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Úvod a historie výzkumu

Národní přírodní památka Hrabanovská černava byla nově 
vyhlášena (přehlášena) v roce 2011 na ploše 52,2 ha, i 
když její centrální část byla chráněna již od roku 1930. 
Území leží mezi Lysou nad Labem, Starou Lysou a Bená-
teckou Vruticí v nadmořské výšce okolo 186 metrů.
Jedná se o mělkou kotlinu obklopenou několika vrchy 
křídového stáří. Koncem pleistocénu bylo údolí přibližně 
ve střední části přehrazeno písečnou dunou a v severový-
chodní části tak vzniklo jezero, které se vyplňovalo nej-
prve jezerní křídou a později organogenními sedimenty. 
K úplnému zazemnění jezera došlo v období boreálu před 
8600 lety (Petr 2005). Sedimenty v jihozápadní části jsou 
mladší. Jezero zde vzniklo až v období mladšího atlantiku 
(Pacltová & Hubená 1994). V současnosti lze na území 
nalézt víceméně ucelenou hydrosérii od společenstev vod-
ních makrofyt, přes různé typy litorálních porostů, vegetaci 
vysokých ostřic, slatinné a bezkolencové louky, po mok-
řadní vrbiny a na zbytcích písčitých dun i společenstva 
xerotermních trávníků a fragmenty vegetace písčin a kos-
třavových trávníků. Některé trvalé vodní plochy vznikly 
v minulosti těžbou slatiny, v současné době jsou vytvářeny 
uměle. Podle Petra (2005) se otevřený charakter mokřadu 
udržel do příchodu člověka v období subboreálu, a díky 

jeho činnosti se následně zachoval až do současnosti.
K malakofauně NPP Hrabanovská černava se podařilo ve 
sbírkách Národního Muzea v Praze nalézt nepublikovaný 
dokladový materiál pořízený V. Pflegerem a K. Táborským 
datovaný 20. 5. 1960. Zjistili zde pouze výskyt běžných 
druhů. O třináct let později navštívil lokalitu také V. Ložek. 
Ten zde kromě běžných druhů zjistil i vzácného plže 
Planorbis carinatus a nepříliš běžnou bahenku Viviparus 
contectus. Území v roce 2000 a 2006 navštívil M. Horsák, 
který zjistil na mokřadních loukách výskyt vrkoče útlého 
(Vertigo angustior). Celkem zde prokázal recentní výskyt 
32 druhů měkkýšů. Výsledky jeho průzkumů nebyly pub-
likovány a jsou použity v této práci. V letech 2005–2015 
byl proveden detailnější průzkum s cílem doplnit druho-
vé spektrum nalezených druhů a zjistit rozsah populací 
významných a ohrožených druhů. Výsledky tohoto prů-
zkumu zde předkládáme.

Metodika a materiál

Při průzkumu suchozemských měkkýšů byl proveden 
odběr hrabankových vzorků, které byly proplaveny a pak 
zpracovány. Byl proveden odběr vždy asi 10 litrů hra-
banky z různých míst zahrnujících v rámci každé plochy 
reprezentativní mikrostanoviště. Tato metoda byla doplně-
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na ručním sběrem (odvalování kamenů a dřeva, prohra-
bávání detritu atd.). Sběr vodních měkkýšů byl prováděn 
kombinací hledání na různých předmětech ve vodě (kame-
ny, dřevo, odpad) a propíráním vegetace a sedimentu za 
pomoci kovového sítka (kuchyňský cedník, průměr 20 cm, 
velikost ok 0,8 mm).
Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů ur-
čen přímo na místě a vrácen na lokalitu. To se netýká ma-
teriálu z odebraných hrabankových vzorků a druhů, kte-
ré nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina 
druhů rodu Pisidium). Jejich determinace proběhla až po 
návratu z terénu, přičemž vzácnější suchozemské druhy 
jsou uloženy ve sbírce autorky. Obdobně bylo postupo-
váno u druhů, k jejichž determinaci je nutná pitva (např. 
rod Stagnicola). K pitvě byli použiti jedinci usmrcení pře-
litím horkou vodou a uložení do 70% ethanolu. Systém 
a nomenklatura jsou upraveny podle Horsák et al. (2016), 
rozdělení měkkýšů do ekologických skupin v Tab. 1 je 
převzato z práce Ložek (1964).

Přehled lokalit

V této části je uveden seznam a popis jednotlivých lokalit. 
Údaje jsou řazeny následovně: číslo lokality, zeměpisné 
souřadnice (odečtené z digitální mapy dostupné na http://
www.mapy.cz/), lokalizace a popis lokality, metoda prů-
zkumu, datum sběru, autor průzkumu: LB – Luboš Beran, 
MH – Michal Horsák, JŠ – Jana Škodová. Umístění stu-
dovaných lokalit je patrné na Obr. 1.

1 – 50°12'51.0"N, 14°49'38.4"E, kanál a mokřady okolo 
něj cca 30 m nad rybníčkem v jihozápadním cípu NPP 
Hrabanovská černava, ruční sběr (cedníkem) vodních 
měkkýšů, 15. 4. 2005, LB;
2 – 50°12'49.6"N, 14°49'37.5"E, drobný rybníček na kaná-
lu na jihozápadním okraji NPP Hrabanovská černava, ruč-
ní sběr (cedníkem) vodních měkkýšů, a) 15. 4. 2005, LB, 
b) 13. 9. 2009, LB;
3 – 50°12'53.6"N, 14°49'41.3"E, větší vodní plocha asi 
150 m severně nad rybníčkem v jihozápadním cípu NPP 
Hrabanovská černava, ruční sběr (cedníkem) vodních 
měkkýšů (Obr. 2), a) 2. 6. 2000, MH, b) 17. 4. 2005, LB, 
c) 25. 6. 2006, LB, d) 25. 8. 2006, LB, e) 14. 5. 2009, LB, 
f) 13. 9. 2009, LB, g) 9. 4. 2010, LB, h) 21. 5. 2010, LB, 
i) 3. 8. 2010, LB, j) 14. 5. 2012, LB, k) 10. 6. 2015, LB;
4 – 50°12'49.4"N, 14°49'42.9"E, rozsáhlejší tůň (v roce 
2011 obnovená a rozšířená) v jihozápadním cípu NPP Hra-
banovská černava, ruční sběr (cedníkem) vodních měkký-
šů, a) 1. 5. 2005, LB, b) 9. 4. 2010, LB, c) 3. 8. 2010, LB, 
d) 24. 7. 2012, LB, e) 25. 3. 2015, LB;
5 – 50°12'48.9"N, 14°49'40.4"E, tůň vytvořená  v roce 
2011 v jihozápadním cípu NPP Hrabanovská černava, ruč-
ní sběr (cedníkem) vodních měkkýšů, 25. 3. 2015, LB;
6 – 50°12'50.1"N, 14°49'41.1"E, drobná deprese v rákosi-
ně v jihozápadním cípu NPP Hrabanovská černava, ruční 
sběr (cedníkem) vodních měkkýšů, 1. 5. 2005, LB;
7 – 50°12'52.1"N, 14°49'40.9"E, téměř zazemněná mecho-
vá tůň jižně od velkého jezírka v jihozápadní části NPP 
Hrabanovská černava, ruční sběr (cedníkem) vodních 

Obr. 1. Mapa národní přírodní památky Hrabanovská černava se zákresem studovaných lokalit.
Fig. 1. The map of the Hrabanovská černava National Nature Monument with the geographical distribution of the sampling sites.

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Obr. 2. Větší tůň (lokalita č. 3) v jihozápadní části NPP Hrabanovská černava je nejvýznamnějším vodním stanovištěm. Všechny 
fotky L. Beran.
Fig. 2. More extensive pool (site no. 3) at southwestern part of the Hrabanovská černava National Nature Monument is the most 
important aquatic habitat. All photos by L. Beran.

měkkýšů, a) 1. 5. 2005, LB, b) 25. 6. 2006, LB, c) 9. 4. 
2010, LB d) 24. 7. 2012, LB;
8 – 50°12'57.3"N, 14°49'45.0"E, zarostlá vodní plocha 
v rákosině asi 100 m severovýchodně od většího jezírka 
v NPP Hrabanovská černava, ruční sběr (cedníkem) vod-
ních měkkýšů, 27. 6. 2011, LB;
9 – 50°13'01.5"N, 14°50'28.5"E, tůň ve východní části 
NPP Hrabanovská černava vytvořená v roce 2012, ruční 
sběr (cedníkem) vodních měkkýšů, a) 10. 12. 2014, LB, 
b) 10. 6. 2015, LB; 
10 – 50°12'52.2"N, 14°49'38.0"E, ostřicové mokřady 
a podmáčené louky v jihozápadní části NPP Hrabanovská 
černava, semikvantitativní mokrý výplav hrabankového 
vzorku, 9. 4. 2010, JŠ;
11 – 50°13'06.0"N, 14°50'09.0"E, mokřady se šášinou 
v severní části NPP Hrabanovská černava, semikvantita-
tivní mokrý výplav hrabankového vzorku, 9. 4. 2010, JŠ;
12 – 50°13'13.3"N, 14°49'57.0"E, mokřady v severozá-
padním cípu NPP Hrabanovská černava, semikvantitativní 
mokrý výplav hrabankového vzorku (Obr. 3), 21. 5. 2010, 
LB;
13 – 50°12'51.5"N, 14°49'59.9"E, ostřicový mokřad v již-
ní části NPP Hrabanovská černava, semikvantitativní hra-
bankový vzorek, 21. 11. 2014, LB;
14 – 50°13'01.0"N, 14°50'29.9"E, ostřicový mokřad ve vý-

chodní části NPP Hrabanovská černava, semikvantitativní 
hrabankový vzorek, 21. 11. 2014, LB;
15 – 50°13'08.5"N, 14°49'59.9"E, sušší (xerotermní) tráv-
ník na bývalé písečné duně v severozápadní části NPP 
Hrabanovská černava, semikvantitativní hrabankový vzo-
rek, 1. 10. 2015, LB;
16 – 50°12'54.2"N, 14°49'57.2"E, mokřady v jižní části 
NPP Hrabanovská černava, ruční sběr, 2. 6. 2000, MH;
17 – 50°12'57"N, 14°49'46"E, mokřady a drobné tůňky 
v jižní části NPP Hrabanovská černava, semikvantitativní 
mokrý výplav hrabankového vzorku, ruční sběr v tůňkách, 
18. 6. 2006, MH.

Výsledky

V NPP Hrabanovská černava byl zjištěn recentní výskyt 
celkem 40 druhů měkkýšů (14 vodních plžů, 23 sucho-
zemských plžů a 3 mlži). Zjištěné druhy, jejich počty a za-
stoupení na jednotlivých lokalitách je uvedeno v Tab. 1. 
S ohledem na charakter území jednoznačně převažují 
druhy vodní a druhy vázané na mokřadní resp. vlhká sta-
noviště (ekologické skupiny 8–10 viz Tab. 1). V případě 
vodních měkkýšů je nejbohatším stanovištěm rozsáhlejší 
vodní plocha (jezírko) s navazujícími porosty mařice pilo-
vité (Cladium mariscus) v jihozápadní části území (loka-
lita č. 3, Obr. 2). Zde byla zjištěna populace ohroženého 
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terčovníka Planorbis carinatus a velmi početná populace 
kriticky ohrožené hrachovky Pisidium pseudosphaerium. 
Oba tyto druhy byly zjištěny pouze na této jediné loka-
litě v území. Další zkoumané vodní biotopy jsou obývá-
ny pouze běžnými druhy. Dosud zde nebyl zjištěn výskyt 
žádných invazních resp. nepůvodních druhů vodních ani 
suchozemských měkkýšů. Z mokřadních druhů měkkýšů 
je nejvýznamnějším zjištěním potvrzení výskytu evropsky 
významného plže Vertigo angustior, jehož velmi početné 
populace byly zjištěny na většině mokřadních lokalit (lo-
kality č. 9–12, 17, Obr. 3). Charakter mokřadních stanovišť 
podtrhuje i nález nepříliš běžných druhů Vertigo antiverti-
go a Euconulus praticola a zejména vzácného a ohrožené-
ho druhu Vallonia enniensis. Další druhy již patří k obecně 
rozšířeným měkkýšům a jejich výskyt není nikterak pře-
kvapivý. Součástí NPP je i zbytek písečné duny, dnes již 
plně porostlý vegetací s převažujícím sveřepem vzpříme-
ným (Bromus erectus). Pouze zde byl zjištěn výskyt dru-
hů Pupilla muscorum a Cochlicopa lubricella vázaných 
na stepní a sušší stanoviště. V případě prvního druhu byl 
zjištěn pouze výskyt různě starých ulit, které sice měly re-
centní charakter, nejednalo se však o čerstvé ulity. Je tedy 
možné, že se zde v současnosti tento druh již nevyskytuje.

Diskuze

S ohledem na návaznost lokality na Polabí (vlastní tok 
Labe je vzdálen méně než 4 km) není vyšší diverzita vod-

ních měkkýšů překvapivá a většina druhů se vyskytuje 
nebo lze jejich výskyt předpokládat i ve zbytcích vodních 
stanovišť v okolí Labe či ve vlastním Labi. To platí pro 
většinu běžnějších druhů. V Polabí byl v minulosti častý 
i jeden ze dvou vzácných druhů zjištěných v NPP. Je jím 
terčovník P. carinatus. Obývá především méně zarostlé 
tůně, odstavená ramena a klidnější úseky řek. V Polabí 
téměř vymizel, a to vzhledem k regulaci Labe a postupné-
mu zániku otevřenějších stanovišť (Beran 2002). V tomto 
území tak existuje několik populací pouze v pískovnách, 
které se staly v některých případech vhodnými náhradní-
mi lokalitami. Na některé z nich byl i úspěšně vysazen 
(Beran 2002). Přesto je populace v NPP Hrabanovská čer-
nava jednou z mála populací zjištěných v Polabí. Důvo-
dem výskytu na jediné lokalitě v NPP je zřejmě skuteč-
nost, že se jedná (respektive až do vytvoření či odbahnění 
tůní v posledních letech) o jediné méně zarostlé vodní 
stanoviště, které je prakticky trvale zavodněno. Ostatní 
zbytky tůní či jam po těžbě slatiny nebo mokřady jsou již 
téměř plně zarostlé vegetací, velmi často silně zazemněné 
a některé i pravidelně vysychající.
Jiná je situace u dalšího vzácného druhu. Hrachovka 
P. pseudosphaerium je obyvatelem hustě zarostlých za-
zemňujících se tůní a mokřadů v nižších polohách. V užší 
nivě Labe (Labe a navazující odstavená ramena a tůně) 
je velmi vzácná (Beran 2002, Beran 2016). Její výskyt 
v ČR je vázán na zachovalá mokřadní stanoviště, z nichž 

Obr. 3. Ostřicový mokřad (lokalita č. 12).
Fig. 3. Sedge marshes (site no. 12).
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převažují především okraje tůní a rybníků. Vzhledem 
k vazbě tohoto druhu na okraje vodních ploch a mokřa-
dy je překvapivý výskyt na jediném stanovišti. Z vodních 
měkkýšů nebyl potvrzen výskyt vzácnější bahenky V. con-
tectus, kterou zde v roce 1973 nalezl V. Ložek (Ložek, 
nepublikované údaje). Důvodem může být pokračující 
sukcese lokality.
Zjištěné spektrum suchozemských měkkýšů je poměrně 
chudé a převažují zde mokřadní druhy. Ve srovnání s úda-
ji M. Horsáka se podařilo až na jedinou výjimku potvr-
dit výskyt všech druhů zjištěných v letech 2000 a 2006, 
a to včetně populace evropsky významného druhu Vertigo 
angustior. Průzkum doložil výskyt tohoto druhu na vět-
ším počtu lokalit a v některých případech ve velmi vy-
sokých abundacích, jak lze usuzovat z počtu nalezených 
jedinců či ulit ve vzorcích hrabanky (Tab. 1). Na základě 
získaných výsledků lze předpokládat, že je na vhodných 
mokřadech plošně rozšířen. Naopak druhem, který se ne-
podařilo potvrdit, je vzácný mokřadní plž Vallonia ennien-
sis. Tento druh byl zjištěn ve vzorku z roku 2000 v počtu 
dvou prázdných ulit. Je otázkou, zda se zde recentně ještě 
vyskytuje a pokud ano, tak v jak početné populaci. Na-
proti tomu se podařilo zvýšit počet druhů prokázaných na 
území NPP a to včetně již zmiňované kriticky ohrožené 
hrachovky Pisidium pseudosphaerium.
Pozitivním zjištěním je fakt, že nebyl zjištěn výskyt žádné-
ho zavlečeného druhu, i když výskyt invazního plzáka Ari-
on vulgaris lze v okrajových částech NPP předpokládat.
Závěrem je nutné upozornit na skutečnost, že zdejší ho-
locenní sedimenty jsou bohaté na subfosilní ulity různých 
druhů a to včetně těch, které se zde již nevyskytují a které 
se mohou různými způsoby (např. hloubení tůní, krtiny, 
přirozená eroze) dostávat na povrch a mohou být naleze-
ny i při recentním odběru. To je i případ ulit vzácného 
vodního druhu Valvata macrostoma Mörch, 1864, zjiště-
ného zde při recentním průzkumu. Tento druh se zde již 
nevyskytuje. Proto je nutné na tuto skutečnost upozornit 

a při následných průzkumech brát v úvahu početný výskyt 
fosilních a subfosilních ulit a lastur.
Celé území leží v národní přírodní památce a je tak vel-
ká pravděpodobnost zachování současných malakocenóz 
i v budoucnu. Z pohledu péče o stanoviště s nejbohatšími 
malakocenózami je žádoucí provádět občasnou obnovu či 
tvorbu nových tůní a dalších vodních stanovišť, zachovat 
vhodný vodní režim a zabránit rozsáhlejšímu zarůstání 
dřevinami.
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Ekologická skupina / Ecogroup Lokality / Sites
Druh / Species 1a 2a 2b 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 4a 4b 4c 4d 4e

2

Alinda biplicata (Montagu, 1803)
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774)
Helix pomatia (Linné, 1758)
Pupilla muscorum (Linné, 1758)
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774)
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774)
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)

6 Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) 

7

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774)
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Trochulus hispidus (Linné, 1758) 
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) 

8

Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Vertigo angustior Jeffreys, 1830

9

Carychium minimum O. F. Müller, 1774
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883)
Oxyloma elegans (Risso, 1826)
Succinea putris (Linné, 1758)
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774)

10

Acroloxus lacustris (Linné, 1758) 10 10 6 4 50 6 3 4 16 6 10
Bathyomphalus contortus (Linné, 1758) 20 20 17 15 15 15 20 50 70 60 40 30 7 40 14 300
Bithynia tentaculata (Linné, 1758) 12 12 40 20 25 40 80 180 300 40 250 70 15 18 10 60 12
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
Gyraulus crista (Linné, 1758) 1 5
Hippeutis complanatus (Linné, 1758) 6 1 4 10 40 10 12 15 20 20 3
Pisidium nitidum Jenyns, 1832
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) 7 4 10 250 15 10 4 17
Pisidium pseudosphaerium Ehrmann, 1933 20 15 25 40 15 30 35 20 120 150
Planorbarius corneus (Linné, 1758) 8 8 20 1 20 10 10 18 6 30 10 5 25 16 4
Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 7 10 20 12 12 14 150 180
Planorbis planorbis (Linné, 1758) 28 18 25 5 60 60 10 30 100 40 40 250 17 35 40 130 30 35 600
Radix auricularia (Linné, 1758) 3 3 9 10 8 30 50 8 3
Radix balthica (Linné, 1758) 1 1 2 2 7 2 1
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) 15
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) 3 3 4 2 7 10 5 10 15 8 8 4 8 12 12 2 7 6
Valvata cristata O. F. Müller, 1774 7 3 6 17 15 20 10 40 18 25 13 400 25 7 16 25
Celkem / Total 8 8 5 6 12 14 8 8 10 9 9 12 9 10 9 9 5 9 9

Tabulka 1. Přehled měkkýšů nalezených v NPP Hrabanovská černava. Čísla lokalit odpovídají seznamu lokalit v textu. Uvádíme 
společně celkové počty jedinců z ručního sběru i hrabankového vzorku. V případě většího počtu jedinců u ručního sběru (vodní 
měkkýši) je uveden pouze odhad. Ekologické skupiny uvádíme podle Ložka (1964): 2 – převážně lesní druhy; 6 – druhy teplomilné 
a suchomilné; 7 – euryvalentní druhy; 8 – vlhkomilné druhy; 9 – druhy s vysokými nároky na vlhkost; 10 – vodní druhy.
Table 1. The list of mollusc species recorded during the surveys in the Hrabanovská černava National Nature Monument. The site 
numbers match with the numbers in the list. The numbers in the table show counts of mollusc individuals in the litter sample toge-
ther with those recorded by hand collecting. Only estimation in the case of hand collecting of more abundant aquatic molluscs is 
mentioned. Ecological groups, according to Ložek (1964): 2 – woodland s. lato, partly semi-opened habitats; 6 – predominantly dry; 
7 – mesic or various; 8 – predominantly damp; 9 – wetlands, banks; 10 – aquatic habitats.
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Tabulka 1. Pokračování.
Table 1. Continued.

Ekologická skupina / Ecogroup Lokality / Sites
Druh / Species 5 6 7a 7b 7c 7d 8 9a 9b 10 11 12 13 14 15 16 17

2

Alinda biplicata (Montagu, 1803) 2
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) 3 5 4 1 4
Helix pomatia (Linné, 1758) 4 1 2
Pupilla muscorum (Linné, 1758) 12 1
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) 3 4 5 1 2 1
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) 121 33 333 19 1 8 2 8
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) 8 257 58 1 4 2 7

6 Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) 5 1

7

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) 85 22 122 16 2 6 3 4
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) 28 2 1 23 2
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) 30 129 36 2 4
Trochulus hispidus (Linné, 1758) 2 2
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) 36 11

8

Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) 3 1
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) 1 22 10 36 24 2 3
Vallonia enniensis (Gredler, 1856) 2
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 130 254 462 30 5

9

Carychium minimum O. F. Müller, 1774 227 134 436 24 5
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) 5 6 26 2 26 1 1 9
Oxyloma elegans (Risso, 1826) 8 2 1 2
Succinea putris (Linné, 1758) 2 9 1 1
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) 121 3 6 5 7 234
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) 45 2 28 4 5 1

10

Acroloxus lacustris (Linné, 1758) 3
Bathyomphalus contortus (Linné, 1758) 150 1 10 20 16 150 6 2 14 1
Bithynia tentaculata (Linné, 1758) 10 10 13 10 30 35 16 17 1 2 5
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) 7 2 1 29
Gyraulus crista (Linné, 1758) 3 1 1
Hippeutis complanatus (Linné, 1758) 1
Pisidium nitidum Jenyns, 1832 1
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) 6 10 16 16 7
Pisidium pseudosphaerium Ehrmann, 1933
Planorbarius corneus (Linné, 1758) 4 3 2 3 12 2 2
Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 6
Planorbis planorbis (Linné, 1758) 200 12 20 40 25 20 80 18 120 12 3 2 13 5 28
Radix auricularia (Linné, 1758) 6 2
Radix balthica (Linné, 1758) 4
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) 2
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) 3 5 7 3 18 3 1 1
Valvata cristata O. F. Müller, 1774 20 4 10 10 4 14 10 20 2 14 12 1
Celkem / Total 9 4 6 7 6 8 7 2 1 23 16 17 20 10 10 20 22


