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Abstract. A population of Xerolenta obvia was recorded in Olešník near Hluboká nad Vltavou. The popu-
lation is highly isolated from other localities of X. obvia in the Southern Bohemia. Contrary to other X. obvia 
localities in the Southern Bohemia, the substrate of the locality is not calcareous.
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Souhrn. U Olešníka byla nalezena populace suchomilky obecné (Xerolenta obvia). Lokalita se - na rozdíl od 
ostatních známých jihočeských populací suchomilky - nenachází na vápencovém podloží a od všech ostatních 
populací je silně izolovaná.    
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Úvod

Suchomilný plž suchomika obecná (Xerolenta obvia (Menke, 1828)) obývá stepní stanoviště 
přirozeného i umělého charakteru (stepní stráně a meze, příkopy, náspy, pole). V Čechách je 
na těchto biotopech velmi hojný ve střední a severozápadní části země a v Polabí (Ložek 1956). 
V jižních Čechách je vzácný a hojněji se vyskytuje pouze na vápencích kolem Strakonic a Čes-
kého Krumlova, dále je znám od Zlaté Koruny, z Pacovy hory u Chýnova (LOŽEK 1970), Klad-
rubské hory u Chýnova (PECH & PECHOVÁ, nepublikováno) a z PP Nerestský lom u Mirovic 
(DITRICH & PECH, nepublikováno). ULIČNÝ (1892-95) jej uvádí od Hluboké, velmi pravděpo-
dobně se však nejedná o Hlubokou nad Vltavou (HLAVÁČ, osobní sdělení). Zde uvádíme další 
nález z jižních Čechách.

Údaje o nálezu

Xerolenta obvia (Menke, 1828). Bohemia mer., Chlumec (část obce Olešník) (6852), GPS 49°7‘ N 
14°24‘ E, 19.11.2009, mnoho ulit a několik živých (zavíčkovaných) jedinců, lgt. Holicová, Pech, 
Sucháček, det. et coll. Pech. Na suché stráňce v obci mezi zahradní zdí a silnicí.
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Diskuse

Jedná se o zcela izolovanou lokalitu, která nijak nesouvisí s dalšími jihočeskými výsky-
ty. Další zvláštností je, že se nejedná o lokalitu na vápenci – suchomilka obecná se sice např. 
ve středních Čechách běžně vyskytuje i na jiném než vápencovém podkladě, v jižních Čechách 
ale mimo vápence zaznamenána dosud nebyla. Vzhledem ke geografické poloze i charak-
teru lokality je nepochybné, že se jedná o populaci vzniklou umělým zavlečením člověkem 
nebo ptáky (LOŽEK 1970). Může snad souviset s malými vložkami vápenců a erlanů, které 
se v okolí Olešníka nachází, a jejich malakofauna byla dosud studována jen velmi okrajově 
(PECH, nepublikováno).
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