Kategorie relativní po etnosti suchozemských druh z ru ních sb r byly stanoveny
orienta n podle následujících kritérií: + ojedin lý (do 3 jedinc na lokalit ), ++ roztroušený
(3-20 jedinc na lokalit ), +++ hojný (více než 20 jedinc ).

Druhy byly determinovány autorem podle literatury (Glöer & Meier-Brook 2003,
Kerney et al. 1983). Použitý systém a nomenklatura je podle checklistu R (Ju i ková et al.
2001), krom následující zm ny: místo Euconulus alderi (Gray, 1840) uvádím Euconulus
praticola (Reinhardt, 1883) podle (Falkner et al. 2002). Použité kategorie ohroženosti
suchozemských m kkýš jsou podle Ju i ková et al. (2001), vodních m kkýš podle Beran
(2002).
Zkratky vyjad ující míru ohrožení: VU (vulnerable) = zranitelný, NT (near threatened)
= tém ohrožený, LC (least concern) = málo dot ený,
Za azení zjišt ných druh do ekologických skupin a podskupin je podle r zných
autor (Ložek 1964, Lisický 1991, Vašátko & Horsák 2000) a upraveno.
P ehled ekologických skupin, jejich zkratek a charakteristika (zárove také jako vysv tlivky
k tab. 1):
1 SI (SILVICOLAE) = p ísn lesní druhy;
2 SI(MS) = mezohygrofilní lesní druhy (mesikolní silvicoly), lesní druhy žijící také mimo les
na mezofilních biotopech;
3 SIh = siln hygrofilní lesní druhy, druhy vlhkých les ;
7 MS (MESICOLAE) = druhy se st edními nároky, asto euryvalentní;
8 HG (HYGRICOLAE) = vlhkomilné druhy, nevázané p ímo na mok ady;
9 PD (PALUDICOLAE) = siln vlhkomilné druhy žijící v mok adech;
10 = vodní druhy, dále se d lí do základních a n kolika p echodných podskupin: RV
(RIVICOLAE) = druhy tekoucích vod, PDt = druhy periodických mok ad , SG
(STAGNICOLAE) = druhy stojatých a v tších trvalých vod, FN (FONTICOLAE) = druhy
žijící v pramenech.
Lokality:
Pr zkumy lze p ibližn rozd lit na dv lokality:
Lok. . 1: N:49˚49’43,11”, E:17˚26’08,58”, mezofilní louka na jihu PR, u cesty. Ru ní sb r.
Lok. . 2: N:49˚49’51,50”, E:17˚26’00,74”, mok adní louky a smr iny s p ím sí listná se
st ední ásti rezervace. Ru ní sb r a hrabankový vzorek.
Seznam druh , ekologická skupina, ohrožení v eské republice (Ju i ková et al. 2001), typ
rozší ení (Lisický 1991):
T ída: plži – Gastropoda
Podt ída: plicnatí – Pulmonata
Nad ád: spodnoocí – Basommatophora
ád: Hygrophila
ele : plovatkovití – Lymnaeidae
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774); 10 SG-PD(-t); LC; holarktický.
Nad ád: Eupulmonata
ád: Actophila
ele : sím nkovití – Carychiidae
Carychium minimum O. F. Müller, 1774; 9 PD; LC; eurosibi ský.
ele : oblovkovití – Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774); 7 MS; LC; holarktický.
ele : vrko ovití – Vertiginidae
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833); 8 HG; NT; st edoevropsko-sarmatský.

ele : závornatkovití – Clausiliidae
Alinda biplicata (Montagu, 1803); 2 SI(MS); LC; moeticko-st edoevropský.
ele : jantarkovití – Succineidae
Succinea putris (Linnaeus, 1758); 9 PD; LC; eurosibi ský.
ele : bod nkovití – Punctidae
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801); 7 MS; LC; palearktický.
ele : kuželíkovití – Euconulidae
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883); 9 PD; VU; st edo-severoevropský.
ele : sklen nkovití – Vitrinidae
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774); 7 MS; LC; palearktický.
ele : zemounovití – Zonitidae
Perpolita hammonis (Ström, 1765); 7 MS; LC; palearktický.
ele : sklovatkovití – Daudebardiidae
Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805); 1 SI; NT; st edoevropsko-meridionální.
ele : slimákovití – Limacidae
Limax cinereoniger Wolf, 1803; 2 SI(MS); LC; evropský.
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774); 1 SI; LC; evropský.
ele : slimá kovití – Agriolimacidae
Deroceras praecox Wiktor, 1966; 3 SIh; NT; sudeto-západokarpatský.
ele : bledni kovití – Boettgerillidae
Boettgerilla pallens Simroth, 1912; 7 MS; LC; kavkazský.
ele : plzákovití – Arionidae
Arion silvaticus Lohmander, 1937; 1 SI; LC; východoevropsko-západosibi ský.
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805); 2 SI(MS); LC; evropský.
ele : vlahovkovití – Hygromiidae
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774); 2 SI(MS); LC; st edoevropský.
ele : hlemýž ovití – Helicidae
Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758); 2 SI(MS); LC; st edo-severoevropský.
T ída: mlži – Bivalvia
Podt ída: listožáb í – Eulamellibranchia
Nad ád: Heterodonta
ád: Veneroida
ele : okružankovití – Sphaeriidae
Pisidium casertanum (Poli, 1791); 10 RV-PDt; LC; kosmopolitní.
Pisidium personatum Malm, 1855; 10 RV-PDt; LC; eurosibi ský.

Tab. 1: Kvantitativní p ehled nalezených druh .
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Celkov bylo zjišt no 21 druh m kkýš (viz. tab. 1). Jedná se o 19 druh plž (18
suchozemských a 1 vodní druh) a 2 druhy mlž . To p edstavuje p ibližn 8,7 % druh
m kkýš na území R (n = 242).
Ekologický rozbor
Na lokalit jsou nejvíce zastoupeny druhy lesní a druhy indiferentní k lesu (oba po 43
%). Zbývající t i vodní druhy tvo í 14 % druh na lokalit . Z jednotlivých ekoelement má
nejv tší zastoupení 2 SI(MS) tzn. lesní druhy se st edními nároky na vlhkost a 7 MS tzn.
Druhy indiferentní k lesu se st edními nároky. Viz. tab. 2.
Nebyly zjišt n žádné druhy z ekologických skupin 4 a 5 p edstavující druhy bezlesí a
skupiny 6 p edstavující teplomilné a xerotolerantní druhy.
Druhy ze zjišt ných ekoskupin a jejich zastoupení p ibližn odpovídá p írodním
podmínkám na biotopu.
Nebyly zjišt ny žádné synantropní druhy.
Tab. 2: Dominance (%) jednotlivých ekologických skupin.
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Obr. 1: Graf zastoupení ekoelement (%) na lokalitách. Jedná se o grafické zpracování dat
z tab. 2.

Zastoupení ekoelement
10 RV-PDt
10%

10 SG-PD(-t)
5%

1 SI
14%

9 PD
14%
2 SI(MS)
23%
8 HG
5%

3 SIh
5%

7 MS
24%

Zoogeografický rozbor
Na lokalit jsou nejvíce zastoupeny druhy eurosibi ské (33 %), druhy se širokým
areálem rozší ení (29 %) a druhy st edoevropské (24 %). Ostatní zoogeografické skupiny jsou
zastupeny pouze jedním druhem. Z jednotlivých typ rozší ení se nejvíce uplat ují druhy
palearktické, eurosibi ské a evropské (každý po 14 %). Viz. tab. 3. Jeden druh Boettgerilla
pallens pat í mezi nep vodní druhy. Tento druh se natolik za lenil do malakofauny st ední
Evropy, že se vyskytuje i na biotopech velmi málo ovlivn ných lov kem.
Tab. 3: Zoogeografické za azení.
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Ohroženost druh
B hem pr zkumu byl zjišt n 1 druh Euconulus praticola z kategorie zranitelný VU.
Jedná se o druh vyžadující dostate n vysokou vlhkost, který se vyskytuje pouze
v mok adech. Z kategorie tém ohrožený NT byly nalezeny 3 druhy: Daudebardia rufa –
lesní druh, Deroceras praecox – siln vlhkomilný lesní druh a Vertigo substriata –
vlhkomilný druh indiferentní k lesu. Druhy z vyšších kategorií ohroženosti nebyly zjišt ny.
Ostatní druhy pat í mezi málo dot ené druhy LC (least concern). Žádný z nalezených druh
není uveden v p íloze vyhlášky ministerstva životního prost edí R . 395/1992 Sb. Procento
ohroženosti druh : VU – 5 %, NT – 14 %, LC – 81 % (n = 21). Viz. obr. 2.
Tyto druhy indikují zachovalost biotopu z hlediska vodního režimu a áste n také
z hlediska zachovalosti lesního prost edí. Pro udržení t chto druh je z hlediska ochrany
p írody vhodné zachování nenarušeného vodního režimu a bezzásahový lesní režim. Pokud by
byly p esto nutné lesnické zásahy, je t eba ponechání dostate ného množství d evní hmoty na
míst (nejen v tve, ale i celé kmeny). Podmá ené smr iny a rašelinné lou ky obecn nejsou
pro m kkýše vlivem kyselého substrátu optimálním prost edím. Jakékoliv necitlivé zásahy by
se na stavu malakofauny mohly projevit velmi negativn .
Obr. 2: Ohroženost druh
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Diskuse
Na lokalit provád l malakologický pr zkum v letech 1965-1966 Mácha (1975). Našel
zde celkem 28 druh suchozemských plž a žádné vodní m kkýše. S pr zkumem z roku 2004
je spole ných pouze 8 druh . Mácha nap . také uvádí 8 druh z eledi Clausiliidae. P í in
t chto výrazných rozdíl bude pot eba ješt v novat pat i nou pozornost.
Další zjišt né druhy (krom m kkýš ):
Belba sp. – pancí ník, hrabanka coll. 1×
Ixodes ricinus – klíšt obecné, hrabanka 3× (nedokladováno)
Salticidae – skákavkovití, hrabanka coll. 1×
Micromnata virescens (Clerck, 1757) – maloo ka smaragdová, (Heteropodidae –
maloo kovití), samec, v tomto tverci není v atlase pavouk (Buchar & R ži ka 2002) žádný
údaj o jakémkoliv druhu pavouka, foto http://biolib.cz/index.php?text=viewimage&id=2730
Pardosa sp. – slí ák, (Lycosidae – slí ákovití), foto samice s kokonem
Isopoda – stejnonožci, hrabanka coll. 3×
Diplopoda – mnohonožky, hrabanka coll. 1×

Podura aquatica – mákovka vodní, roztroušen , coll. 2×
Cercopis vulnerata (= C. sanguinea) – p nod jka ervená, foto – archiv, hojn
Carabidae – hrabanka coll. 3×
Hydrophilidae – hrabanka coll. 2×
Cantharis obscura Linnaeus, 1758 – páte í ek, coll., foto
http://biolib.cz/index.php?text=viewimage&id=2731
Cantharis sp. – páte í ek, coll., foto – archiv
Coccinella septempunctata – sluné ko sedmite né, foto M. Krátký
Donacia sp. – rákosní ek, foto – archiv, hojn
Panorpa sp. – srpice, coll., foto – archiv
Cephalcia abietis – ploskoh betka smrková, coll.
Odontocerum albicorne – (schránka) hrabanka coll. 3×
Trichoptera – (schránka) hrabanka coll. 1×
Carterocephalus palaemon (Pall.) – soumra ník jitrocelový, foto
http://biolib.cz/index.php?text=viewimage&id=2734
Nymphalidae – babo kovití, (asi hn dásek), foto
http://biolib.cz/index.php?text=viewimage&id=2733
http://biolib.cz/index.php?text=viewimage&id=2732
Bombus cf. lapidarius – melák, foto – archiv
Apis mellifera – v ela medonosná
Simuliidae – kukly muchni ek, hrabanka coll. 2×
Diptera – (larva), hrabanka coll. 1×
Bufo bufo – ropucha obecná, foto M. Krátký
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