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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá studiem suchozemských plţů na těšínských vápencích v české části 

Těšínského Slezska, v okolí Dolní Líštné. V této práci je zmíněna morfologie plţů, vápník 

jako limitující faktor a jako příklad je zde uvedeno několik významných vápencových 

oblastí Moravskoslezského kraje. Výzkum probíhal na třech bývalých a značně zarostlých 

vápencových lomech. Vápencové oblasti jsou velmi příznivým místem pro výskyt 

suchozemských plţů, protoţe dostupnost vápníku je pro plţe významným faktorem. 

Celkem bylo zjištěno 28 druhů suchozemských plţů ze 770 nalezených jedinců. Významný 

byl nález plţe Discus perspectivus, který je vápnomilný a na těchto stanovištích přeţívá. 

Naopak výskyt druhu Arion distinctus a  Arion lusitanicus  svědčí o výrazném ovlivnění 

člověkem. 

Klíčová slova:  plţi, těšínské vápence, lomy, Discus perspectivus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This works deals with a study of terrestrial gastropods on Těšín limestones in the Czech 

part of the Těšín Silesia, in the neighbourhood of Dolní Líštná. This work contains a 

morfology of gastropods, a calcium as a limiting factor and several outstanding limestone 

areas of the Moravian-Silesian region are mentioned as an example. The research took 

place in three former and considerably overgrown limestone quarries. The limestone areas 

are highly favorable place for occurrence of terrestrial gastropods due to the availibility of 

calcium which is an important factor for them. The total of 28 species of terrestrial 

gastropods out of 770 found individuals were identified. The important finding was a 

gastropod Discus perspectivus which is calcareous and survives in these habitats. On the 

contrary, occurrence of gastropod Arion distinctus and Arion lusitanicus bears evidence of 

a significant human impact.  

 

Keywords: gastropods, Těšín limestones, quarries, Discus perspectivus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................... 9 

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚKKÝŠŮ ČR ............................................... 11 

1.1 Morfologie plţů ................................................................................................... 11 

2 VÁPNÍK JAKO LIMITUJÍCÍ FAKTOR PRO PLŢE .......................................... 18 

3 VÁPENCOVÉ OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A JEJICH 

MALAKOCENÓZY .......................................................................................................... 21 

3.1 Vápence, jejich vznik a sloţení ............................................................................ 21 

3.2 Štrambersko ......................................................................................................... 22 

3.3 Těšínsko ............................................................................................................... 24 

4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ ..................... 25 

4.1 Vymezení zkoumaného území ............................................................................. 25 

4.2 Geologické, pedologické a geomorfologické poměry ......................................... 26 

4.3 Hydrologické a klimatické poměry ...................................................................... 26 

4.4 Vegetační poměry ................................................................................................ 27 

4.5 Faunistické poměry .............................................................................................. 27 

4.6 Obecná charakteristika zkoumaných lomů .......................................................... 28 

5 MATERIÁL A METODIKA .................................................................................... 29 

5.1 Výběr lokalit a terénní výzkum ........................................................................... 29 

5.2 Zpracování malakologických vzorků a dat .......................................................... 30 

6 VÝSLEDKY ............................................................................................................... 33 

7 DISKUZE ................................................................................................................... 39 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 41 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY .............................................................................. 42 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK .............................................................................. 46 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 47 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 48 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 49 



Klára Herzogová: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska) 

 

2011                                                                                                                                      9 

 

ÚVOD 

Člověk je nedílnou součástí krajiny. Krajina byla a je člověkem vyuţívána a přetvářena. 

Velmi významným zásahem do krajiny je těţba vápence, jejímţ následkem je vznik lomů. 

Na tyto místa nelze pohlíţet výhradně jako na zátěţ v krajině, ale spousta těchto míst hostí 

velmi významné a ohroţené druhy rostlin a ţivočichů. Mnohé lomy tedy zvyšují diverzitu 

krajiny. 

Jiţ v roce 1956 představovali měkkýši na území České republiky velmi dobře 

prozkoumanou skupinu ţivočichů, je zde známo jejich druhové sloţení, rozšíření a také 

jejich hlavní ekologické nároky na prostředí (LOŢEK, 1956). Měkkýši jsou závislí na 

hlavních ekologických faktorech (klima, substrát a podloţí, vegetace apod.) a jsou tedy 

velmi úzce vázáni na prostředí, ve kterém ţijí. Díky své úzké vazbě na prostředí jsou velmi 

významnou bioindikační skupinou ţivočichů.  

Pravděpodobně nejznámější je vazba měkkýšů na obsah vápníku v prostředí, který je 

důleţitý pro tvorbu jejich schránek a také pro reprodukci (WÄREBORN, 1970). Právě 

z důvodu vazby měkkýšů na vápník se v minulých dobách zájem malakozoologů 

soustřeďoval především na vápencové oblasti. 

V Moravskoslezském kraji bychom těţko hledali něco takového jako je pro Moravu např. 

Moravský kras, ale z hlediska malakozoologických průzkumů jsou tyto vápencové oblasti 

velmi významné. Většinu oblastí Moravskoslezského kraje tvoří pozůstatky vápencových 

lomů po těţbě vápence. K nejvýznamnějším určitě patří oblast Štramberska a Těšínska. Pro 

účely vlastního výzkumy byla vybrána oblast Dolní Líštná, kde jsou pozůstatky bývalých 

vápencových lomů, které jsou v dnešní době značně zarostlé. 
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Cíle práce: 

1. Stručně charakterizovat suchozemské plţe ČR.  

2. Studium metod jejich sběru a determinace. 

3. Realizace vlastního výzkumu v modelovém území. 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚKKÝŠŮ ČR 

Měkkýši jsou velmi stará skupina bezobratlých ţivočichů (BAKER, 2001). Vývoj 

měkkýšů se datuje do období pozdního prekambria nebo raného kambria, asi před 600 

milióny let (CHASE, 2002). Odhaduje se, ţe bylo popsáno zhruba 35 tisíc druhů 

suchozemských plţů (BAKER, 2001). 

Na území České republiky bylo ve volné přírodě doposud nalezeno 247 druhů měkkýšů, z 

toho je 219 druhů plţů (50 vodních a 169 suchozemských) a 28 mlţů, pro porovnání na 

Slovensku je to 247 druhů, z toho 219 plţů (51 vodních a 168 suchozemských) a 28 mlţů. 

Celkově se jedná o 282 druhů, z toho 212 je společných pro oba státy. Pokud se zaměříme 

na nepůvodní druhy, tak v ČR bylo nalezeno 17 druhů a v SR 13 druhů 

(HORSÁK et al., 2010). 

1.1 Morfologie plţů 

Měkkýši jsou na našem území zastoupeni pouze dvěma třídami, a to plţi (Gastropada) a 

mlţi (Bivalvia) (BUCHAR et al., 1995). Velmi nápadnou částí téměř kaţdého našeho plţe i 

mlţe je pevná vápnitá skořápka, která chrání měkké tělo, v některých případech můţe být 

zakrnělá. Plţi mají jedinou, nesouměrnou, obyčejně spirálně vinutou skořápku – ulitu. 

Skořápka je vylučována koţním záhybem, který se nazývá plášť, a její stěny se skládají ze 

dvou zásadně odlišných vrstev. Povrchová tenká vrstvička, tzv. periostrakum, je tvořena 

téměř výlučně ústrojnou látkou, chemickým sloţením velmi blízkou chitinu, která se 

nazývá konchin. Pod periostrakem je daleko silnější neústrojná vrstva – ostrakum, 

budovaná několika vrstvičkami drobně krystalického uhličitanu vápenatého (CaCO3, 

aragonitu). Poněvadţ aragonit zde tvoří hranolky (prismata) kolmé k povrchu skořápky, 

bývá ostrakum téţ označováno jako vrstva prismatická. Pod ostrakem je ještě třetí, 

nejspodnější poloha, sloţená z jemných lupínků uhličitanu vápenatého, které jsou 

rovnoběţné s povrchem skořápky; je to tak zvaná vrstva perleťová neboli hypostrakum, 

kterou vidíme v dokonalém vývoji jen u velkých mlţů, kdeţto u ostatních našich měkkýšů 

bývá jen slabě naznačena. Mladý, čerstvě vylíhlý jedinec je jiţ opatřen drobounkou 

skořápkou, kterou nazýváme skořápka embryonální (embryonální ulitka u plţů). Ta za 

ţivota postupně dorůstá spolu s rostoucím tělem ţivočicha, aţ dosáhne určité konečné 
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velikosti. Na dospělých skořápkách často vidíme znaky, které bezpečně ukazují, ţe růst je 

jiţ ukončen. Jsou to ohrnuté nebo ztluštělé obústí, záhyby, desky, případně pysk v ústí 

(LOŢEK, 1956). Tvrdost a mikrostruktura schránky závisí na způsobu její krystalizace. 

Plášť měkkýšů koncentruje v krvi obsaţený vápník do určitých okrsků okraje pláště, kde se 

tvoří krystaly a roste okraj schránky. Vytvářený materiál schránek ovlivňuje řada faktorů 

včetně sexuálních hormonů, stravy, kyselosti vody a teploty. Barevnost schránek způsobují 

organické pigmenty, které ţivočich získává z potravy. Různé barvy vznikají kombinací 

čtyř základních typů pigmentů – ţlutých karotenoidů, černých melaninů, zelených 

porfyrinů a modrých nebo červených indigoidů. Základní barva a vzor jsou dány geneticky 

pro kaţdý druh, i kdyţ u mnoha forem existuje značná barevná variabilita, která je závislá 

na okolním prostředí a do značné míry i na potravě. Většina skupin buněk produkujících 

pigment je umístěna podél okraje pláště v místě, kde se schránka zvětšuje. U plţů je to na 

okraji ústí ulit (PFLEGER, 1988). 

Ulita 

Pro názornost si představme ulitu jako trubici, jeţ se vine kolem určité přímky, kterou 

nazýváme osa. Kaţdé otočení této trubice o 360° kolem osy tvoří jeden závit. Kdybychom 

zmíněnou trubici rozvinuli a napřímili, viděly bychom, ţe má v hrubých rysech tvar dutého 

kuţele. Vrchol tohoto kuţele tvoří nejuţší, nejmenší a zároveň nejstarší část ulity, kterou 

označujeme jakoţto vrchol neboli apex, který je ukončen špičkou. Od vrcholu se kuţel 

postupně rozšiřuje a konečně nejmladší a většinou i nejširší část, odpovídající jeho 

základně představuje otvor, jímţ plţ vylézá z ulity – ústí (LOŢEK, 1956). Při měření a 

popisování znaků vycházíme ze tří poloh ulity (Obr. 1). Při základní poloze je osa ulity 

rovnoběţná s podloţkou, vrchol je obrácen nahoru, ústí dolů a k pozorovateli, takţe je 

vidět celá přední strana. Při vrcholové poloze je osa kolmá k podloţce, ulita je obrácena 

k pozorovateli vrcholem, je vidět její svrchní strana. Při poloze píštělové je píštěl obrácena 

k pozorovateli, viditelná je spodní strana. Rozměry ulity stanovíme při jejím nastavení do 

základní polohy (PFLEGER, 1988).  
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Obrázek 1. Hlavní polohy ulity: A – poloha základní, B – poloha vrcholová, C – poloha píštělová, 

a – přírůstkové linie, b – embryonální ulitka. 

 

Velmi důleţitým znakem je směr vinutí závitů. Vinou-li se závity pozorované ve vrcholové 

poloze ve směru hodinových ručiček a je-li ústí v hlavní poloze vpravo od osy, nazývá se 

ulita pravotočivá. Opakem je ulita levotočivá se závity vinutými proti směru hodinových 

ručiček a s ústím vlevo poloţeným (LOŢEK, 1956). 

Závity tvořící ulitu se během ţivota plţe rozšiřují buď rovnoměrně, tj. kaţdý závit je 

v určitém poměru širší neţ předcházející a potom rostou ulity pravidelně, nebo se rozšiřují 

nerovnoměrně a ulity rostou nepravidelně (PFLEGER, 1988).  Koncový otvor posledního 

závitu, jímţ ţivočich vysunuje nebo zatahuje nohu a hlavu, se nazývá ústí. Ústí je tvořeno 

třemi stěnami. Část stěny předposledního závitu, která se účastní stavby ústí, se nazývá 

patro. Část přiléhající k cívce označujeme jednoduše jako cívku, kdeţto zbylá vnější volná 

stěna posledního závitu tvoří hltan. Vlastní okraj ústí nazýváme obústí. Obústí bývá velmi 

často zesílené zvláštní ztluštělinou, zvanou pysk. Ohrnuté nebo silně ztluštělé obústí a 

většinou i dobře vyvinutý pysk ukazují, ţe růst ulity je dokončen, a ţe plţ je dospělý. Ústí 

je u některých čeledí zúţeno zubovitými nebo lištovitými útvary, které souhrnně 

označujeme jako ozubení neboli ústní armatura. Zoubky mají většinou tvar různě dlouhých 

lišt k okrajům ústí kolmo postavených, které často zasahují hluboko dovnitř ulity. Jindy se 

zkracují a zmenšují, takţe tvoří hrbolkovité útvary posazené buď těsně při obústí, nebo 

hlouběji uvnitř posledního závitu. Zoubky sedící na cívce a na patře se nazývají desky, 

kdeţto na hltanu jsou tzv. záhyby hltanové. Některé čeledi mají velmi sloţité ozubení. 

V ústí se objevují ještě jiné zubovité nebo lištovité útvary, které označujeme jako zoubky 

nepravé (LOŢEK, 1956).  

Povrch ulity bývá zřídka hladký nebo téměř hladký. Většinou je opatřen rýhováním, které 

můţe být příčné nebo podélné (spirální). U mnohých vodních měkkýšů jeví povrch četné 

čtvercovité nebo obdélníkovité vtisky, oddělené vyvýšenými, pravidelnými partiemi, které 
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tvoří hrubé mříţkování. Někdy je povrch pokryt drobnými, hustě rozestavenými, plochými 

důlky. Tu a tam se vyskytuje povrch zrnitý, tj. tvořený četnými hustě rozestavenými 

hrbolky. Osrstění je nejčastějším konchinovým útvarem, skládajícím se z chloupků 

neobyčejně krátkých aţ dlouhých, které jsou buď zahnuté nebo rovné, stálé nebo opadavé 

a většinou zanechávají po sobě dolíčkovité jizvy. Jinou význačnou vlastností povrchu je 

jeho lesk. Rozeznáváme ulity vysoce aţ mastně lesklé (LOŢEK 1956). 

Zbarvení ulity je obvykle vázáno na vápenité části stěn a je vyvoláváno činností 

pigmentových ţláz na okraji pláště. U většiny našich plţů převládá hnědá barva 

v nejrůznějších odstínech (tmavě rudohnědá, rohově hnědá aţ velmi světle rohová). Občas 

se objevuje barva bělavá, mléčně zakalená, jantarově ţlutá nebo oranţová aţ červená. 

Dosti časté je i zbarvení pestré, které se jeví buď tmavšími nepravidelnými skvrnami na 

světlejším podkladě, drobnými, ostře ohraničenými skvrnkami, podélnými páskami nebo 

řidčeji příčnými pruhy. Některé části ulity, zvláště obústí, pysk, hltanový mozol, patrový 

návalek atd. bývají barevně odlišené. Se zbarvením úzce souvisí průsvitnost stěn. 

Zvláštním případem jsou bezbarvé ulity s dokonale průsvitnými stěnami, které označujeme 

jako průhledné sklovitě bezbarvé a mívají často zelenavý nádech (LOŢEK, 1956). 

U plţů několika čeledí se ulita do různého stupně redukovala. Nejdále postoupilo zakrnění 

ulity u rodu Arion, kde rudiment neboli zbytek ulity je zachován v podobě četných 

vápnitých zrníček skrytých pod pokoţkou pláště (štítu). Téţ u slimákovitých (Limacidae) 

je zbytek ulity skryt pod pláštěm, je však na rozdíl od plzáků vyvinut v podobě eliptické 

nebo vejčité ploténky, kterou nazýváme hřbetní destička. Postup redukce ulity vidíme 

dobře u čeledi Vitrinidae, kde např. Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) má ještě dosti 

obsáhlou ulitu, do níţ se můţe skrýt, kdeţto u rodu Semilimax nabývá ulity velmi plochého 

tvaru a je nápadně malá v průměru k tělu ţivočicha, na jehoţ hřbetu sedí (LOŢEK, 1956). 

Tělo 

Tělo ulitnatých plţů se skládá jednak ze souměrné nohy a hlavy, jednak z útrobního vaku, 

který je spirálně vinutý a nesouměrný. Noha se vysunuje z ulity a slouţí především 

k pohybu a k přijímání potravy. Je opatřena silnou svalovinou a vpředu je ukončena 

hlavou, která nese ústa a hlavní smyslové orgány. Břišní část nohy se nazývá chodidlo 

(LOŢEK, 1956).  
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Četné slizové ţlázy má jednovrstevná pokoţka na hřbetě a bocích. Sliz v síti brázdiček 

mezi jednotlivými pokoţkovými hrbolky je rozprostřen po celém povrchu těla a tak u 

suchozemských plţů zabraňuje vypařování vody z pokoţky (PFLEGER, 1988). 

Na předním konci nohy sedí hlava, která na hřbetní straně a na bocích není ostře 

ohraničena, kdeţto od chodidla je oddělena brázdou. U plţů předoţábrých a sladkovodních 

plicnatých nese hlava jeden pár nezataţitelných tykadel. Na jejich bázi jsou na vyvýšených 

hrbolcích oči. Suchozemští plţi mají dva páry zataţitelných tykadel. Ztluštělé konce 

horního páru nesou oči. Dolní pár tykadel je kratší, bez očí (PFLEGER, 1988). 

Útrobní vak vytváří tzv. plášť, to je koţní záhyb, jehoţ okraj a vnější strana vylučují ulitu. 

Plášť je trvale skrytý v ulitě a je tedy dokonale přizpůsobený jejímu tvaru. Vpředu a po 

straně tvoří plášťovou dutinu, slouţící především k dýchání. V plášťové dutině se nachází 

také srdce, sloţené obvykle z komory a předsíně, a dále ledvina (PFLEGER, 1988). 

 

Obrázek 2. Vnější morfologie plţe: a – hlava, b – oči, c – tykadla, d – ústa, e – pohlavní otvor, 

f – dýchací otvor, g – lem chodidla, h – chodidlo, i – okraj pláště. 

 

Zaţívací soustava začíná ústy na hlavě a pokračuje střevem, sloţeným v kličky, a  vyúsťuje 

řití v oblasti plášťové dutiny. Ústní otvor je uzavíratelný pysky a ústí do krátké ústní 

dutiny, která přechází do svalnatého jícnu. Rozšířená část předního střeva, která následuje, 

se nazývá ţaludek. Na zadním konci do ţaludku vyúsťuje slinivkojaterní ţláza, která 

obklopuje ve větší nebo menší míře střevní kličky. Na rozhraní ústní a jícnové dutiny je na 

stropě zaţívací trubice chitinová čelist, která slouţí k uchopení a zachycení částic potravy. 

Tvar čelisti je pro jednotlivé skupiny plţů charakteristický. Na spodní straně jícnu je 

svalnatý vazivový útvar zvaný jazyk. Na klenutém povrchu jazyka je jemná chitinová 

blanka s mnoţstvím drobných zoubků, srovnáných do příčných a podélných řad. Tento 

charakteristický orgán plţů, zvaný jazyková páska neboli radula, pracuje proti čelisti a 
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krouhá potravu jako struhadlo. Radula se sice na předním konci stále opotřebovává, ale na 

zadním konci se neustále dorůstá (PFLEGER, 1988). 

Cévní soustava plţů je otevřená (BUCHAR et al., 1995). Krev je lehce namodralá. Krevní 

barvivo (hemocyanin) obsahuje měď, na niţ se v malém mnoţství váţe kyslík. Hlavní 

mnoţství kyslíku je volně rozpuštěno v krvi. Srdce plţů je uloţené v tenkostěnném 

osrdečníku a skládá se z jedné silnostěnné komory a z jedné tenkostěnné předsíně. Krev se 

okysličuje v plicním vaku a odtud ji vede plicní ţíla do předsíně a z ní do srdeční komory. 

Z komory je krev vytlačována do tepny, dále do tepének a z nich se vylévá do sloţité 

soustavy spojených dutinek. Z dutinek je odkysličená krev nasávána do ţilních drah, které 

ji vedou do plicního vaku (PFLEGER, 1988). 

Nervovou soustavu tvoří široká nervová páska sloţená z jednoho páru mozkových ganglií 

a ze čtyř párů nervových zauzlin. Nervové zauzliny jsou spojeny se zauzlinami 

mozkovými nervovým prstencem okolo hltanu. Z této centrální soustavy vybíhá soustava 

periferních nervů ke smyslovým ústrojům – oči, ústroj chuti, čichu a rovnováhy 

(PFLEGER, 1988). 

Svalovina je nejmohutněji vyvinuta v noze, hlavně v oblasti chodidla, kde slouţí k pohybu. 

Mocnou svalovinu má i jícen. Mohutný sval, kterým je tělo plţe přirostlé k ulitě, nazývá se 

sval cívkový. Upíná se na cívku v její střední části a vysílá aţ do hlavy rozvětvené 

výběţky, slouţící jako retraktory (zatahovače) tykadel. Stahem cívkového svalu zalézá plţ 

do ulity (LOŢEK, 1956). 

Pohlavní ústrojí má často velice sloţitou stavbu, takţe můţe dobře slouţit při rozlišování i 

těch druhů, jejichţ vnější vzhled neposkytuje pro tyto účely dostatek vhodných znaků 

(BUCHAR et al., 1995).  U plţů se vyskytují jak obojetníci (hermafroditi), tak druhy 

s odděleným pohlavím (gonochoristi) (PFLEGER 1988). Rozmnoţují se pohlavně 

(PAPÁČEK et al., 1994). Většina předoţábrých plţů jsou odděleného pohlaví. Mají 

poměrně jednoduché pohlavní ústrojí: samci pohlavní ţlázu, chámovod a pářící orgán – 

penis, samice pohlavní ţlázu, vejcovod a pochvu. Plicnatí plţi jsou hermafroditi. Jejich 

pohlavní aparát je daleko sloţitější neţ u gonochoristů. Pohlavní ţláza je obojetná – jedna 

část produkuje spermie a druhá vajíčka. Vývod pohlavní ţlázy se ve většině případů větví 

na dva kanálky, z nichţ jeden vyvádí chámové buňky a druhý vajíčka. Dále jsou u 

plicnatých plţů vyvinuty přídatné bílkové a slizové ţlázy a zvláštní vychlípenina 
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vejcovodu zvaná šípový vak. V tomto váčku se vytváří tenký a špičatý vápnitý útvar zvaný 

šíp lásky, který do sebe při páření oba partneři vráţejí a dráţdí se tak v okamţiku před 

výměnou chámu (PFLEGER 1988). 

Odlišnou morfologii těla mají nazí plţi, kteří jsou poněkud pozměněni redukcí ulity. 

Nemají vyvinut zvláštní útrobní vak, celé tělo tvoří vlastně noha, do níţ jsou uloţeny 

všechny vnitřnosti. Plášť zde má tvar koţního záhybu, který v podobě oválného nebo 

eliptického štítu kryje hřbetní část v přední části těla. Hřbetní část těla mezi okrajem pláště 

a hlavou se nazývá šíje, kdeţto od pláště k ocasnímu konci mluvíme prostě o hřbetu. 

Postranní části nazýváme boky. Jinak je morfologie těla nahých plţů totoţná s morfologií 

nohy u plţů ulitnatých (LOŢEK, 1956). 

 

Obrázek 3. Vnější morfologie slimáka: a – hlava, b – chodidlo, c – pokoţkové hrbolky, d – zadní část, 

e – kýl, f – plášť, g – dýchací otvor. 
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2 VÁPNÍK JAKO LIMITUJÍCÍ FAKTOR PRO PLŢE 

Měkkýši jsou velmi významnou skupinou ekologických indikátorů, jejich objektivní 

vyuţití se zakládá na co moţná nejpřesnější znalosti jejich vztahů k stanovištním 

podmínkám. Stanovištní podmínky jsou ovlivňovány abiotickým, biotickými a 

antropickými faktory. Abiotické faktory zahrnují geologické, geomorfologické, 

pedologické, hydrologické a klimatické charakteristiky. Mezi biotické faktory se řadí 

vegetace a vztahy měkkýšů k ostatním sloţkám fauny. Antropické faktory zahrnují činnost 

člověka (LOŢEK, 2005).  

Následující text se zabývá jedním z nejvýznamnějších faktorů, a to vápníkem, rozdělením 

měkkýšů podle vazby na vápník a charakteristikou významným měkkýšů vázaných na 

tento faktor.  

Vápník je jedním z nejdůleţitějších limitujících faktorů pro plţe. Vápnité a bazické 

horniny a zeminy výrazně podporují rozvoj malakofauny, kyselé a ţivinami chudé 

substráty jsou nepříznivé. Horniny a z nich vzniklé půdy ovlivňují plţe zejména svým 

chemismem, ale významnou roli plní také jejich fyzikální vlastnosti. Z fyzikálních 

vlastností je významný rozpad hornin. Kamenitý rozpad hornin spojený s tvorbou sutí je 

pro plţe příznivější neţ rozpad písčitý (LOŢEK, 2005). Převáţné většině suchozemských 

plţů se lépe daří na vápenitých půdách, zatímco na velmi kyselých, jako jsou vřesoviště a 

slatiny, najdeme jen málo druhů (PFLEGER, 1988). Přístup k vápníku je pro měkkýše 

rozhodující nejen z hlediska formování ulity a jiných fyziologických procesů 

(WÄREBORN, 1970), ale hraje také významnou roli při reprodukci např. u Cochlicopa 

lubrica (O. F. Müller, 1774) (WÄREBORN, 1979). Ulity jedinců z kyselých míst jsou 

často velmi tenké a křehké, i kdyţ většinou stejně velké jako ulity z vápenitých půd. Jen 

některé druhy jsou schopny obývat prostředí chudé na vápník. Columella aspera 

Waldén, 1966 je druhem, který obývá oligotrofní kyselé biotopy a s oblibou vylézá na 

porosty brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) (DRVOTOVÁ et al., 2008). Zdá se, ţe 

nejdůleţitější je fyzikální stav podkladu – vápník totiţ mění povahu půdy a humusu tak, ţe 

je pro ţivot plţů vhodnější (PFLEGER, 1988). Některé druhy plţů jsou vázány výhradně 

na vápencové oblasti. K těmto tzv. kalcikolním druhům je řazena například Chondrina 

clienta (Westerlund, 1883) nebo Pyramidula pusilla (Vallot, 1801). Většina druhů ţijících 

i jinde je ve vápencových oblastech zastoupena největším počtem jedinců  
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(PFLEGER, 1988). Plţi přijímají vápník z potravy anebo přímo ostrouháváním podloţí 

(např. vápence). Zdrojem vápníku mohou být také ulity uhynulých jedinců nebo kosti 

různých obratlovců (HOTOPP, 2002). Významným zdrojem vápníku v prostředí, kde je 

geologický podklad přirozeně kyselejší a chudší na ţiviny, je listový opad tzv. ušlechtilých 

listnáčů. Zejména se jedná o javor, jasan, lípu a jilm, coţ jsou dřeviny, jejichţ listový opad 

uvolňuje do prostředí vápník ve formě citrátu (citrátové kalcium), který je pro plţe 

vyuţitelný. Naopak většina zbývajících listnatých stromů (např. buk a dub) obsahuje 

oxalátové kalcium, které nejsou plţi schopni plně vyuţít (WÄREBORN, 1969).  

Charakterizace plţů ve vztahu k vápníku: 

1. Kalcikolní (vápnobytné), které jsou svým způsobem ţivota výhradně vázané na 

vápencové, případně dolomitové skály. Patří sem např. Chondrina clienta 

(Westerlund, 1883), Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) – všechny jsou zároveň 

význačně petrofilní a patří mezi typické obyvatele krasových oblastí. 

2. Kalcifilní (vápnomilné), které nejsou omezené na vápenec, nesnášejí však prostředí 

vápnem chudé. Patří sem např. Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774), Granaria 

frumentum (Draparnaud, 1801), Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) atd. 

3. Indiferentní, které jiţ nejsou tak vyhraněné. Většina však ţije na vápnitém 

podkladu v silnějších populacích neţli na nevápenném. Patří sem např. Ena 

montana (Draparnaud, 1801), Cochlodina laminata (Montagu, 1803), Discus 

ruderatus (A. Férussac, 1821) atd.  

4. Acidofilní, které ţijí převáţně v mírně kyselém prostředí např. druh Margaritifera 

margaritifera (Linné, 1758) nebo dávají tomuto prostředí přednost za určitých 

podmínek např. druh Causa holosericea (Studer, 1820) (LOŢEK, 1956).  

Vzhledem k vazbě plţů na vápník jsou níţe uvedeny významné druhy kalcikolní a 

kalcifilní, které jsou blíţe charakterizovány. 

Cecilioides acicula  

Je to kalcifilní druh ţijící terrikolně, tzn. v půdě ve vápnitých půdách stepních strání apod. 

Obývá rhizosféru aţ do 40 cm. Často ji lze objevit v krtinách při norách a v náplavech 

(VAŠÁTKO et al., 2006).  
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Discus perspectivus  

Je to lesní druh, obývající zejména suťové lesy niţších vegetačních stupňů, kde ţije mezi 

opadem a na tlejícím dřevě. Je teplomilný a vápnomilný. Patří mezi zranitelné druhy a jeho 

přítomnost na mnoha místech zkoumaného území svědčí o zachovalosti přirozených 

ekologických podmínek tohoto chráněného území (VAŠÁTKO et al., 2006). 

Rod Chondrina Reichenbach, 1828 

Sem náleţí vysloveně vápnobytné (kalcikolní) druhy, které ţijí u nás výhradně na 

vápencových skalách. Ve vegetačním období vylézají na holé vápencové stěny, kde se za 

vlhka ţiví drobnými skalními lišejníky a řasami, kdeţto za sucha povlékají ulitu slizem a 

prachem a přetrvávají i největší sucha a vedra přímo na sluncem rozţhaveném povrchu 

skal. V zimním období zalézají do skalních trhlin a do trsů rostlinstva. Jsou to prvky 

ekologicky úzce specializované, tj. petrofilní a xerothermní, ţijící výhradně na 

vápencovém podkladě. K významným druhům tohoto rodu náleţí Chondrina clienta a 

Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) (LOŢEK, 1956). 

Pyramidula pusilla  

Obývá výhradně vápencové nebo dolomitové skály (podobně jako druhy rodu Chondrina). 

Kalcikolní a význačný plţ vápencových oblastí (LOŢEK, 1956). 

Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)  

Tento druh ţije zejména na vápencových skalách teplých oblastí a to jak otevřených a 

k jihu exponovaných, ale také zastíněných. Jde o kalcifilní druh, u nás poměrně vzácný 

(VAŠÁTKO et al., 2006). 
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3  VÁPENCOVÉ OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE A JEJICH MALAKOCENÓZY 

Z hlediska ochrany přírody je důleţité zjištění, ţe na těţební prostory nelze automaticky a 

jednoznačně pohlíţet jen jako na zátěţ v krajině, ale jsou významné i z hlediska zvýšení 

diverzity krajiny. Mnohé z nich se totiţ čistě přírodními procesy staly významnými 

lokalitami ohroţených druhů a společenstev a fungují jako jejich dlouhodobě ekologicky 

stabilní útočiště. Vytěţený vápencový lom je do značné míry stanovištní obdobou 

otevřených strmých svahů se skalními terasami, stěnami a sutěmi, typických pro 

vápencová a zejména krasová území. Právě tato přirozená stanoviště jsou ve střední 

Evropě jedním z botanicky nejzajímavějších a druhově velmi bohatých biotopů 

(SÁDLO, TICHÝ, 2002).  

3.1 Vápence, jejich vznik a sloţení 

Vápence se řadí mezi horniny sedimentární. Vápence patří mezi sedimenty biochemické a 

chemické, coţ znamená, ţe se na jejich vzniku podílely biogenní i chemické pochody. 

Většina vápenců vznikla v mořích a na jejich genezi se podílely horninotvorné organismy. 

Z nich jsou nejdůleţitější korály, ostnokoţci, stromatopory, řasy, foraminifery, ostakodi, 

mlţi, plţi, ramenonoţci, trilobiti a houby. Mohly se usazovat jiţ jako pevné struktury, 

např. korálové a řasové biohermy, či útesy, nebo jako sypké usazeniny, jeţ byly později 

zpevněny během diageneze. I ve sladkých vodách, v jezerech, řekách i jeskyních vznikaly 

vápence obojího druhu, biogenní i chemogenní. Vápence se mohou vytvořit i jako krusty 

na souši i jako vrstvy v půdách. Známe dvě hlavní podmínky vzniku větších akumulací 

vápenců, a to klima a nepřítomnost jílového či písčitého materiálu. Velké mocnosti 

vápenců vznikaly v tropickém a subtropickém klimatickém pásmu a tam, kam řeky 

nepřinášejí nevápnitý klastický materiál (GEMRICH et al., 1998). 

Vápence jsou po jílových a pískových sedimentech třetí nejhojnější sedimentární horninou. 

Odhady jejich objemu kolísají mezi 18 % aţ 29 % ze všech sedimentů. V karpatské 

soustavě, geologicky menší části České republiky, jsou jen ojedinělé, i kdyţ důleţité 

výskyty vápenců (GEMRICH et al., 1998). 
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Níţe uvedený text se zabývá charakteristikou významných vápencových oblastí 

Moravskoslezského kraje, a to Štramberskem a Těšínskem.  

3.2 Štrambersko 

Území Štramberka není rozsáhlé, je však geomorfologicky členité se zajímavými výhledy. 

V geologické struktuře výrazně dominují vápence. Ale i vytěţené prostory – kamenárky – 

výrazně přispěly k exotickému vzhledu zdejší přírody (BLAHUTOVÁ et al., 2010). 

Štramberský vápenec je bohatý na zkameněliny, které z něho činí významnou 

paleontologickou lokalitu. Je známo více neţ 600 druhů zachovalých zkamenělin 

(ŠULEŘ, 1959). Štramberské vápence (tithon – berrias) mají bělošedou, světlešedou, místy 

hnědošedou barvu. Podle struktury se rozlišují organogenní vápence tvořené schránkami 

organismů. Převládajícím typem jsou organodetritické vápence, které jsou vedle úlomků 

schránek organismů tvořeny mezerní hmotou sloţenou z drobného detritu nebo jemně 

zrnitého kalcitu. Dalším typem jsou kalové vápence hnědošedé barvy. Jsou jemně aţ velmi 

jemně zrnité s hladkým povrchem a miskovitým lomem (BLAHUTOVÁ et al., 2010). 

Chemicky jsou štramberské vápence skoro čistým uhličitanem vápenatým (CaCO3), jehoţ 

obsahují 94 – 99 %. Dohromady zabírají vystupující vápence u Štramberka plochu skoro 

1 km
2
 (ŠULEŘ, 1959). 

Na Štrambersku jsou měkkýši studováni jiţ od konce 19. století a doposud bylo zjištěno 

celkem 104 druhů (82 druhů suchozemských plţů, 18 vodních plţů a 4 druhy mlţů). Tak 

vysoké druhové zastoupení je dáno pestrou nabídkou různých stanovišť a zejména 

příznivým geologickým podloţím (jurské vápence), neboť přítomnost vápníku je jak jiţ 

víme důleţitým ekologickým faktorem (BLAHUTOVÁ et al., 2010). 

Za nejvýznamnější z tohoto území jsou povaţovány PP Kamenárka a NPP Šipka. 

PP Kamenárka 

Kamenárka byla vyhlášena přírodní památkou v roce 2001. Jedná se o bývalý lom na 

jihozápadním svahu Bílé hory v těsné blízkosti města Štramberka. V Kamenárce se začal 

vápenec lámat jiţ ve středověku, ale po roce 1880 začala těţba vápence upadat. 

V opuštěném stěnovém lomu v horní Kamenárce jsou odkryty blokové akumulace 

štramberských vápenců. Z ohroţených a vzácných taxonů zde nalezneme teplomilnou 
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kobylku Platycleis albopuntata grisea, saranče Oedipoda caerulecens, kriticky ohroţeného 

motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo), ještěrku zední (Podarcis muralis), 

uţovku hladkou (Coronella austrica), čolka obecného (Triturus vulgarit) a rosničku 

zelenou (Hyla arborea) (WEISSMANNOVÁ et al., 2004). 

NPP Šipka 

Šipka byla vyhlášena národní přírodní památkou v roce 1960. Chráněné území zaujímá 

temenní partie vrchů Kotouč a Šipky. Stejnojmenná jeskyně bez krasové výzdoby se 

nachází v severním cípu území. To zahrnuje i oblast Homole, dnešního vrcholu Kotouče 

(původní byl v minulosti odtěţen) s částí nejvyšší etáţe lomu, a Jurův kámen, vedlejší 

vrchol nad strmou skalní stěnou. Na povrch vycházejí světle šedé štramberské vápence. 

Vápence jsou těţeny v rozsáhlém lomu, který sousedí s chráněným územím na 

jihovýchodě. Jeskyně Šipka je známá svými pravěkými nálezy, v letech 1879 – 1880 zde 

byly nalezeny kosterní zbytky člověka s neandrtálskými znaky 

(WEISSMANNOVÁ et al., 2004). Kotouč je sloţen z jurského vápence, je zbytkem 

usazenin moře, rozkládajícího se na Moravě v druhohorách, v období zvaném jura, 

přibliţně před 150 mil. let (ŠULEŘ, 1959). Vrch Kotouč byl díky svým skalnatým stepním 

formacím předmětem zájmu zoologů jiţ od 19. století. Na tomto (v Moravskoslezském 

kraji ojedinělém území) se nacházely četné druhy bezobratlých, které jinde v okolí neţily. 

Z významných druhů se zde vyskytuje teplomilný kvapník Cryptophonus tenebrosus 

centralis, soumračník skořicový (Spialia sertorius) a ještěrka zední (Podarcis muralis) 

(WEISSMANNOVÁ et al., 2004). 

Při průzkumech v roce 2002 bylo celkově zjištěno 53 suchozemských plţů, coţ 

představuje přibliţně 33 % druhů těchto ţivočichů na našem území. Jednoznačně 

nejdůleţitějším nálezem dokonce v celorepublikovém měřítku je zjištění drobničky 

Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) na hraně Jurova kamene. Z citlivých a vzácných 

druhů se zde vyskytují Orcula dolium (Draparnaud, 1801), Sphyradium doliolum 

(Bruguière, 1792), Chondrina clienta (Westerlund, 1883), Pyramidula pusilla (Vallot, 

1801), Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (HORSÁK, 2003). 
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3.3 Těšínsko 

Těšínsko je velmi zajímavé vzhledem k relativně velké rozmanitosti druhů, ale také kvůli 

svému geologickému sloţení, tzv. těšínskému vápenci. Je jen několik malých vápencových 

lomů na českém území Těšínska a všechny tyto vápencové lomy byly jiţ dávno uzavřeny. 

Opuštěné vápencové lomy a několik vápencových výchozů v krajině představují velmi 

zajímavá stanoviště z malakologického hlediska. Průzkum měkkýšů na Těšínsku má 

dlouholetou tradici. Rozsáhlý sbírkový materiál S. Máchy, mimo jiné také z území 

Těšínského Slezska, je uloţen v depozitáři Slezského zemského muzea v Opavě a v 

Ostravském muzeu. V rámci průzkumu v roce 2006 bylo na Jahodné celkem zjištěno 36 

druhů měkkýšů (KUPKA, 2007). V roce 2009 bylo na území Těšínska potvrzeno 56 druhů 

měkkýšů. Byly zde nalezeny např. tyto významné druhy: Ruthenica filograna 

(Rossmässler, 1836), Macrgoastra tumida, Vestia turgida (Rossmässler, 1836), Discus 

perspectivus, a Faustina faustina (Rossmässler, 1835) (KUPKA, DVOŘÁK, 2009).  

PR Velké Doly 

Velké Doly u Českého Těšína byly vyhlášeny přírodní rezervací v roce 1990. Představují 

z lokálního hlediska unikátní ukázku druhotných lesních společenstev na vápencových 

horninách flyše. V historickém období došlo v důsledku antropogenní činnosti (těţba 

vápence a buku na palivo pro blízké ţelezárny v 18. století) ke změně původních dubových 

bučin na současnou formaci lipových habřin. Lokalita je budována jednak těšínskými 

vápenci, a to především její severní část a dále pak svrchními těšínskými vrstvami. 

Těšínské vápence jsou na území zastoupeny svou kalovou facií. Představují ji vrstvy s 

celkovou převahou vápenců, pouze v některých polohách slabě převládají jílovce. Z 

ţivočichů za zmínku stojí silná populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). V 

roce 1953 zde byl proveden malakozoologický průzkum S. Máchou a V. Loţkem. V letech 

1999 a 2006 zde prováděl průzkum J. Kupka a celkově bylo zjištěno 27 druhů měkkýšů 

(26 plţů a 1 mlţ). Z náročnějších přísně lesních druhů byl zjištěn Discus perspectivus. Dále 

byly nalezeny tyto významné druhy:  Ena montana (Draparnaud, 1801), Macrogastra 

ventricosa (Draparnaud, 1801), Oxychilus glaber, Petasina unidentata a Deroceras 

praecox (KUPKA, 2006). 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO 

ÚZEMÍ 

4.1 Vymezení zkoumaného území 

Zkoumané území se nachází na katastrálním území Dolní Líštná, které spadá pod obec 

Třinec, okres Frýdek – Místek a kraj Moravskoslezský.  

 

Obrázek 4. Mapa studovaného území s vyznačením přibliţné polohy zkoumaných lomů (pomocí 

červených bodů) (mapy.cz, geoportal.cenia.cz).  
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4.2 Geologické, pedologické a geomorfologické poměry 

Podle Geologické mapy ČSR patří území do slezské jednotky godulského vývoje a 

vyskytují se zde těšínské vápence (organodetritická facie). Těšínské vápence v české části 

slezské jednotky byly v dřívějších dobách dobře odkryté především v okolí Třince, kolem 

Kojkovic a v údolí potoka Líštnice, tekoucího z Horní Líštné k Třinci a na okolních 

kopcích kolem něho. Odkrývaly je četné lomy, které ale byly po druhé světové válce buďto 

zavezeny komunálním odpadem nebo zarostly a zanikly přirozenou cestou 

(BOOROVÁ et al., 2003). 

Podle Půdní mapy ČSR ve zkoumané oblasti převaţuje redzina, jako půdotvorné substráty 

zde vystupují vápence. 

Z geomorfologického hlediska je hodnocené území součástí provincie Západní Karpaty a 

leţí v subprovincii Vnější Západní Karpaty, v oblasti Západní Beskydy, celek Slezské 

Beskydy, v podcelku Čantoryjská hornatina, okrsku Nýdecká vrchovina (DEMEK, 1987).  

4.3 Hydrologické a klimatické poměry 

Studovaným územím protéká potok Líštnice, která se vlévá do řeky Olše. Území tedy 

spadá do říční soustavy řeky Odry (HEIS VÚV [online], 2002 – 2011). 

Lokalita se podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1:1 000 000 (QUITT, 1975) řadí mezi 

mírně teplé oblasti (MT9) s následujícími klimatickými vlastnostmi:  

Počet letních dnů:     40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více: 140 – 160 

Počet mrazových dnů:    110 – 130 

Počet ledových dnů:     30 – 40 

Průměrná teplota v lednu:     -3 aţ -4 °C 

Průměrná teplota v červenci:    17 – 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu:    6 – 7 °C 

Průměrná teplota v říjnu:    7 – 8 °C 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více: 100 – 120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období:  400 – 450 mm 
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Sráţkový úhrn v zimním období:   250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:   60 – 80  

Počet dnů zamračených:    120 – 150  

Počet dnů jasných:     40 – 50  

4.4 Vegetační poměry 

Zájmové území je z biogeografického hlediska zařazeno do podprovincie Karpatské, 

bioregionu Podbeskydského (CULEK [ed.], 1996). 

Z fytogeografického hlediska patří zájmové území do fytogeografické oblasti 

mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a k okresu 

Podbeskydská pahorkatina, podokresu Beskydské podhůří (SKALICKÝ, 1997). 

Na lokalitě se dle mapy potencionální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ et al., 1998) 

vyskytuje lipová dubohabřina (Tilio – Carpinetum). Tato jednotka sdruţuje třípatrové, 

řidčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku (Picea abies), osiky 

(Populus tremula) a jeřábu (Sorbus aucuparia) ve stromovém, často i hustém keřovém 

patru. V něm se dále objevují četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou 

časté také v druhově pestrém bylinném patru, v němţ zpravidla převládá Stellaria holostea, 

Carex brizoides, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, případně Asarum 

europaeum, Galium odoratum aj. Pokryvnost zřídka vyvinutého mechového patra 

zpravidla nepřesahuje 10 %. Typickými karpatskými druhy je např. Dentaria glandulosa a 

Salvia glutinosa (TOMOLOVÁ et al., 1997). 

4.5 Faunistické poměry 

Fauna České republiky je součástí palearktické zoogeografické oblasti a patří k její 

eurosibiřské podoblasti. Eurosibiřská podoblast zaujímá severní polovinu palearktické 

oblasti. Její území je charakterizováno průběhem několikanásobného pleistocenního 

zalednění, které původní místní faunu citelně zdecimovalo. Studované území spadá do 

provincie listnatých lesů (BUCHAR, 1983).  

Ze savců se zde vyskytují jeleni (Cervinae) (SIWEK, 2001), jeţek východní a jeţek 

západní (CULEK [ed.], 1996). Z ptáků se zde nalézají vrána šedá (Corvus cornix), skorec 



Klára Herzogová: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska) 

 

2011                                                                                                                                      28 

 

vodní (Cinclus cinclus) a ledňáček říční (Alcedo atthis). Z třídy plazů zde můţeme nalézt 

slepýše křehkého (Anguis fragilis), uţovku obojkovou (Natrix natrix), ještěrku ţivorodou 

(Zootoca vivipara) a zmiji obecnou (Vipera berus). Z obojţivelníků se zde nachází mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra) a čolek karpatský (Lissotriton montandoni) 

(WEISSMANNOVÁ et al., 2004). Z měkkýšů se zde vyskytuje významná modranka 

karpatská (Bielzia coerulans), vřetenatka nadmutá (Vestia turgida), vřetenatka hrubá 

(Vestia gulo) a vlahovka karpatská (Monachoides vicinus) (CULEK [ed.], 1996). 

4.6  Obecná charakteristika zkoumaných lomů 

Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány tři bývalé vápencové lomy, které jsou v dnešní 

době značně zarostlé vegetací. Z listnatých dřevin se zde převáţně vyskytuje javor, jilm a 

lípa. Lom č. 1 se nachází v oblasti Jahodné a zabírá plochu cca 10 × 30 m. Těţba vápence 

byla ukončena ve 20. letech 20. století. Lom č. 2 se nachází v blízkosti místa nazývaného 

Nad Kalištěm, zkoumaná plocha byla hrana lomu s rozlohou cca 10 × 20 m. Těţba 

vápence byla ukončena v 50. letech 20. století. Lom č. 3 se nachází v blízkosti komunikace 

a zabírá plochu cca 10 × 20 m. Těţba vápence byla ukončena v 50. letech 20. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klára Herzogová: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska) 

 

2011                                                                                                                                      29 

 

5 MATERIÁL A METODIKA 

5.1 Výběr lokalit a terénní výzkum 

Pro terénní výzkum byly vybrány tři lomy na území české části Těšínského Slezska. Tyto 

lokality byly vytipovány podle Geologické mapy ČSR a přesněji dohledány podle mapy 

ČKT Slezské Beskydy a Jablunkovsko (M 1:50 000). Lokality byly vybírány především 

podle přítomnosti vápencového podloţí a původu (bývalé vápencové lomy). Následně byl 

na těchto lokalitách proveden bliţší průzkum.  

Suchozemští plţi byli získáváni preferenčně ručním sběrem. Suchozemští plţi byli sbíráni 

pod kameny a spadlými kmeny, na listech a kmenech stromů, v mechu, v půdní hrabance a 

samozřejmě po celém povrchu. Ke sběru byly také pouţity pomůcky (krabičky a hrabátko), 

které sběr ulehčily. Půdní hrabanka nebyla odebírána.  

Po sběru následovala determinace nalezených druhů, při které byla pouţita lupa se 

zvětšením aţ 18×. Obzvlášť malé druhy byly determinovány pomocí binokulární lupy 

ZEISS Stemi DV4 v laboratoři. Determinace byla provedena pomocí odborné literatury 

(HORSÁK et al., 2010; WIKTOR, 1989; LOŢEK, 1956). Velmi problematické druhy byly 

determinovány anatomicky v laboratoři (Aegopinella nitens, Deroceras praecox). Určení 

podle anatomických znaků je velmi důleţité, předchází se tak moţné záměně druhů. 

Zaznamenáni byli pouze ţivý jedinci. 

Pouţitá nomenklatura podle JUŘIČKOVÁ et al. (2010). 
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5.2 Zpracování malakologických vzorků a dat 

Kromě abundance (početnost) byla pro hodnocení malakocenóz pouţita další kritéria, a to 

dominance, frekvence a faunistická podobnost (LOSOS, 1984). 

Dominancí (D) vyjadřujeme procentuální sloţení malakocenóz. 

  

n…počet jedinců daného druhu 

s…počet jedinců celého společenstva 

Druhy byly podle procentuálního zastoupení ve společenstvu zařazeny do následujících 

kategorií: 

 

eudominantní druh více neţ 10% 

dominantní druh 5 aţ 10% 

subdominantní druh 2 aţ 5% 

recedentní druh 1 aţ 2% 

subrecedentní druh méně něţ 1% 

 

Frekvence (F) udává, jak často se jednotlivé druhy plţů podílejí na druhové struktuře 

celého společenstva. 

 

ni…počet vzorků s výskytem druhu i 

s…počet všech vzorků 

Druhy byly podle procentuálního zastoupení ve společenstvu zařazeny do následujících 

frekvenčních tříd: 

 

Třída frekvence: I. II. III. IV. V. 

Frekvence v % 0 - 10  11 - 25  26 - 45  46 - 70  71 - 100 
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Malakocenózy jednotlivých lokalit byly vzájemně porovnávány pomocí Jaccardova (Ja) 

indexu druhové podobnosti společenstev a Renkonenova (Re) indexu podobnosti 

dominance. K porovnání těchto indexů byla převzata data od ŢURKOVÉ (2011), která 

prováděla podobný výzkum na polské straně Těšínského Slezska. První lokalita z výzkumu 

ŢURKOVÉ (2011) se nacházela v blízkosti funkčního lomu, kde sběr probíhal na 

vápencových výchozech. Další dvě lokality byly zarostlé vápencové lomy nacházející se v 

lese, z nichţ jeden byl částečně zatopený. 

Jaccardův index (Ja) 

 

 

s…počet druhů společných pro oba srovnávané vzorky 

s1, s2...celkový počet druhů ve srovnávaných vzorcích 

Renkonenův index (Re) 

 

di...minimální (tzn. vţdy ta niţší hodnota) dominance jednotlivých druhů společných pro 

oba srovnávána společenstva 

 

Plţi byli zařazeni do jednotlivých ekologických skupin (tzv. ekoelementů) podle 

LISICKÉHO (1991). První skupina, SILVICOLAE (SI), zahrnuje přísně lesní druhy, které 

se jen výjimečně vyskytují mimo les (např. nad horní hranicí lesa). Do druhé skupiny patří 

také lesní druhy, které se však mohou vyskytovat i mimo les, a to na mezofilních biotopech 

[SI (MS)] a křovinných biotopech (SIth). Silně vlhkomilní lesní plţi jsou zastoupeni ve 

třetí skupině (SIh). Pátou skupinou, PRATICOLAE (PT), jsou silvifobní druhy, tedy druhy 

otevřených stanovišť. Sedmou skupinu, MESICOLAE (MS), reprezentují druhy se 

středními nároky, často se jedná o euryekní druhy. Osmou skupinu, HYGRICOLAE (HG), 

zahrnují vlhkomilné druhy, které však nemusejí být vázány přímo na mokřady. Poslední 

devátá skupina, PALUDICOLAE (PD), je tvořena silně vlhkomilnými druhy ţijícími na 

mokřadech. 
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Zkratky vyjadřující míru ohroţení: VU – zranitelný / vulnerable; NT – téměř ohroţený / 

near threatened; LC – málo dotčený / least concern (IUCN 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klára Herzogová: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska) 

 

2011                                                                                                                                      33 

 

6 VÝSLEDKY 

Celkem bylo zjištěno 28 druhů suchozemských plţů ze 770 nalezených jedinců. Přehled 

všech zjištěných druhů, včetně ekologického rozboru a areotypu a uvádí Tab. 1. Početnost 

je vyjádřena v absolutních hodnotách, dominance a frekvence v procentech. Zastoupení 

jednotlivých druhů a počet ţivých jedinců na jednotlivých zkoumaných plochách 

znázorňuje graficky Obrázek 6 a Obrázek 7. 

Z hlediska ekologického členění (LISICKÝ 1991) je pro malakofaunu studovaného území 

charakteristická naprostá převaha lesních druhů (61 %) s dominancí přísně lesních druhů 

(28 %). Druhy druhé skupiny [SI (MS), (SIth)] jsou zastoupeny 25 %. Sedmá skupina 

(MS) je zastoupena 21 %. Ostatní ekotypy jsou zastoupeny v menší míře (Obr. 5). 

Mezi typické zástupce přísně lesních druhů patří Aegopinella nitens, Cochlodina laminata, 

Macrogastra plicatula a Petasina unidentata. 

Vzhledem k ohroţenosti jednotlivých druhů (podle JUŘIČKOVÁ et al. 2001) byly 

nalezeny 2 druhy z kategorie zranitelný (Vulnerable) (IUCN 2001): Discus perspectivus a 

Macrogastra tumida. Dále bylo nalezeno 7 druhů náleţejících do kategorie téměř ohroţený 

(Near Threatened) (IUCN 2001): Daudebardia rufa, Macrogastra plicatula, Petasina 

unidentata, Vitrea diaphana, Oxychilus glaber, Deroceras praecox a Plicuteria 

lubomirskii. 

Z hlediska počtu nalezených ţivých jedinců je nejpočetnější Monachoides incarnatus 

(celkem 161 jedinců), další druhy s vysokou početností jsou Carychium tridentatum 

(celkem 94 jedinců) a  Cochlodina laminata (celkem 88 jedinců). 
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Tabulka 1. Přehled všech zjištěných druhů zkoumaného území, jejich zařazení do ekologických skupin (LISICKÝ, 1991), areotyp (LISICKÝ, 1991), 

ohroţení (JUŘIČKOVÁ et al. 2001), počet nalezených plţů na jednotlivých plochách, dominance a frekvence. 

Ekotyp Druh Areotyp Ohroţení 1 2 3 ∑ D (%) F(%) 

1 SI 

Aegopinella nitens (Michaud, 1831) středoevropský LC 5 13 14 32 4,16 100 

Aegopinella pura (Alder, 1830) evropský LC 1   2 3 0,39 67 

Cochlodina laminata (Montagu, 1803) evropský LC 26 62   88 11,43 67 

Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) středoevropsko-meridionální NT 1     1 0,13 33 

Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816)  peripanonský VU 1     1 0,13 33 

Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) evropský NT 7 38   45 5,84 67 

Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) alpsko-západokarpatský NT 7 35 21 63 8,18 100 

Vitrea diaphana (Studer, 1820) alpsko-meridionální NT   4   4 0,52 33 

2 
SI(MS) 

Alinda biplicata (Montagu, 1803) moeticko-středoevropský LC 4 4 10 18 2,34 100 

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) západoevropský LC     4 4 0,52 33 

Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) středo-západoevropský LC 14 2   16 2,08 67 

Limax cinereoniger Wolf, 1803 evropský LC   1 1 2 0,26 67 

Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) středoevropský LC 28 83 50 161 20,91 100 

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) středo-jihovýchodoevropský NT 17   42 59 7,66 67 

SIth Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) evropský LC   2 11 13 1,69 67 

3 SIh 
Deroceras praecox Wiktor, 1966 sudeto-západokarpatský NT 1   1 2 0,26 67 

Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836) karpatský VU 1     1 0,13 33 

5 PT Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) holarktický LC     1 1 0,13 33 

7 MS 

Arion distinctus Mabille, 1868 západoevropský LC 19 5   24 3,12 67 

Arion lusitanicus Mabille, 1868 středo-západoevropský LC 5 2 30 37 4,81 100 

Boettgerilla pallens Simroth, 1912 středoevropský, východoevropský, středoeasijský LC     1 1 0,13 33 

Plicuteria lubomirskii (Ślósarski, 1881) západokarpatský NT     7 7 0,91 33 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) palearktický LC 2     2 0,26 33 

Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) evropský LC 1 57 8 66 8,57 100 

8 HG 

Carychium tridentatum (Risso, 1826) evropský LC 94     94 12,21 33 

Columella edentula (Draparnaud, 1805) holarktický LC   1   1 0,13 33 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) eurosibiřský LC   1   1 0,13 33 

9 PD Carychium minimum O. F. Müller, 1774 eurosibiřský LC 23     23 2,99 33 
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Obrázek 5. Procentuální zastoupení ekologických skupin plţů zkoumaného území podle LISICKÉHO 

(1991). 

 

Obrázek 6. Počty nalezených druhů na jednotlivých zkoumaných lomech. 

 

Obrázek 7. Počty nalezených ţivých jedinců na jednotlivých zkoumaných lomech. 
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Z hlediska zoogeografického ve zkoumaném území mírně převaţují druhy s širším areálem 

svého rozšíření, ale také se významně uplatňují rovněţ druhy středoevropské a karpatské 

(Tab. 2). 

Tabulka 2. Zoogeografický rozbor (n=28) podle Lisického (1991). 

Typ areálu Počet druhů % 

eurychorní 3 10,71 

eurosibiřský 9 32,14 

západoevropský 4 14,29 

středoevropský 6 21,43 

karpatský 4 14,29 

meridionální 2 7,14 

 

K druhům s největší dominancí patří Carychium tridentatum, Cochlodina laminata, 

Monachoides incarnatus, Trochulus hispidus, Macrogastra plicatula, Petasina unidentata 

a Oxychilus glaber. K druhům s největší frekvencí pak Aegopinella nitens, Petasina 

unidentata, Alinda biplicata, Monachoides incarnatus, Arion lusitanicus a Trochulus 

hispidus (Tab. 3). 

Tabulka 3. Přehled všech zjištěných druhů s uvedením tříd dominance a frekvence (%) (řazeno podle 

tříd frekvence). 

druh dominance frekvence 

Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) subrecedentní III 

Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816)  subrecedentní III 

Vitrea diaphana (Studer, 1820) subrecedentní III 

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) subrecedentní III 

Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836) subrecedentní III 

Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) subrecedentní III 

Boettgerilla pallens Simroth, 1912 subrecedentní III 

Plicuteria lubomirskii (Ślósarski, 1881) subrecedentní III 

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) subrecedentní III 

Carychium tridentatum (Risso, 1826) eudominantní III 

Columella edentula (Draparnaud, 1805) subrecedentní III 

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) subrecedentní III 

Carychium minimum O. F. Müller, 1774 subdominantní III 

Aegopinella pura (Alder, 1830) subrecedentní IV 

Cochlodina laminata (Montagu, 1803) eudominantní IV 

Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) dominantní IV 

Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) subdominantní IV 

Limax cinereoniger Wolf, 1803 subrecedentní IV 

Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) dominantní IV 

Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) recedentní IV 

Deroceras praecox Wiktor, 1966 subrecedentní IV 

Arion distinctus Mabille, 1868 subdominantní IV 

Aegopinella nitens (Michaud, 1831) subdominantní V 
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druh dominance frekvence 

Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) dominantní V 

Alinda biplicata (Montagu, 1803) subdominantní V 

Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) eudominantní V 

Arion lusitanicus Mabille, 1868 subdominantní V 

Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) dominantní V 

 

Malakocenózy jednotlivých lokalit byly navzájem porovnávány pomocí dvou indexů (Ja, 

Re). Získaná data byla porovnávána s daty od ŢURKOVÉ (2011). Čísla v řádcích a 

sloupcích matice odpovídají číslům jednotlivých lokalit. Z analýzy těchto indexů vyplývá, 

do jaké míry si jsou společenstva měkkýšů podobná (Tab. 4 a Tab. 5).  

Lokalita č. 1 odpovídá bývalému lomu na Jahodné. Lokalita č. 2 je bývalý lom v blízkosti 

místa nazývaného Nad Kalištěm a lokalita č. 3 je bývalý lom v blízkosti komunikace. Tyto 

tři lokality jsou na české straně Těšínského Slezska. Lokalita č. 4 jsou vápencové výchozy 

v blízkosti komunikace a funkčního vápencového lomu Wielki Tuł. Lokality č. 5 a č. 6 

jsou bývalé dnes jiţ značně zarostlé vápencové lomy na polské straně Těšínského Slezska.  

Nejvyšší hodnota Jaccardova indexu byla dosaţena při vzájemném porovnání lokality č. 2 

a č. 4, naopak nejniţší hodnota tohoto indexu byla při srovnání lokality č. 4 a č. 5. 

Nejvyšších hodnot u Renkonenova indexu bylo dosaţeno při srovnání lokality č. 2 s 

lokalitou č. 3., nejmenší hodnota a tedy i podobnost byla zaznamenána při srovnání 

lokality č. 1 a č. 4.   

Citlivost indexů, která udává rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou indexů 

podobnosti, představuje u Jaccardova indexu 26,9 % a u Renkonenova indexu 35,9 %. 

Z toho plyne, ţe Renkonenův index podobnosti vykazuje vyšší citlivost neţ Jaccardův. 

Tabulka 4. Jaccardův (Ja) index druhové podobnosti společenstev. 

  1 2 3 4 5 6       

1 Ja 41,7 36,0 34,8 39,3 35,7     0-20% 

2   Ja 36,4 50,0 34,6 47,8     21-40% 

3     Ja 28,6 34,6 25,9     41-60% 

4       Ja 23,1 34,8     61-80% 

5         Ja 34,5     81-100% 

6           Ja       
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Tabulka 5. Renkonenův (Re) index podobnosti dominance. 

  1 2 3 4 5 6       

1 Re 33,0 26,8 10,1 35,2 25,6     0-20% 

2   Re 46,0 15,3 43,8 32,0     21-40% 

3     Re 13,5 35,7 29,6     41-60% 

4       Re 12,3 15,0     61-80% 

5         Re 29,4     81-100% 

6           Re       
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7 DISKUZE 

Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány tři bývalé vápencové lomy, které jsou v dnešní 

době značně zarostlé. Vápencové oblasti obecně hostí více druhů a malakocenózy jsou zde 

velmi bohaté. 

Z publikovaných údajů v této práci vyplývá, ţe na Štrambersku bylo nalezeno 104 druhů 

měkkýšů ze všech typů biotopů a na Těšínsku bylo potvrzeno 56 druhů měkkýšů, a to 

pouze na vápencích. Štrambersko a Těšínsko je z hlediska rozlohy mnohem větší neţ 

zkoumané lomy v této práci. Celkem bylo zjištěno 28 druhů suchozemských plţů ze všech 

tří zkoumaných lomů. Výzkum v Dolní Líštné byl zaměřen pouze na lesní biotop, proto z 

hlediska ekologického členění (LISICKÝ 1991) na studovaných lomech převládají lesní 

druhy (61 %) s dominancí přísně lesních druhů (28 %). Pro porovnání v PR Velké Doly 

bylo zjištěno 27 druhů měkkýšů (KUPKA, 2006).  

Vzhledem k ohroţenosti největší mnoţství druhů (68 %) patří mezi málo dotčené. Pouze 9 

druhů plţů (32 %) patří do některé ze dvou kategorií ohroţenosti 

(podle JUŘIČKOVÁ et al. 2001). Z kategorie zranitelný (Vulnerable) (IUCN 2001) byly 

nalezeny 2 druhy:  Discus perspectivus a Macrogastra tumida. Oba zranitelné druhy se 

nacházely na lomu č. 1. Dále bylo nalezeno 7 druhů náleţejících do kategorie téměř 

ohroţený (Near Threatened) (IUCN 2001): Daudebardia rufa, Macrogastra plicatula, 

Petasina unidentata, Vitrea diaphana, Oxychilus glaber, Deroceras praecox a Plicuteria 

lubomirskii. 

Lom č. 1 se nachází v oblasti Jahodné. Zde byl nalezen plţ Discus perspectivus, který je 

vápnomilný a teplomilný. Je to lesní druh, patřící mezi zranitelné druhy a jeho přítomnost 

svědčí o zachovalosti přirozených ekologických podmínek tohoto zkoumaného území. 

Nalezen byl i plţ Macrogastra tumida, který patří taktéţ do kategorie zranitelný. 

Z hlediska počtu nalezených ţivých jedinců je zde nejpočetnější Carychium tridentatum 

(celkem 94 jedinců).  

Lom č. 2 se nachází v blízkosti místa nazývaného Nad Kalištěm. Zde byl z hlediska 

početnosti významný nález plţe Monachoides incarnatus (celkem 83 jedinců). 
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Lom č. 3 se nachází v blízkosti komunikace. Zde byl opět z hlediska početnosti významný 

nález plţe Monachoides incarnatus (celkem 50 jedinců). Velká početnost byla také 

zaznamenána u druhu Arion lusitanicus (celkem 30 jedinců), který je invazivní a šíří se 

z blízkého okolí. 

Na všech třech zkoumaných lomech byly zaznamenány druhy typické pro člověkem 

narušená stanoviště. Arion distinctus se vyskytuje na lomu č. 1 a č. 2 v počtu 24 jedinců. 

Arion lusitanicus se vyskytuje na všech třech zkoumaných lomech v celkovém počtu 32 

jedinců. 

Jaccardův a Renkonenův index byl srovnáván s daty od ŢURKOVÉ (2011), jejíţ první 

lokalita se nacházela v blízkosti funkčního lomu, sběr však probíhal na vápencových 

výchozech. Další dvě lokality byly zarostlé vápencové lomy nacházející se v lese, z nichţ z 

nichţ jeden byl částečně zatopený. Renkonenův index podobnosti vykazuje vyšší citlivost 

neţ Jaccardův. Z indexů vyplývá značně malá podobnost mezi porovnávanými lokalitami. 

Důvodem této malé podobnosti je pravděpodobně malá prozkoumanost území a 

nedostatečné zkušenosti. 

Co se týče metody sběru suchozemských plţů, jako nedostatek, který se projevil do 

výsledků, je absence odběru vzorků půdní hrabanky, který by se prozkoumal standardní 

prosevovou metodou (LOŢEK, 1956). Na začátku výzkumu bylo předpokládáno, ţe 

postačí metoda ručního sběru. Jelikoţ chybí tento odběr půdní hrabanky, je předpoklad, ţe 

mohl být některý druh přehlédnut. Na lomu č. 1, který se nachází na Jahodné, bylo 

nalezeno 19 druhů plţů. V roce 2006 byl na Jahodné proveden výzkum a bylo zjištěno 36 

druhů plţů (KUPKA, 2007), ale nebyl zde prokázán výskyt druhu Discus perspectivus, 

kterého se podařilo prokázat v této práci. Počet zjištěných druhů není zřejmě definitivní, 

ale vzhledem k jiţ zjištěným druhům má studované území velký potenciál a bylo by 

ţádoucí zváţit případnou územní ochranu této oblasti. Obecnější závěry je však moţné 

činit aţ po několikaletém výzkumu a po odstranění moţných chyb. Také by bylo vhodné 

provést výzkum i mimo lesní biotop a vymezit vzorkovací plochy. Tyto faktory by mohly 

mnoho prozradit o daném území a následně také o vazbě plţů na toto území, a proto bych 

se jimi chtěla blíţe zabývat v diplomové práci. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem malakocenóz na bývalých vápencových lomech 

v okolí Dolní Líštné. Hlavním cílem práce bylo studium metod sběru a determinace plţů a 

velký význam a přínos má především zpracování a vyhodnocení získaných dat.  

Cílem literární rešerše bylo seznámení se s morfologií plţů, představení hlavního 

ekologického faktoru pro plţe, kterým je vápník, a následně byly představeny vybrané 

vápencové oblasti Moravskoslezského kraje. Samozřejmostí je kapitola s přírodními 

poměry sledovaného území. 

Kapitolu Materiál a metodika spolu s kapitolou Výsledky můţeme vnímat jako druhou 

veskrze praktickou část práce. Během malakozoologického výzkumu bylo na třech 

zkoumaných lomech zjištěno 28 druhů suchozemských plţů ze 770 nalezených jedinců. 

Nález plţe Discus perspectivus, který je vápnomilný, vypověděl mnoho o zachovalosti 

lomu č. 1, kde byl nalezen. Naopak výskyt druhu Arion distinctus, který byl nalezen na 

dvou lomech a Arion lusitanicus, který se vyskytuje na všech třech zkoumaných lomech, 

tímto ukazuje na výrazné ovlivnění člověkem. 

Díky této bakalářské práci jsem získala teoretické znalosti a praktické zkušenosti ohledně 

malakocenóz. Další studium malakocenóz můţe přinést ještě přesnější výsledky, 

především díky získaným zkušenostem, a proto bych se chtěla tomuto studiu věnovat také 

v diplomové práci v rámci navazujícího magisterského studia.  
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NPP  Národní přírodní památka. 

PP  Přírodní památka. 
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