
Úvodem 
 
Účastníci Malakozologických dnů 2002 a 2003 pořádaných katedrou zoologie a rybářství AF 
ČZU se rozhodli navázat na prvé číslo Československé slimače a opět vydat tuto ročenku, 
která obsahuje adresář zájemců o malakozoologický výzkum ČR a SR a příspěvky, které byly 
jednotlivými přispěvateli v průběhu uplynulého roku do redakce zaslány. V zájmu umožnění 
mezinárodní komunikace a zlepšení citovanosti sborníku bude tento nadále vycházet pod 
mezinárodně srozumitelným názvem Malacologica Bohemoslovaca. Upozorňujeme též, že 
konečně vyšla faunistická práce z historických malakodnů 2001, kde bylo rozhodnuto o 
vydávání našeho sborníku /Beran L. et al. 2002: Výsledky malakozoologických dnů na 
Podblanicku 4. – 7. května 2001. - Sborník Vlastivědných Prací z Podblanicka, Vlašim a 
Benešov, 40(2000): 63-79. (ISBN 80-86452-07-7, ISSN 0487-5648)/. Výsledky malakodnů 
2002 byly již rovněž zveřejněny /Hlaváč J. et al. 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané 
lokality v severní části (západní Čechy). Silva Gabreta, Vimperk, 8: 205-228. (ISSN 1211-
7420)/. Internetové stránky zájemců o malakofaunu ČR a SR je možno otevřít na adrese: 
www.czechmolluscs.cz 
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