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Anotace 

Tato práce se zabývá malakofaunou tůní EVL Mokřad u Rondelu. Součástí práce bylo 

zmapování tůní, sběr měkkýšů a jeho vyhodnocení a následné navržení managementu pro 

toto území se zaměřením na měkkýše, kteří zde žijí nebo by se zde mohli vyskytovat. První 

a druhá kapitola jsou věnovány mokřadům a jejich ochraně a využití měkkýšů 

v ochranářské praxi. Třetí kapitola se věnuje hlavním ekologickým faktorům, které 

ovlivňují měkkýše. Čtvrtá kapitola popisuje tuto zájmovou oblast. Pátá kapitola je 

„Materiál a metodika“ mého výzkumu. „Výsledky“ obsahují vyhodnocení dat sběrů, 

systematické zařazení studovaných druhů měkkýšů, popis tůní a návrh managementu pro 

toto území. Diskuse obsahuje shrnutí, návrhy a připomínky k dané problematice. 

Klíčová slova: Mokřad u Rondelu, tůně, měkkýši, management 

Summary 

This work deals with malacofauna pools on the SCI Mokřad u Rondelu. The part of work 

was mapping of pools, collection of molluscs and his evaluation and the subsequent design 

of management for this area with regard to the molluscan assemblages who live or who can 

live there. The first and the second chapter are devoted the wetlands and their protection 

and exploitation of mollusc in protection. The third chapter is devoted to main ecological 

factors, who affect mollusc. The fourth charter describes the area of interest. The fifth 

charter is „Material and Methods“ of my research. The „Results“ includes an assessment of 

data collections, systematic clasification of studied species, description of pools and design 

of management for this area. Discussion includes a summary, suggestions and comments to 

given problems.  

Keywords: Mokřad u Rondelu, pools, molluscs, management 
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Úvod 

Mokřady jako pojem v sobě zahrnují velké bohatství nejrůznějších typů stanovišť s jedním 

významným společným znakem a tím je přítomnost vody, alespoň po určitou část roku 

(RYBKA ET AL. 1996). Mokřady jsou jedním z nejdůležitějších prvků v krajině a začal si to 

naštěstí uvědomovat už i člověk, což vedlo ke vzniku Ramsarské konvence a zvýšení 

zájmu o toto přírodní bohatství, zejména v posledních letech.  

Mokřady jsou přechodovou zónou mezi vodním prostředím a souší. Většinou se vyskytují 

v údolních nivách ve sníženinách podél řek a jezer či mořského pobřeží. Zahrnují množství 

stanovišť jako močály, rašeliniště, slatiny, zaplavované lesy, louky atd. (ŠEFFER ET AL. 

1996).  

Mezi společenstva údolních niv patří druhy žijící na zaplavovaných rovinách podél řek  

a potoků, dosahující největšího rozvoje v nížinách a nízkých pahorkatinách. Zejména sem 

patří měkkýši vlhkých údolních luk, kde převládají různé druhy rodu Vertigo, Vallonia,  

či Succinea (LOŽEK 1956).  

V lužních lesích a nivách velkých řek můžeme nalézt asi nejznámější periodické tůňky  

a kanály. Charakteristickým rysem těchto stanovišť je obvykle pravidelné vysychání, 

zejména v letních měsících a na přelomu léta a podzimu. Můžeme zde zařadit také 

nejrůznější deprese, louže, tůňky od bažin až do hor. Pokud mají zajištěn dostatek světla, 

jsou zarostlé převážně mokřadní vegetací typu rákos, ostřice či zblochan. V opačném 

případě, převážně pokud se nacházejí v silnějším zástinu lesa, jsou na vegetaci chudé, 

přičemž často dochází k jejich zapadání listovým opadem stromů (BERAN 2002). 

Důležitou vlastností malakofauny těchto periodických vod je samozřejmě schopnost 

přežívat často i po delší období v podmínkách vyschlých biotopů. Typickými obyvateli 

z řad vodních měkkýšů jsou zde například Galba truncatula (O. F. Müller, 1774), 

Planorbis planorbis, Anisus spirorbis (Linné, 1758), A. leucostoma, Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald, 1852) či Aplexa hypnorum. Z méně častých jsou to pak 

Stagnicola corvus, Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) a P. casertanum (BERAN 2002). 

V nivách řek, zvláště pak v místech s nízkým spádem koryta, kde dochází k meandrování 

toku, se mohou tvořit další významná stanoviště vodních druhů. Jsou to odstavená ramena 
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řek a tůně. V případě jejich zarůstání vodními makrofyty se zde objevují zejména plži, 

kteří jinak vyhledávají spíše pomalejší úseky řek (Bithynia tentaculata (Linné, 1758), 

Radix auricularia, Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774, Anisus 

vortex, Gyraulus albus) (BERAN 2002). 

Tato diplomová práce se věnuje právě tématu mokřadů a malakocenózám, které obývají 

jejich tůně. Jako místo pro výzkum byla vybrána EVL Mokřad u Rondelu, která se nachází 

v těsné blízkosti městské části města Havířova, a o níž, spousta zdejších obyvatel ani neví, 

že existuje.  

 

Jako cíle diplomové práci byly vytyčeny: 

1. Provést zmapování tůní na EVL Mokřad u Rondelu. 

2. Zjistit zvolené abiotické faktory zkoumaných tůní a provést zde průzkum vodní 

malakofauny. 

3. Zjistit dřívější a současný stav lokality, seznámit se uplatňovaným managementem  

a změnami prováděnými v průběhu let a na základě získaných informací, mapování 

tůní a průzkumu vodní malakofauny navrhnout management pro dané území  

(opatření, změny a úpravy na lokalitě) s ohledem na malakocenózy.  
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1 Úvod do problematiky mokřadů 

1.1 Vymezení pojmů mokřad a biotop 

Pojmem mokřad je v moderní ekologii myšleno jakékoli území, které je pokryto stojatou, 

či tekoucí vodou. Tato definice se však může v praxi jevit poněkud absurdní  

a nevyhovující (RUBÍN ET AL. 2006).  

Z tohoto důvodu bývají mokřady charakterizovány i v užším slova smyslu, kdy se 

vymezují i jejich jednotlivé typy a to především v závislosti na obsahu minerálů ve vodě. 

Jde především o biotopy primárního bezlesí, ve výrazně mokrém prostředí. Jsou udržovány 

jednak stresem působeným vodou, dále živinami nebo i jejich absencí a částečně také 

disturbancemi následovanými cyklickou sukcesí. Patří sem ombrotrofní rašeliniště – 

vrchoviště, minerotrofní (tzv. přechodová) rašeliniště, slatiny, travertiny, eutrofní mokřady 

a slaniska (SÁDLO, STORCH 2000).  

V rámci jednoho mokřadu můžeme rozlišit řadu dílčích biotopů, od suchých po vodu. 

Biotopem chápeme typ prostředí z hlediska organismů, které ho obývají. Biotopem 

v pravém slova smyslu pak máme na mysli stanoviště z hlediska konkrétního druhu. 

Důležitým faktorem pro posouzení totiž je, jak daný druh prostředí čte, využívá a také jak 

je velký (SÁDLO, STORCH 2000).  

Mokřady se řadí mezi nejproduktivnější ekosystémy na Zemi, vyznačující se zárukou 

vysoké diverzity a skýtající úkryt pro druhy, které se často vyskytují na pokraji vyhynutí. 

Jejich význam je nezastupitelný, a to jak pro krajinu, tak také pro člověka. Přesto patří 

k nejohroženějším biotopům na světě. Důvody jejich ohrožení jsou například stále se 

zrychlující odvodňování, přeměna na zemědělskou půdu, znečištění a nadměrná 

neregulovaná exploatace. V dnešní době k jejich ochraně slouží především tzv. Ramsarská 

úmluva (HUDEC, HUSÁK & JANDA 1993). 

1.2 Ramsarská úmluva 

V roce 1971 byla v íránském Ramsaru sjednána Ramsarská konvence tzv. „Úmluva  

o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva“. Pod 

ochranu danou touto úmluvou spadají biocentra, jež mají charakter mokřadu. Jedná se  
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o úmluvu mezinárodního významu, která je rovněž první mezinárodní mnohostrannou 

úmluvou zaměřující se na péči o přírodu s celosvětovou působností. Platnosti nabyla roku 

1975 a smluvním stranám ukládá určení alespoň jednoho vhodného mokřadu, který by 

mohl být zařazen do tzv. seznamu mokřadů mezinárodního významu. Plocha, která splňuje 

kritéria daná Ramsarskou úmluvou je označována jako tzv. ramsarská lokalita (RUBÍN ET 

AL. 2006).  

Hlavním cílem úmluvy je přimět jednotlivé státy k ochraně mokřadů a k jejich využívání 

tzv. udržitelným způsobem. Ramsarská úmluva výslovně uvádí všeobecný závazek 

smluvních stran začlenit ochranu mokřadních biotopů do celostátní koncepce hospodaření 

v krajině. Smluvní státy se jí zavazují k podpoře ochrany mokřadů na svém území (ať už 

jsou tyto lokality zařazeny do seznamu mezinárodně významných mokřadů, či nikoliv) 

zakládáním přírodních rezervací (RAMSAR.ORG).  

K této úmluvě přistoupilo Československo 2. 7. 1990 a v souladu s textem úmluvy 

vstoupila u nás v platnost dne 2. 11. 1990.  V roce 1993 pak byl ustanoven již samostatný 

Český ramsarský výbor. S vyhlašováním ramsarských lokalit se na našem území začalo již 

od roku 1990, ještě pod hlavičkou tehdejšího Československa. Mezi první vyhlášené 

lokality patřila například Šumavská rašeliniště nebo Třeboňské rybníky (RYBKA ET AL. 

1996).   

1.3 NATURA 2000 (soustava chráněných území evropského významu) 

NATURA 2000 je soustava chráněných území, která na svém území vytvářejí všechny 

členské státy Evropské unie, a to podle jednotných principů a pravidel. Hlavním posláním 

a cílem této soustavy je zabezpečit ochranu všem živočichům, rostlinám a přírodním 

stanovištím, které jsou z evropského pohledu nejvíce ohrožené, nejcennější, vzácné nebo 

dokonce endemické (NATURE.CZ). 

Vytvoření soustavy NATURA 2000 ukládá směrnice 2009/147/ES O ochraně volně 

žijících ptáků tzv. „směrnice o ptácích“ a směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin tzv. „směrnice o stanovištích“. 

Obě tyto směrnice byly včleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve 

znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURE.CZ). 
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V přílohách těchto směrnic jsou přímo vyjmenovány druhy živočichů a rostlin a typy 

stanovišť, pro které mají být lokality soustavy NATURA 2000 vymezeny. Na základě 

směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti – PO (mezinárodně užívaná zkratka 

v anglickém jazyce SPA – Special Protection Areas) a podle směrnice o stanovištích 

evropsky významné lokality – EVL (anglicky SCI – Sites of Community Importance). 

Spolu vytvářejí ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavu NATURA 2000 

(NATURE.CZ).  

Soustava NATURA 2000 zajišťuje ochranu i takovým druhům rostlin a živočichů a typům 

stanovišť, které se v naší přírodě přirozeně nevyskytují a jejichž existence a výskyt je 

podmíněná antropogenní činností. Z těchto důvodů soustava nevylučuje činnost člověka,  

a tudíž není ani jejím cílem tento vliv vyloučit. Naopak, využití vhodného managementu je 

zásadní pro jejich udržení a zakázáno je pouze to, co má prokazatelně negativní vliv. 

Zařazením do soustavy NATURA 2000 je zajištěna také finanční podpora na zachování 

předmětu ochrany (NATURE.CZ). 

V České republice je za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 zodpovědné 

Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny 

přípravou odborných podkladů. Samotné vyhlašování ptačích oblastí a evropsky významný 

lokalit je úkolem vlády České republiky (NATURE.CZ). 

 

Obrázek 1: Schéma soustavy NATURA 2000 (http://www.nature.cz) 
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2 Měkkýši jako modelová skupina živočichů v ochranářské praxi 

Ve snaze o komplexní pochopení krajiny je důležité, nevěnovat svou pozornost pouze 

rostlinné složce, která co se četnosti využití při geobiocenologickém výzkumu týče, 

dominuje nad složkou živočišnou. Využití živočišné složky při snaze o charakterizaci 

krajiny bývá mnohdy z důvodu velkého množství živočišných taxonů a větší pohyblivosti 

živočichů obtížnější záležitostí. Přesto však mohou někteří živočichové velice dobře 

posloužit jako tzv. bioindikátory prostředí. Je to dáno jejich citlivou reakcí na zásahy do 

ekosystému, způsobenou volnější vazbou na ekotop. Z důvodu nemožnosti poznání 

veškerého živočišstva v ekosystémech jsou v praxi využívány tzv. modelové skupiny 

živočichů, na nichž můžeme sledovat změny probíhající na daném území a vytvořit si tak 

ucelenější představu o těchto organismech i vlivech působících jak na ně, tak také na 

ekosystém, v němž žijí. Jako modelové skupiny jsou vybíráni např. měkkýši (Mollusca), 

střevlíkovití brouci (Carabidae), motýly (Lepidoptera) nebo ptáci (Aves) (VAŠÁTKO 1999). 

Měkkýši jako modelová skupina nám umožňují získat poznání současného stavu krajiny  

a také tento stav a jeho vývoj hodnotit (LOŽEK 1981). I z těchto důvodů se měkkýši 

uplatňují jako modelová skupina v ochranářské praxi po řadu let (VAŠÁTKO 1972, LOŽEK 

1981, 1988). V porovnání s jinými skupinami živočichů jsou měkkýši velmi těsně vázáni 

na dané podmínky prostředí vzhledem k jejich malému akčnímu radiu. Z tohoto důvodu 

jsou pro charakteristiku prostředí velice významní (LOŽEK 1949).  

Využití měkkýšů v ochranářské praxi úzce souvisí s jejich bioindikačním významem. 

Vodní měkkýši představující dosti nápadnou složku limnických ekosystémů, bývají velmi 

často využívání při ekologických studiích sloužících k vyhodnocení kvality vodního 

prostředí. Bioindikačně zajímavou skupinou jsou zejména díky své schopnosti vnímat 

změny prostředí, na které reagují především posunem druhové skladby společenstva, při 

níž dochází k úbytku druhů stenovalentních a naopak se objevují druhy euryvalentní, dále 

pak díky své malé vagilitě a také schránce na jejich těle. Narušení biotopu tak může být 

indikováno např. na základě absence nebo přítomnosti určitého druhu (PECINA 1991, 

BERAN 1993, 1995). 

Schránka, která nechybí žádnému z našich vodních druhů měkkýšů, nám může také 

poskytnout řadu informací.  Například příliš tenká skořápka s jemnou armaturou může 
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poukazovat na nedostatek vápníků v prostředí. Nejrůznější perforace či zlomy bývají často 

jevem poukazujícím na acidifikaci. Kromě indikace organického znečištění, můžeme za 

pomoci chemické analýzy schránek a těl zjistit přítomnost konkrétních znečišťujících látek, 

jako jsou např. těžké kovy ukládající se ve stěně schránky (VELECKÁ 2002). Pevné 

vápenité schránky mohou v půdě přetrvávat po dlouhou dobu a poskytují nám tak obraz  

o vývoji malakocenóz dané lokality v nedávné minulosti (ROSENBERG & RESH 1993). 

K deformacím schránek a vzniku tvarů odlišných od běžné stavby schránky určitého druhu 

dochází také v případě, kdy jsou populace vodních plžů napadeny cerkariemi motolic 

(Trematoda) (VELECKÁ 2002).    

Klasické bioindikační metody pracují s parametry, jako jsou diverzita společenstev, 

saprobní valence nebo bioindikační váha druhu. Stále více se však začínají prosazovat 

metody, které pracují se znalostmi binomie vodních bezobratlých živočichů. 

Z významných charakteristik to mohou být například průběh životního cyklu a jeho 

případné modifikace nebo reprodukční a potravní strategie druhů (STATZNER ET AL. 1997, 

CHARVET ET AL. 1998). 

Vodní měkkýši nám umožňují indikovat organické látky, ale také těžké kovy jako Cu, Pb, 

Zn, Mn, Co, Ni, Cd a Cr (VELECKÁ 2002). Díky přisedavému způsobu života a filtraci 

vody, dochází u vodních měkkýšů k zachytávání těžkých kovů a její akumulaci v jejich 

tělech. Proto jsou velice vhodnými bioindikátory těžkých kovů v prostředí. Stejně tak jsou 

dobře využitelní jako bioindikátoři i v případě organického znečištění (aromatické 

uhlovodíky či polychlorované bifenily). Mlži jsou vhodní také proto, že jejich schopnost 

odbourávat z těla perzistentní organické látky je nižší, než je tomu například u ryb (PHILIPS 

1980). 

Nevýhody měkkýšů jsou shledávány v tom, že se příliš nevyskytují na silně kyselých 

oligotrofních stanovištích typu horská vrchoviště nebo také méně početné nálezy fosilních 

záznamů z krajin, kde se vyskytují zejména nevápnité postglaciální sedimenty. Tyto menší 

nevýhody jsou ovšem převáženy řadou již zmíněných výhod (LOŽEK 1981). 

Bioindikační využití vodních měkkýšů je závislé na několika faktorech, z nichž 

nejdůležitějšími jsou determinační schopnost hodnotitele, terénní odběrové metody a jejich 

standardizace a vhodnost a přesnost vyhodnocovacích metod (VRABEC V. ET AL. 2000b). 
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3 Hlavní ekologické faktory ovlivňující výskyt a početnost měkkýšů 

Ekologické faktory rozhodují spolu s konstitučními předpoklady určitého druhu, jako je 

vitálnost, o velikosti, tvaru, vnitřní struktuře a konkrétních hranicích areálu druhu (LISICKÝ 

1991). Důležitost daného faktoru může být různá, a to především z hlediska toho, zda je 

posuzována pro terestrické či vodní druhy. Názory na to, který z faktorů je tím 

nejdůležitějším, se však mohou různit i rámci těchto skupin. Například podle MARTINA  

A SOMMERA (2004) jsou hlavními faktory, které ovlivňují diverzitu a druhovou bohatost 

lesních měkkýšů zejména disturbance, následně pak vlhkost půdy, půdní reakce a nakonec 

skladba lesní vegetace. Naopak WALDÉN (1981) staví na první místo reliéf, půdní 

vlastnosti, klima a nakonec vegetaci. Podle LOŽKA (1964) jsou důležitými faktory 

ovlivňujícími druhovou diverzitu a početnost obsah vápníku, disturbance prostředí, 

otevřenost případně zapojení porostu lokality, predační tlak či typ půd a vlastnosti podloží. 

3.1 Abiotické faktory 

Podklad 

Jednou z nejdůležitějších otázek ekologie měkkýšů je jejich vztah k podkladu. Můžeme 

posuzovat vliv podkladu na malakofaunu mechanický nebo chemický. Projevy 

mechanického vlivu se projevují v jeho rozpadu a v tvorbě zvětralin. Jako velmi příznivé 

se ukazují pevné horniny se středně hrubým kamenitým rozpadem za současné tvorby těžší 

hlinité jemnozemě (vápence, fysické vyvřeliny či některé břidlice) případně většina 

podkladů měkkých, nezpevněných (měkké slíny, spraše, svahové hlíny, hlinité údolní 

nivy). Poměrně nepříznivé jsou podklady větrající na hrubé balvany (některé žuly, buližník 

a p.) a horniny rozpadající se na drobné střípky (některé břidlice např. ordovické). Za zcela 

nepříznivé můžeme označit písčité nebo písčitokamenité podklady (eluvia žul a většiny 

krystalických břidlic, pískovce, štěrkopísky či váté písky) (LOŽEK 1956).   

U druhů, jež mají úzký vztah k podkladu, můžeme rozlišovat prvky pedofilní, které 

upřednostňují měkký, nezpevněný podklad a petrofilní, které vyžadují pokud možno 

obnažené, kamenitě větrající horniny. Druhům bez větší závislosti na mechanické povaze 

podkladu říkáme indiferentní (LOŽEK 1956). 
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Vápník 

Co se chemického vlivu týče, je důležitá především přítomnost vápna. Přímou závislost 

druhového a populačního složení na obsahu vápna ve svrchních vrstvách půdy lze 

pozorovat téměř všude (LOŽEK 1956). Vápník je prvkem nezbytným ke stavbě vápnitých 

schránek, který rovněž pozitivně ovlivňuje také reprodukci měkkýšů (WÄREBORN 1969, 

1979). U vodních měkkýšů se větší druhová početnost dá předpokládat ve vodách s vyšší 

koncentrací rozpuštěného vápníku a s bohatou vegetací. Sladkovodní plži se vyskytují ve 

vodách s koncentrací vápníku od 2 mg/l do 120 mg/l i více. Faktory, jako jsou např. rozsah 

teploty nebo reliéf dna jsou zde méně podstatné (PFLEGER 1988). Sledováním závislosti 

měkkýšů na vápně nacházíme celou stupnici skupin druhů s jejich různými nároky.  

Z extrémů můžeme jmenovat prvky vápnobytné (kalcikolní) vázané výhradně na skály 

vápencové či dolomitové (např. rody Chondrina, Pyramidula – jsou také petrofilní).  

O něco menší závislost na vápně vykazují prvky vápnomilné (kalcilní), u nichž 

nepozorujeme omezenost na vápence, ovšem také nesnáší prostředí na vápník chudé. Patří 

sem např. Helicella sp. nebo Abida frumentum (Draparnaud, 1801) atd. Ostatní druhy již 

nebývají tak vyhraněné, i když jejich populace bývají na vápnitém podkladu silnější. 

Existují však i takové druhy, které se vápnu přímo vyhýbají jako např. Margaritana 

margaritifera (Linné, 1758). U terestrických, především lesních druhů můžeme pozorovat 

lhostejnost k podkladu, vzhledem k jejich oblibě žít na kmenech stromů či pod kůrou 

pařezů a padlých kmenů (LOŽEK 1956). Požadavky na množství vápníku mohou být 

rozličné i v rámci daného druhu v různých oblastech jeho rozšíření v důsledku jiných 

klimatických podmínek (BISHOP 1981, VON PROSCHWITZ 2003).  

Měkkýši mohou vápník získávat několika způsoby. V případě vápnitého podloží to může 

být z půdy, u vodních měkkýšů je možné získávat vápník také z vody. Například Lymnaea 

Stagnalis (plovatka bahenní) je schopná získat až 80 % vápníku právě z vody a zbylých 20 

% pak z potravy (GLÖER 2002). Další možností je získávání vápníku nepřímo z potravy,  

z listového opadu tzv. ušlechtilých listnáčů, což jsou lípa, jasan, javor a jilm. Tyto rostliny 

obsahují vápník v citrátové formě (WÄREBORN 1970). Lidská sídla a stavby rovněž mohou 

posloužit jako zdroj vápníku. Ten se může uvolňovat ze zdí opadem a roztroušením omítky 

(JUŘIČKOVÁ A KUČERA 2005). I podle LISICKÉHO (1991) je bohatost malakofauny 

jednoznačně vázaná na obsah vápníku v substrátu. Nejpříznivější je uhličitan a méně 
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příznivý je pak dolomit (CaMg(CO3)2). Substrát se uplatňuje také prostřednictvím vody  

a vegetace. Rozlišujeme tak druhy terikolní a druhu indiferentní (LISICKÝ 1991).  

pH 

S obsahem vápníku v půdě souvisí také pH půdy. Můžeme říci, že plži upřednostňují 

lokality s vyšším pH (MARTIN & SOMMER 2004). Výjimkou může být druh Columella 

aspera Waldén, 1966, který můžeme najít zejména na rašeliništích. Ten je schopen obývat 

lokality s pH až do 3,5 (HLAVÁČ & HORSÁK 2001). CAMERON (1973) uvádí, že při nárůstu 

hodnoty pH o jeden stupeň dochází ke zvýšení počtu druhů na stanovišti o 2 až 5. U plžů 

terestrických lze říci, že se jim lépe daří na půdách vápenitých, zatímco na velmi kyselých, 

jakými jsou slatiny a vřesoviště, je jejich druhová bohatost nižší. U jedinců obývajících 

kyselá stanoviště lze pozorovat velmi tenké a křehké ulity. Jejich velikost se však neliší od 

velikosti ulit jedinců vyskytujících se na místech s dostatkem vápníku. Například kyselé 

mokřiny a souš bývají mnohdy na měkkýše dosti chudé. Nalézáme zde vedle sebe třeba jen 

jeden či dva druhy vodních plžů a mlžů nebo pozemní plže (např. rody Succinea a Vertigo) 

(PFLEGER 1988). OKLAND (1990) uvádí, že vhodné pH pro většinu sladkovodních druhů se 

pohybuje od 4,8 výše. Se snižujícím se pH, dochází také ke snížení koncentrace vápníku 

(GLÖER 2002).  

Salinita 

Měkkýši se v průběhu evoluce přizpůsobily nižším koncentracím chloridu sodného (<4‰) 

ve vodě, díky čemuž jsou schopni přechodu do brakických vod (GLÖER 2002). Jednotlivé 

druhy mohou mít rozdílnou toleranci vůči salinitě prostředí. Tato tolerance se pohybuje 

v určitém rozsahu, přičemž jakékoli vybočení či překročení, ať už směrem nahoru nebo 

dolů může vést k úhynu druhu (BROOM 1980). 

Kyslík 

Obsah kyslíku je rozhodující především pro předožábré, kteří plní svou plášťovou dutinu 

vodou, z níž následovně získávají kyslík v ní rozpuštěný. Plicnatí mají možnost přijímat do 

své plášťové dutiny atmosférický kyslík z vodní hladiny (GLÖER 2002). Naši vodní 

měkkýši jsou zastoupeni zejména plicnatými plži a mlži. Plicnatí plži se vyvinuli ze 

suchozemských plžů. Naopak předožábří plži a mlži jsou příbuznými mořských měkkýšů  

a jejich přechod do sladkých vod se uskutečnil z moře (BERAN 1998). 
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Vlhkost 

Dalším významným ekologickým faktorem ovlivňujícím měkkýše, je přímo působící 

vlhkost. Vzdušná vlhkost rozhoduje o aktivitě měkkýšů. V podmínkách s nižší vlhkostí se 

aktivita přesouvá do nočních hodin. Vlhkost může způsobovat rozdíly v rozšíření dvou 

příbuzných druhů s různou náročností na vlhko. Příkladem může být druh Vallonia 

pulchella (O. F. Müller, 1774) s vyšší náročností než jí příbuzná V. costata (O. F. Müller, 

1774). Neméně důležitá je také vlhkost půdy, na níž jsou citliví zejména slimákovití 

(Limacidae) a plzákovití (Arionidae), kteří se v obdobích sucha mohou před vyschnutím 

bránit pouze úkrytem do půdy. Rovněž velmi citlivými vzhledem k poměru povrchu těla  

k objemu jsou malé druhy ulitnatých i bezulitnatých měkkýšů (LISICKÝ 1991). HORSÁK  

A HÁJEK (2003) ve své práci uvádějí, že při dostatečném množství vápníku s kombinací 

s vhodnou vlhkostí stanoviště se stávají důležitými jiné faktory. Takovýmito faktory 

mohou být například železnaté ionty nebo ionty draslíku či hořčíku v prostředí, které jinak 

bývají ve vysokém množství pro většinu živočichů toxické. 

Srážky 

Co se srážek týče, nebývají limitním faktorem sami o sobě. Mnohem důležitější než 

celkové množství srážek je jejich rozdělení v průběhu roku. I při vydatných srážkách může 

dojít na delší období sucha, které se tak stává vážným problémem. Kompenzací nedostatku 

srážek může být dostupná voda z vysoké podzemní hladiny nebo charakter odtoku vody 

z území (LISICKÝ 1991). 

Tok 

Tekoucí vody mohou mít výhodu ve formě vyššího obsahu kyslíku a rovnoměrnějšího 

rozložení teploty. Negativem zde ovšem může být samotné proudění toku, které se může 

stát překážkou méně přizpůsobivým plžům (GLÖER 2002). 

Teplota 

Biologii plžů ovlivňuje také podnebí a především půdní mikroklima. Plžům vyhovují spíše 

vyšší teploty. Lze pozorovat, že počet druhů se od severu k jihu zvětšuje. Vysoká teplota se 

ovšem může stát také nebezpečnou nebo dokonce smrtelnou, a to v případě nechráněných 

biotopů, kde hrozí vyšší riziko jejich vyschnutí. Obecně většina druhů upřednostňuje 

dlouhodobé teplé vlhko. Existují však i druhy, které se dokázaly stavbou ulity, výstupem 
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na rostliny a letním spánkem přizpůsobit suchým a horkým podmínkám. Teplotní extrémy 

tedy ovlivňují jak rozmanitost malakofauny, tak také početnost populací. Existují ovšem  

i měkkýši snášející větší rozmezí teplot, jako jsou například rody Lymnaea nebo Physa  

(0 – 44 °C) (PFLEGER 1988). Teplota ovlivňuje také příjem potravy a aktivitu látkové 

výměny. Druhy, které přečkávají nízké teploty uložením se k zimnímu spánku, nemohou 

po toto období přijímat žádnou potravu (GLÖER 2002). 

Rostlinný kryt a zastínění stanoviště 

Rostlinný kryt je důležitý především jako zdroj potravy a také jako habitat. Důležitým 

faktorem je také zastínění a světlost stanoviště (WÄRENBORN 1970). Rostlinný kryt je 

důležitý například v močálech, kde je půda po většinu času zamokřená. Plži se zde do ní 

nemohou zahrabávat, a tak využívají právě bohatého rostlinného krytu (PFLEGER 1988).  

Reliéf 

Zprostředkovaně se uplatňuje reliéf. Dosti strmý reliéf může být důvodem zrychleného 

odtoku vody, odkrývání čerstvého substrátu a ukládání živin v měkce modelovaných 

podmínkách aluvií. Dále může strmý reliéf zabránit vytvoření dostatečně hluboké půdy, 

čímž sukcese nedospěje do stádia souvislého vegetačního krytu. Odkrývá se tak kamenný 

substrát, což v podmínkách vápenatých hornin vede k rozvoji petrofilní malakofauny  

a refugia pro druhy původně vázané na organicky chudý substrát (LISICKÝ 1991). 

Různorodost mikrobiotopů a mikrostanovištní podmínky 

Každé stanoviště je z pohledu měkkýšů tvořeno souborem mikrostanovišť. Ta spolu 

s mnoha vlastnostmi těchto mikrostanovišť určují, jaké bude jejich konečné osídlení 

(BERAN 2002). Mikrostanovišti jsou například bahno, písek, štěrk apod., včetně jejich 

nejrůznějších vzájemných kombinacích. Dále pak spadané listí a větve, menší skály, 

kameny, stromy nebo bylinný kryt. Druhové složení měkkýších společenstev je více 

závislé právě na podmínkách mikroprostředí (potrava, obsah kyslíku) a velikosti 

stanoviště, než na typu biotopu (tekoucí, stojatá voda) (PFLEGER 1988). Nejrůznější 

předměty mohou sloužit jako plocha k nárůstu řas, sinic, bakterií, prvoků a apod., které 

představují potravu pro většinu vodních plžů (BERAN 1998). První pokus o vytvoření 

uceleného seznamu mikrostanovišť vodních měkkýšů uskutečnil BERAN (2002). Podobnou 

problematikou se v rámci ulitnatých plžů zabýval také FALKNER ET AL. (2001). 
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Velikost stanoviště a hloubka vody 

Typickými obyvateli dna jsou mlži. Většina z našich mlžů žije v menších hloubkách do  

1,5 m, kde jsou doslova zahrabáni v sedimentu, kdy nad úroveň dna vystupuje mnohdy jen 

okraj schránky s přijímacím a vyvrhovacím otvorem. Naopak plži vyhledávají spíše 

vegetaci v blízkosti hladiny, případně také nejrůznější předměty plovoucí ve vodě jako je 

opadané listí či větvě stromů. Pouze některé (hlavně předožábré) plže můžeme vidět na 

povrchu bahnitých sedimentů nebo z části zahrabané (BERAN 1998). Větší populace 

měkkýšů se v hloubkách nad 4 m vyskytují jen zřídka. Velká jezera a velké řeky obecně 

obývá méně plžů. Ve stojatých vodách bývají plži vázáni na cévnatou emerzní a submerzní 

vegetaci (PFLEGER 1988). V podzemních vodách žije jediný endemit bývalého 

Československa, a to vývěrka slovenská (Belgrandiella slovenica Ložek et Brtek, 1964) 

(BERAN 1998). 

Nadmořská výška 

Jeden z významných faktorů ovlivňujících rozšíření vodních měkkýšů, jehož význam je 

ještě větší v případě České republiky, která je oproti jiným okolním státům, jako jsou 

Polsko či Německo poměrně chudá na nížiny (do 200 m n. m.). Většina nížin s výjimkou 

bezprostředního okolí Labe neklesá pod 150 m n. m. a naopak řada rovin či pánví 

s bohatým výskytem vodních biotopů leží v nadmořské výšce nad 200 m a tudíž spadají už 

k pahorkatinnému výškovému stupni (200 – 400 m n. m.) (BERAN 2002). Nejčastější 

nálezy vodních měkkýšů na našem území jsou z rozmezí nadmořské výšky 200 – 300 m. 

Nejméně údajů máme z nížin (100 – 200 m). Na hranici 300 m pak množství výrazně 

klesá. Pokles pokračuje s rostoucí nadmořskou výškou, nicméně zde už nejsou poklesy tak 

dramatické. Ojedinělé jsou pak nálezy vodních měkkýšů z výšek nad 800 m. Maxima 

dosáhly druhy Pisidium personatum a P. casertanum, jejichž nálezy byly uskutečněny 

v nadmořské výšce 1070 m (BERAN 2002). Oba druhy byly nalezeny i na mnou zkoumané 

EVL Mokřad u Rondelu v Havířově, jejíž nadmořská výška je 240 – 245 m n. m. 

3.2 Biotické a potravní (trofické) faktory 

Predátoři 

Měkkýši mají řadu predátorů, jako jsou ptáci, ryby, hlodavci i hmyz. Jednou z možností 

jak se vyhnout střetu s některým z nich je obývání méně kvalitních biotopů. Například 
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druh Physella acuta (Draparnaud,1805) se přizpůsobil životu v méně kvalitní vodě, která je 

pro ryby nepříznivá (GLÖER 2002). Z ptáků je to například drozd, který požírá zejména 

střední i velké druhy plžů. Využívá k tomu klování do ústí ulity a její roztloukání  

o kameny (PFLEGER 1998). 

Konkurenti 

Konkurenty si mohou být druhy, které mají stejné nároky na ekologickou niku. Podle 

principu konkurence by tedy měli být sdruženy jen ty druhy, jejíž ekologická nika se 

vzájemně liší (GLÖER 2002). 

Parazité 

Měkkýši stejně jako i jiné organismy mohou být mezihostiteli parazitů, jako jsou například 

nejrůznější druhy motolic (GLÖER 2002). Příkladem může být motolice jaterní (Fasciola 

hepatica Linné, 1758), parazitující na plovatce malé (Galba truncatula) (PFLEGER 1988). 

Potrava 

Většina plžů se živí tlejícími rostlinami, houbami, řasami a lišejníky. Méně často pak tvoří 

jejich potravu zelené rostliny (plody, semena a podzemní orgány). Vodní druhy se živí 

zejména nárosty na předmětech (kamení, dřevo). Tento nárost je tvořen především 

mikroskopickými rostlinami a živočichy (rozsivky, řasy, bakterie, prvoci houby), případně 

různými anorganickými částicemi (PFLEGER 1998). 

3.3 Antropogenní faktory 

Antropogenní činnost ovlivňuje druhové složení a početnost měkkýšů pozitivně  

i negativně. Za pozitivní dopad lze považovat vznik nových biotopů, které poskytují 

měkkýšům životní prostor. Negativem je pak znečišťování vodních toků (LOŽEK 2005). 

Nejdůležitějšími antropogenními vlivy dle JUŘIČKOVÉ (2005) jsou vliv průmyslových 

emisí způsobující devastaci a odumírání horských lesů, narušení hydrologického režimu 

odvodňováním nebo zarůstáním (zejména problém mokřadů), znečišťování toků 

chemickými polutanty ze zemědělství a průmyslu, regulace vodních toků, změny 

hospodářství v krajině (posunutí a zarůstání dříve kosených a spásaných biotopů jako jsou 

přirozené stepi) a přímá likvidace pro měkkýše vhodných biotopů (kolem měst např. 

rozrůstání „amorfní“ příměstské krajiny).  
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3.4 Ekoelementy  

Jedná se o rozdělení měkkýšů do skupin tzv. ekoelementů na základě jejich ekologických 

nároků na stanoviště. Převzato z práce MIKULÁŠE J. LISICKÉHO (1991). 

PRO TERESTRICKÉ DRUHY: 

1. Ekoelement SI – SILVICOLAE 

Přísně lesní druhy, jen výjimečně vystupující mimo les (např. nad horní hranici 

lesa). 

2. Ekoelement ST – STEPPICOLAE 

Druhy žijící na suchých, slunných místech s především bylinným porostem a velmi 

malým zastoupením dřevin. 

3. Ekoelement PT – PATENTICOLAE  

Zde řadíme 4 skupiny tzv. silvifóbních měkkýšů (žijící striktně v bezlesém 

prostředí). 

4. Ekoelement SS – SILVISTEPPICOLAE 

Zde je řazen jediný druh Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), žijící 

v křovinách na xerotermních stanovištích, a který proniká i do řídkých hájů. 

5. Ekoelement XC – XERICOLAE  

Skupina obsahuje celkem tři druhy termofilních a xerotolerantních měkkýšů: 

Cochlicopa lubricella (Porro, 1838), Tandonia rustica (Millet, 1843) a Monacha 

cartusiana (O. F. Müller, 1774). 

6. Ekoelement AG – AGRICOLAE 

Sem spadá 27 většinou euryvalentních druhů ze tří podskupin rozdělených podle 

převážného výskytu. 
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7. Ekoelement HG – HYGRICOLAE 

Druhy, které i přes svou velkou náročnost na vlhko nejsou bezprostředně vázané na 

vodu nebo močálový biotop. 

8. Ekoelement RP – RIPICOLAE 

Druhy s vysokými nároky na vlhkost, obývající mokřady a břehy vod. 

 

PRO VODNÍ DRUHY: 

Vodní druhy se dělí do 4 základních a několika hybridních ekoelementů. 

1. Ekoelement RV – RIVICOLAE 

Druhy tekoucích vod. 

2. Ekoelement SG – STAGNICOLAE 

Druhy stojatých vod, rybníků a příkopů. 

3. Ekoelement PD – PALUDICOLAE 

Druhy zarůstající bažin a močálů. 

4. Ekoelement FN – FONTICOLAE 

Druhy obývající prameny. 

Většina ekoelementů se ještě dále dělí na různý počet menších podskupin. 

 

 



Štěpán Klimša: Návrh managementu území Mokřady u Rondelu (Havířov) s ohledem na malakocenózy 

 

 

2012   20 

4 Charakteristika zkoumaného území a jeho vymezení 

4.1 Obecná charakteristika a vymezení území 

Zkoumané území Mokřad u Rondelu se nachází v Moravskoslezském kraji na území města 

Havířov, u kruhového objezdu, podle něhož také získalo svůj název. Jedná se o tůně  

a mokřady na antropogenně vytvořeném terénu, které dnes platí za evropsky chráněnou 

oblast NATURA 2000. Tato lokalita o rozloze 14,8038 ha s podélnou osou 

západovýchodního směru je vymezena státní silnicí I/11 – „Ostravská“, která tvoří její 

severní hranici dlouhou asi 709 m, kruhovou křižovatkou „Rondel“, vodním tokem 

Sušankou, jejíž břeh vytváří jihovýchodní hranici lokality, dále pak řekou Lučinou na 

jihozápadě, která zde se Sušankou tvoří společný soutok a železniční tratí úseku Havířov – 

Šenov. (NATURE.CZ).   

Mokřad u Rondelu je dle biogeografického členění oblastí ČR, vymezených výčtem 

katastrálních území pro potřeby tvorby Natury 2000 kontinentální, evropsky významnou 

lokalitou ležící v nadmořské výšce 240 – 245 m n. m. Souřadnice jeho středu jsou 

18°24´26´´ v.d. a 49°47´12´´ s.š. Lokalita nese kódové označení CZ0813455, kde je 

důležité číslo 3. Číslice 3 je totiž označení lokality určené k ochraně živočichů. Jedná se  

o tzv. kód pro skupiny naturových fenoménů, který může nabývat hodnoty 0-6 

(NATURE.CZ).    

Seznam kódů pro skupiny naturových fenoménů (6. znak kódu lokality): 

0 - lokalita určená k ochraně stanovišť (přírodní komplex) 

1 - SPA (ptačí oblast) 

2 - lokalita určená k ochraně cévnatých rostlin 

3 - lokalita určená k ochraně živočichů 

4 - lokalita určená k ochraně více skupin naturových fenoménů např. stanovišť  

a živočichů (sjednocená lokalita) 

5 - lokalita určená k ochraně mechorostů 

6 - lokalita, která je výstupem grantu "Optimalizace sítě MZCHÚ pro ochranu biotopů" 

(tzv. české Natury) 
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Geomorfologie a geologie 

 

Zájmové území je součástí orografického celku Ostravská pánev, což je mělce snížené 

území mezi Podbeskydskou pahorkatinou, Nízkým Jeseníkem a Slezskou pahorkatinou, 

podcelku Ostravská pánev a okrsku Havířovská plošina. Podle geomorfologické 

klasifikace je sledované území řazeno do provincie Západní Karpaty, subprovincie 

Vněkarpatská sníženina, oblasti Severní Vněkarpatská sníženina a celku Ostravská pánev. 

Jádro pánve je tvořeno Orlovskou tabulí z hornin neogénu a pokrovu, který zde byl 

zanechán pevninským ledovcem. Orlovskou tabuli obklopují většinou rovné sníženiny, tj. 

nivy řek Olše, Odry a dolní Ostravice a široká sníženina mezi Vratimovem a Loukami nad 

Olší (DEMEK ET AL. 1987). Je součástí Karvinské části ostravsko-karvinské kamenouhelné 

pánve, kterou vytváří svrchní karbonské uhlonosné vrstvy.  Dochází zde k vytvoření 

souvrství ze slepence, pískovce a jílových břidlic s převládajícím zastoupením slepenců  

a psamitů. Zájmová část území leží v prostoru bludovické vymýtiny, tj. území, kudy 

prochází v paleoreliéfu koryto naplněné štěrky, písky a jíly, překryté terciérními  

a kvartérními sedimenty (DEMEK ET AL. 1987, NATURE.CZ).  

 

Pedologie  

Území je soustavou vodních ploch antropogenního původu a také mokřadů v místech 

bývalé rybniční soustavy v nivě řeky Lučiny a potoka Sušanky. Dnes dochází  

k postupnému zazemňování těchto stojatých vod (NATURE.CZ). Celé území významně 

ovlivňuje výška hladiny podzemní vody a do značné míry také protékající toky Lučina  

a Sušanka. Z těchto důvodů se zde vyvinuly nivní půdy s různým stupněm oglejení 

(WEISSMANNOVÁ ET AL.2004).  

 

Stanoviště a biotopy 

Na lokalitě můžeme nalézt nejrůznější typy stanovišť a biotopů. Mezi největší patří 

prioritní naturové biotopy (biotopy náležící prioritním habitatům), jejichž celková rozloha 

zabírá přibližně 49,03 % plochy mokřadu, což je asi 7,2587 ha. Dále jsou zde neprioritní 

naturové biotopy (biotopy náležící ostatním biotopům) s pouhými 0,19 % asi 0,0284 ha  

a ostatní typy přírodních biotopů (biotopy, které nenáleží habitatům, ale jedná se  

o přírodní společenstva) o celkové rozloze 23,51 % přibližně 3,4818 ha (NATURE.CZ). 
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Naturové biotopy: 

 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 

Hydrocharition 

- V1E – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 

s aldrovandkou měchýřkatou (Aldrovanda vesiculosa) (0,0005 ha; 0,0034 %) 

 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 

alpínského stupně 

- T1.6 Vlhkomilná tužebníková lada (0,0188 ha; 0,12 %) 

 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 

- L3.2 Polonské dubohabřiny (0,0091 ha; 0,06 %) 

 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-

Padion, Alninon incanae, Salicion albae) 

- L2.4 Měkké luhy nížinných řek (7,2587 ha; 49,03 %) 

 

Ostatní přírodní biotopy: 

- L1 Mokřadní olšiny (2,6677 ha; 18,02 %) 

- L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy (0,0011 ha; 0,0074 %) 

- T1.5 Vlhké pcháčové louky (0,0065 ha; 0,04 %) 

- V4B Makrofytní vegetace vodních toků – stanoviště s potenciálním výskytem 

makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta 

(0,8065 ha; 5,44 %) 

Použité pojmenování a značení přítomných stanovišť a biotopů dle Natury 2000. 

 

Hydrologie  

Zmiňované území se nachází v hlavním povodí řeky Odry, v dílčím povodí řeky Ostravice. 

Jak už bylo zmíněno výše, protékají zde dva vodní toky Lučina a Sušanka. Pramen potoka 

Sušanka, který se v zájmovém území vlévá do řeky Lučiny, jako její pravý přítok se 

nachází v Těrlicku, ve výšce 302 m n. m. Sušanka je v celé průmyslové oblasti 

významným tokem. Řeka Lučina, která patří mezi vodohospodářsky významné toky má 

svůj pramen pod Prašivou (katastr obce Komorní Lhotka). Ve Slezské Ostravě se vlévá do 

řeky Ostravice (KNEBLOVÁ & CZERNIK 2006). 
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Klimatické poměry 

Zájmové území spadá do mírně teplé oblasti, která se vyznačuje dlouhým létem, teplým 

mírně suchým jarem a podzimem a krátkou, mírnou teplou zimou, jejíž sněhová pokrývka 

trvá jen krátce. Průměrné roční srážky jsou zde zvýšené a to především díky vysoké 

prašnosti a množstvím umělých vodních ploch v oblasti na hodnoty od 800 mm do 910 

mm. Průměrná roční teplota zde dosahuje rozmezí 7,9 °C až 8,2 °C (QUIT 1971). 

 

Fytogeografická charakteristika 

V Regionálně fytogeografickém členění ČSR řadí Skalický (1988) zájmovou lokalitu do 

Ostravské pánve (83. Fytogeografický okres), do obvodu karpatské mezofytikum. Je zde 

suprakolinní vegetační stupeň, do něhož jsou řazeny oblasti mezofytika s charakterem 

kotlin s habrovými doubravami chladnější a vlhčí řady, s acidofilními doubravami  

a březovými doubravami. Podle Zlatníka se v Ostravské pánvi vyskytují rostliny řazené do 

vegetačních stupňů 3. a 4., resp. 4b v nižších polohách (STALMACHOVÁ & STALMACH 

1992). 

 

Zoogeografická charakteristika 

Fauna na území našeho státu je součástí palearktické zoogeografické oblasti a patří k její 

eurosibiřské podoblasti (MAŘAN 1958). Tu tvoří provincie stepi, listnatých lesů  

a středoevropských pohoří. Přes území Ostravska, a tudíž i údolím řeky Odry, probíhá 

hranice mezi českým a podkarpatský úsekem provincie listnatých lesů, které jsou vzájemně 

odděleny přechodnou zónou. Druhová skladba živočichů tedy vykazuje znaky svého 

přechodného rázu mezi západem a východem. Z hledisek zoogeografických se zde ve 

směru od severu k jihu a naopak významně uplatňuje i blízkost Moravské brány (BUCHAR 

1983). 

 

Vegetační a faunistické poměry 

Na lokalitě se vyvíjí přirozený vegetační kryt, který má charakter společenstev třídy 

Salicatea purpurae, svazu Salicion albae, společenstev stromovitých vrb a topolů, 

osídlujících nejvlhčí místa údolních niv. Asociace tohoto svazu (Salici - Populetum) se řadí 

mezi poměrně vzácné a vlivem lidské činnosti také bohužel ustupující. Porost je dále 

tvořen také prvky společenstev svazu Alno – Ulmion, který představuje lužní lesy 
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zaplavovaných a podmáčených poloh. Také tato společenstva jsou dnes i přes svou 

vysokou ekologickou hodnotu vzácná. Ve vyšších částech lze pozorovat pronikání druhů 

sušších poloh např. Tilia cordata či Cornus sanguinea. V některých částech lze pozorovat 

také vliv lidské činnosti, kdy vegetační kryt tvoří zejména společenstva vlhkomilných  

a mokřadních druhů rostlin v iniciálních a juvenilních stádiích sukcese. Botanický 

průzkum ukázal na 127 druhů vyšších rostlin (15 druhů stromového patra, 11 druhů 

keřového patra a 101 druhů bylinného patra) a 11 druhů mechorostů (STALMACHOVÁ  

& STALMACH 1992). 

 

Z živočichů zde mají velké zastoupení především obojživelníci. Z čeledi mlokovitých 

(Salamandridae) jsou to např. Triturus vulgaris, T. cristatus, z čeledi žab (Ecaudata) zde 

žijí např. Bombina bombina i B. variegata, Bufo bufo nebo Hyla arborea. Velké zastoupení 

má i rod Rana. Z plazů je to pak ještěrka obecná (Lacerta agilis) či užovka obojková 

(Natrix natrix). Ze savců jmenujme ježka východního (Erinaceus concolor), rejska 

obecného (Sorex araneus) nebo lasici kolčavu (Neomys fodieus). Vyskytuje se zde také náš 

nejmenší hlodavec myška drobná (Micromys minutus), která je ekologicky vázaná na 

blízkost vody. Můžeme zde také zahlédnout srnce obecného (Caproelus caproelus) či 

prase divoké (Sus scrofa). Velký význam má lokalita také pro ptactvo, které zde nachází 

velice dobré životní podmínky. Často se dokonce jedná o zvláště ohrožené druhy. 

Jmenujme např. bukáčka malého (Ixobrychus minutus), čápa bílého (Ciconia ciconia), 

volavku popelavou (Ardea cinerea) nebo sojku obecnou (Garrulus glandarius) 

(STALMACHOVÁ & STALMACH 1992).  
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Obrázek 2: Mapa s vyznačenou lokalitou Mokřad u Rondelu (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 

4.2 Historie a současnost zkoumaného území 

Lokalita zvaná Mokřad u Rondelu je záplavové území nacházející se v nivě řeky Lučiny  

a potoku Sušanky. V dřívějších dobách se v těchto místech nacházela sběrná oblast 

povrchových a podzemních vod a dnes již bývalá soustava rybníků, jejichž část zaujímala 

místo přímo na území dnešního mokřadu. Zdejší vodní plochy byly rovněž využívány 

k rekreaci a chovu ryb (SMOLA 2011). 

Pro z počátku extenzivně využívané rybníky se v pozdější době již nenašlo žádné další 

uplatnění, a tak se v 50. letech minulého století upustilo od jejich dalšího obhospodařování. 

V téže době docházelo současně také k budování města Havířova a jeho okolí. V blízkosti 

popisovaného místa to byla především státní silnice I/11 - Ostravská (Rudná) a na ni 

navazující kruhový objezd, podle něhož je dnešní mokřad pojmenován. Při takto 

rozsáhlých pracích vznikalo velké množství výkopového materiálu a zeminy, které bylo 

nutno z místa staveb odvážet. Jako místo pro shromaždování toho materiálu byly vybrány 

právě již výše zmíněné rybníky, které navíc jak je vidět z historické mapy (viz Obrázek 3) 

stály v cestě dnešní silnice Ostravská a právě proto bylo nutné je zazemnit. Z těchto 

důvodů došlo k využití spodní rybniční oblasti (pod Rondelem) jako složiště zemin. I přes 
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značný rozsah zazemňovacích prací se na lokalitě udržela vysoká hladina spodní vody, 

která prosakovala na samotný povrch. Vlivem průsaků spodní vody, eutrofizace  

a postupného zanášení přešly zbylé rybníky do stádia mokřadů (SMOLA 2011, ČIŽP 1994).  

Kromě těchto zásahu došlo také k dalším úpravám. Významný zásahem bylo například 

přeložení vodního toku Sušanky do její dnešní polohy z důvodu budování železničního 

napojení na Český Těšín. Tehdy se její koryto nacházelo přibližně v místech před dnešní 

budovou vlakového nádraží. Pozůstatkem původního toku Sušanky je staré, odstavené 

rameno nacházející se mezi železničním tratí a parkovištěm obchodního řetězce TESCO. 

Z odstaveného ramene zde vzniklo menší jezírko (SMOLA 2011). 

Na přelomu 80. a 90. let vzrostl zájem a poptávka po zeminách pro rekultivace území 

poškozeného důlní činností. Tím zde v 90. letech započal zpětný odběr zemin, s nímž 

souvisel také vznik velkého množství depresí, výkopů a posléze jejich zaplavením také 

tůní o různé hloubce. Tyto tůně se pak dále staly místem stěhování velkého množství 

nejrůznějších druhů živočichů. Velkým unikátem byl zdejší nález čolka velkého (Triturus 

cristatus), který byl jedním z faktorů, jež odstartovaly snahu o zachování, ochranu a rozvoj 

tohoto hodnotného území. S tím souviselo také započetí usměrňovaných zásahů a úprav,  

a to tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj populací již zmíněného čolka velkého, 

rosničky zelené (Hyla arborea) a dalších druhů obojživelníků (SMOLA 2011). Než však 

byla lokalita vyhlášena za evropsky chráněnou oblast NATURA 2000, musela čelit 

problému, v podobě úmyslu zbudovat v jejích místech obchodní centrum. Důvodem mělo 

být propojení dvou městských částí a to Šumbarku a části Havířov – Město pomocí 

zástavby. Jako další důvod bylo uvedeno využití silnice Ostravská.  

I přes snahu urbanistů, kteří již měli zpracovánu poslední verzi územního plánu výstavby,  

se nakonec od tohoto plánu upustilo. Zásluhu na tom měla řada lidí, kteří vypracovali 

několik zpráv a studií, v nichž označily výstavbu obchodního centra za nevhodnou, 

případně se angažovali i jiným způsobem. Jmenujme například Barbaru Stalmachovou  

a Jana Stalmacha, kteří vytvořili jednu ze zpráv, nebo Aleše Dolného, který se značně 

zapojil do ochrany tohoto území, když prosazoval jeho zavedení do ÚSES (Územní systém 

ekologické stability) (SMOLA 2011).  
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Na žádost Úřadu města Havířova byly vypracovány tři odborné studie – hodnocení vlivů 

záměrů na životní prostředí v mokřadní lokalitě Havířov – kruhový objezd. Studii 

„Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí - Výstavba obchodního centra v navrhované 

lokalitě Havířov – kruhový objezd“ zpracovali Barbara Stalmachová a Jan Stalmach 

v červnu roku 1992. Druhou byla studie „Hodnocení vlivu navrhované výstavby 

obchodního centra v mokřadní lokalitě Havířov – kruhový objezd na životní prostředí“ 

zhotovená 15. června 1992 Výrobně obchodním družstvem INTERECO a Zdeňkem 

Prymusem. Poslední studie pak pochází z prosince roku 1993 a jmenuje se “Územně 

ekologická studie území U Rondelu“. Jejím zpracovatelem byl LÖW a spol., s.r.o., studie, 

plány a projekty pro krajinu a vesnici.  

Argumentů pro zavržení plánu na výstavbu obchodního centra bylo hned několik. Kromě 

samotné přírodní hodnoty lokality jako útočiště mnoha druhů živočichů také nevhodnost 

výstavby sjezdu a výjezdu ze silnice Ostravská směrem k případnému obchodnímu centru 

vzhledem k blízkému umístění kruhového objezdu a také skutečnost, že se jedná  

o záplavové území, což by s sebou neslo velké náklady na vybudování protipovodňových 

opatření a riziko z hlediska případných záplav objektu. Díky tomuto se tedy proti výstavbě 

kromě ochránců přírody postavili také silniční správní úřad a vodohospodářský úřad. 

Zájmové území má navíc hranice tvořeny potokem Sušankou a řekou Lučinou, které jsou 

významnou součástí lokálního systému ekologické stability krajiny k.ú. Havířova a plní tak 

funkci lokálních biokoridorů propojujících lokální biocentra v území. Tímto jsou tedy 

klasifikovány jako významné krajinné prvky a jsou tedy zákonem chráněny před 

poškozováním a ničením. Z těchto důvodů mohou být využity pouze tak, aby nedošlo 

k narušení jejich obnovy a k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Ze souhrnu 

všech dopadů případné výstavby obchodního centra na lokalitě Mokřad u Rondelu, jako 

jsou silný negativní zásah do ekologické krajiny (likvidace cenných mokřadních biotopů, 

změna hydrologického režimu území v důsledku nutných melioračních prací, narušení 

přirozených podmínek pro šíření a rozmnožování rostlinných a živočišných druhů v místě 

styku biokoridorů Sušanky a Lučiny atd.) nebo ekologická újma pro dané území 

vyplynulo, že postavení této stavby by bylo krajně nevhodné. Po tomto zamítnutí navíc 

došlo k podání návrhu o rozšíření chráněného území biokoridoru řeky Lučiny na již 

zmiňované zájmové území (SMOLA 2011, ČIŽP 1994).  
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Dnes je lokalita Mokřad u Rondelu v Havířově zachráněna a díky přítomnosti kriticky 

ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus) vedena jako evropsky významná lokalita 

(dále jen EVL) spadající pod  NATURU 2000, která je cenným biocentrem začleněným do 

Územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES). V současnosti probíhá 

vyhlašovací proces započatý dne 2. 12. 2011, jehož záměrem je vyhlásit zde zvláště 

chráněné území v kategorii přírodní památka (dále jen PP). Dnes o lokalitu pečuje odbor 

životního prostředí Magistrátu města Havířova, zastoupený například panem inženýrem 

Janem Smolou. Úkolem magistrátu je provádět zde veškeré potřebné zásahy, přispívající 

k udržení stávajících a k rozvoji nových populací nejrůznějších druhů rostlin a živočichů.  

Během let se z této lokality vhodnými úpravami stal již plnohodnotný mokřad, kde dnes 

nachází útočiště nejen obojživelníci, ale také mnoho dalších druhů živočichů jako jsou 

plazy (např. užovka obojková – Natrix natrix, ještěrka obecná – Lacerta agilis), přes 70 

druhů ptáků včetně druhů přilétajících jen za potravou, vysoká zvěř, nejrůznější druhy 

suchozemského a vodního hmyzu a mnoho druhů rostlin. Co se dnešního výskytu čolka 

velkého týče, nachází se zde populace čítající stovky dospělých jedinců. V současné době 

se jedná o jednu z nejpočetnějších a nejcennějších lokalit tohoto druhu 

v Moravskoslezském kraji (KNEBLOVÁ 2011). 

 

Obrázek 3: První vojenské (josefské) mapování (1764 -1768, 1780 – 1783, 1:28 800) vyobrazující Schumbarek 

(dnes Šumbark - městská část Havířova) a bývalou soustavu rybníků na území dnešní EVL Mokřad u Rondelu 

(1st Military Survey, section No. 12, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; Laboratoř geoinformatiky 

Univerzita J. E. Purkyně - http://www.geolab.cz; Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz) 
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4.3 Ochrana zkoumaného území 

Sledované území je velice významné, a proto je vedeno jako EVL, začleněná pod 

NATURU 2000. Jedná se o místo spadající pod ÚSES, a tudíž musí být chráněno jako 

místo poskytování útočiště a ochrany nejrůznějším druhům rostlin a živočichů. Jakožto 

mokřad má rovněž statut ramsarské lokality. V budoucnu by území mělo být prohlášeno 

také za PP. Vynikající podmínky zde nachází nejen obojživelníci, díky nimž si z velké 

části území zasloužilo statut evropsky významné lokality a to za výskyt čolka velkého 

(Triturus cristaus), čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea), 

kuňky obecné (Bombina bombina), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), skokana 

krátkonohého (Rana lessonae) a dalších, ale také užovka obojková (Natrix natrix), dále 

pak měkkýši (Mollusca), vážky (Odonata), brouci (Coleoptera) a jiní (DOLNÁ 2004). 

 

Hlavními faktory ohrožujícími území jsou především zazemňování mokřadních stanovišť  

v průběhu přirozeného sukcesního procesu, čímž dochází ke snižování početnosti populací 

zde žijících mokřadních druhů živočichů příčinou zániku jejich rozmnožišť, nevhodné 

parametry některých tůní, vznik černých skládek a šíření invazních druhů rostlin, 

především pak netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a křídlatky japonské 

(Reynoutria japonica) (NATURE.CZ). 

4.4 Management uplatňovaný na zkoumaném území 

Od počátku 90. let minulého století dochází na lokalitě Mokřad u Rondelu v Havířově 

k usměrněným zásahům a úpravám nejrůznějšího charakteru a rozsahu. O těchto úpravách, 

jejich návrzích a plánech co s lokalitou rozhoduje Magistrát města Havířova, který zde 

využívá také pomoci soukromých osob a firem. 

Území je možno rozdělit na zásahovou a bezzásahovou zónu. Hranicí mezi nimi je okraj 

lesa táhnoucí se podél lučních stanovišť, které se nacházejí jižně od tzv. „tepelného“ valu, 

který je pozůstatkem těžby zemin využívaných na rekultivace v 90. letech (SMOLA 2011). 

Uvnitř bezzásahové zóny, která se nachází podél jižní hranice zájmového území, tvořené 

řekou Lučinou a Sušankou nejsou prováděny žádné z každoročních úprav, jako je kosení či 

sečení. V podstatě je zóna ponechána svému osudu. Staré a trouchnivějící stromy jsou zde 

záměrně ponechány ve formě stojících souší a ležících, spadaných klád, aby byla zajištěna 
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přirozená, optimální a trvale udržitelná funkce lesního ekosystému (SMOLA 2011). Tyto 

stromy jsou velice důležitým prvkem pro přežívání všech na stojícím či padlém tlejícím 

dřevě závislých druhů organismů tzv. dendrofilních druhů. Řada organismů využívá staré  

a tlející dřevo jako životní prostředí, potravu či úkryt. Významné je toto dřevo a odumřelé 

stromy pro mnoho druhů hmyzu, a to jak ve formě imaga, tak také pro dospělé jedince. 

Životní prostor nejen pro dřevní hmyz, ale také pro dřevní houby a další na dřevo vázané 

organismy představuje dostatečný počet tlejících kmenů, resp. doupných stromů 

ponechaných v krajině přirozeným procesům. Ponechání alespoň minimálního množství 

tlejícího dřeva je předmětem ochrany v maloplošných zvláště chráněných územích 

(JANKOVSKÝ ET. AL 2006). Jedinými zásahy zde prováděnými bylo již v minulosti 

vybudování tůní, což je jedním ze základních úkolů zdejšího managementu a odstraňování 

invazních rostlin na okraji zóny. 

V zásahové zóně, která tvoří východní část severní poloviny lokality, je prováděno hned 

několik typů zásahů, úprav a regulací jak na suchých, tak také na vodních stanovištích. 

Některé z úprav jsou razantnějšího rázu, a tudíž k nim dochází jen zřídka např. vybudování 

nové tůně, jiné se provádějí opakovaně např. každoroční sečení nebo kosení vegetačního 

porostu. Zatím poslední hloubení tůní zde proběhlo dne 1. 12. 2011 za použití bagrovací 

techniky (SMOLA 2011).  

Nejvýraznějšími zásahy prováděnými na zmiňované lokalitě je samotné budování tůní  

a jezírek. Vzhledem k tomu, že jsou tůňky budovány především pro obojživelníky, musejí 

splňovat základní kritéria a požadavky, které jsou na ně kladeny ze strany těchto živočichů. 

Mezi nejdůležitější faktory, které musí být při budování tůní zajištěny, patří dosažení 

velice variabilního profilu dna s velkými rozdíly v hloubce a to i na velice malých 

plochách, vznik značně členitých břehů, zajištění dostatečné, ale ne příliš velké rozlohy, 

vhodného proslunění vodní plochy a existenci nejrůznějších skrýší a litorálního porostu, 

kam mohou být kladena vajíčka dospělců. K těmto účelům se osvědčilo začleňování 

kamenů a zbytků stavebních materiálů z doby zavážek lokality do vytvářených tůní 

(SMOLA 2011).  

Mezi zásadní a tedy prioritní úkoly patří také úprava již existujících tůní a jezírek, s čímž 

souvisí také snaha zabránit jejich zanikání vlivem přirozeného sukcesního procesu  

a zarůstání příbřežní vegetací. V tomto směru je nutné kontrolovat porosty litorální 
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vegetace a v případě jejího značného rozšíření přistoupit k jejímu vytrhávání a kosení, aby 

došlo k prosvětlení tůní. Tento problém se týká především porostů rákosin, zblochanu  

a orobince. O vhodné úpravě těchto vodních plošek svědčí přítomnost mnoha druhů 

obojživelníků. Důležitým ukazatelem úspěšnosti zásahů je nejen druhová skladba, ale také 

značné početnosti jednotlivých druhů (SMOLA 2011). 

Velice výrazným prvkem ve zdejší krajině je také „tepelný“ val (násep), táhnoucí se 

přibližně podél střední části lokality a od západu na východ v rovnoběžném směru se 

silnicí Ostravská (Rudná). Tento val zde vznikl náhodou v 90. letech při odvážení zeminy 

využívané k rekultivaci okolní krajiny postižené těžební činností, kdy sloužil jako 

příjezdová cesta pro těžkou techniku. Z těchto důvodů byl také osázen betonovými panely, 

po nich se přejezdy uskutečňovaly. Zemina po obou jeho stranách byla postupně odvezena 

a val samotný zde zůstal. Z části je stále kryt betonovými panely a z části štěrkem, který 

byl odkryt poté, co bylo několik panelů zcizeno. Zbytky panelů a štěrk jsou velice 

vhodným stanovištěm vyhledávaným zdejšími plazy ke slunění a vyhřívání. Tento val zde 

začal sloužit jako jakýsi prvek umožňující kulminaci tepla, což se projevilo jeho osídlením 

především teplomilnými živočichy. Kromě zmíněných plazů také například některými 

druhy hmyzu (SMOLA 2011).  

V současné době je důležité plné využití tohoto teplého stanoviště, a proto se zde provádí 

každoroční kosení a sečení travin i ostatních druhů rostlin z důvodu prosvětlení stanoviště, 

aby mohlo dojít jeho lepšímu a plnohodnotnějšímu využití motýly a jinými druhy hmyzu. 

Tato úprava je rovněž pozitivní pro výskyt rostlin, které dnes mizí z našich luk jako kyprej 

vrbice, kopretina či kohoutek luční. Naopak velmi invazivním druhem, kterého je potřeba 

se zbavovat je netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), která se často objevuje 

například na valech tvořených zeminou z nově vyhloubených tůní. Časté jsou také 

problémy s nálety olší, které musejí být odstraňovány z důvodu zastiňování stanovišť. 

Velice vhodným zásahem se ukázala úprava vrb do podoby tzv. hlavatých vrb, což 

vyhovuje například rosničce zelené (Hyla arborea), která zde nachází své útočiště. Letošní 

sečení bylo uskutečněno v době od 12. 8. Vhodným se také ukázalo ponechat na 

stanovištích posečenou vegetaci, kterou je potřeba pouze shrnout do několika menších 

kupek a vhodně rozmístit, především v oblasti valu. Ty pak slouží jako skrýš pro plazy 

(ještěrka obecná, užovka obojková), kteří zde mohou také klást svá vajíčka a využít tak 
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vnitřního prostředí, ve kterém vzniká teplo vlivem tlení materiálu. Podobnou funkci zde 

zastávají také staré pařezy stromů, které se zde ponechávají, případně záměrně přemisťují. 

Na podzim toho roku je pak naplánováno rozsáhlejší odkrytí valu zbavením se vegetace, 

která momentálně zarůstá především jeho východní konec. Co se prosvětlování okraje lesa 

týče, je snahou vytvořit zde jakési řídkoletí. V tomto případě jsou samozřejmě 

odstraňovány pouze mladé stromy. Především se jedná o olše lepkavé nebo břízy. Na tuto 

práci jsou využívány soukromé osoby nebo firmy, které za správné provedení práce mají 

možnost ponechat si vytěžené dřevo. Výjimkou jsou ořezané větve, které musejí být 

ponechány na kupkách, aby mohly být využívány například jako skrýše plazů. Duby a jiné 

staré nebo málo expanzivní stromy a keře jako jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) nebo hloh 

jsou ponechány na místě. V tomto případě se od jejich kácení upouští z toho důvodu, že 

jsou zde žádané (duby), případně hojně využívané přítomnými druhy pěvců a neohrožují 

stanoviště a jeho prosluněnost svým přemnožením (SMOLA 2011).  

V blízkosti silnice Ostravská (Rudná) je možné vidět nově vysázené divoké jabloně. 

Důvodem vysázení bylo vytvoření jakési optické hranice a předělu mokřadu od této cesty. 

Mezi jednotlivými stromy je silný nárůst keřového patra např. trnka nebo svída krvavá. 

Posledním, ale neméně důležitým krokem je zabránění vzniku černých skládek, jejich 

odstranění a případné zabránění jejich obnově. Problémem nejsou jen nově vznikající 

černé skládky, především poblíž silnice nebo v samotných mokřadech, kde je zakládají 

mimo jiné také lidé bez domova, kteří se stávají častými návštěvníky těchto míst, ale také 

starý materiál, který zde byl navezen již v dřívějších dobách. Jedná se o odpad, který není 

možné využít na stanovištích (panely jako místo pro vyhřívání plazů a kulminaci tepla) 

jako třeba staré pneumatiky (ISZP.KR-MORAVSKOSLEZSKY.CZ, SMOLA 2011). 
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5 Materiál a metodika 

Hlavními úkoly této diplomové práce prováděnými v terénu bylo zmapování tůní na 

lokalitě Mokřad u Rondelu v Havířově, změření abiotických faktorů (pH, teplota vody  

a salinita) a následný průzkum lokality z důvodu zjištění výskytu druhů malakocenózy, 

které tyto tůně obývají. Pro zpracování dat byl použit program z řady Microsoft Office 

Microsoft Excel, v němž byly vytvořeny tabulky a grafy uvedené v této práci. Graf č. 5 byl 

vytvořen za pomoci programu CANOCO 4.5 package. Ortofotosnímky z příloh č. 5 

 a č. 6 byly upraveny za pomoci aplikace ArcMap 10 z produktu ArcGIS.  

5.1 Mapování tůní 

Nejprve bylo nutné zvolenou lokalitu Mokřad u Rondelu několikrát navštívit, z důvodu 

jejího prohlédnutí a seznámení se s tamějším prostředím a získání přehledu o tomto území. 

Po bližším prozkoumání prostředí se mohly na lokalitě začít vymezovat jednotlivé tůně. 

Mapování území bylo prováděno v období července, kdy zde byl častý výskyt srážek. 

Každá z tůní byla označena pořadovým číslem a následně byla zaznamenána její poloha 

pomocí GPS souřadnic. Měření velikosti jednotlivých tůní bylo provedeno za pomoci 

pásma. Z naměřených velikostí byla vypočtena plocha maximálního obdélníku a z něj poté 

odečtena procentuálně samotná velikost vodní plochy. Pro snadnější měření vzdáleností  

a výpočet plochy bylo vhodné si již v terénu dělat náčrtky jednotlivých tůněk, díky nimž 

bylo později možné zjistit velikost plochy samotných tůní z ploch maximálního obdélníku. 

Dále bylo nutné změřit hloubku v jednotlivých tůních. Vzhledem k velikosti některých tůní 

a značné nepravidelnosti dna většiny z nich byla zvolena metoda zjištění průměrné 

hloubky ve vzdálenosti jednoho, případně dvou metrů od břehu, kde není hloubka až tak 

velká, a tudíž pro měkkýše, kteří jsou v této práci využiti jako modelová skupina velice 

příhodná (BERAN 1988). Než mohlo započít samotné měření hloubky, bylo nutné nejprve 

vytvořit stupnici, která akceptuje značnou rozdílnost ve velikostech tůní. V této stupnici 

jsou jednotlivé tůně rozděleny do šesti skupin podle velikosti plochy, kterou zaujímá jejich 

vodní hladina. Následně byla každé skupině přidělena vzdálenost, v niž bylo měření 

prováděno a také počet měření, tedy v kolika bodech po obvodu tůně se měřilo. Stupnice 

byla následující. Skupina č. I, kam spadají nejmenší tůňky s obsahem plochy od 1 do 60 m
2
 

a skupina č. II s plochou od 61 do 150 m
2
 obsahovaly každá celkem pět tůní, u nichž 
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probíhalo měření hloubky ve vzdálenosti jednoho metru od břehu a to ve třech bodech 

v případě skupiny č. I a v pěti bodech v případě skupiny č. II. Do skupiny č. III s obsahem 

plochy od 151 do 350 m
2
 spadaly čtyři tůně, v nichž bylo měření prováděno jak v jednom, 

tak také ve dvou metrech od břehu v počtu sedmi měření. Stejné vzdálenosti bylo využito 

také v případě dalších třech tůní tentokráte skupiny č. IV, jejich plocha spadala do 

zvoleného rozsahu 351 - 550 m
2
 s tím rozdílem, že se měřilo celkem devětkrát. Ve skupině 

č. V (551 - 1000 m
2
) se dvěma tůněmi bylo měření prováděno ve vzdálenosti dva metry od 

břehu a to celkem jedenáctkrát. Do poslední skupiny označené číslem VI byly zařazeny 

čtyři největší tůně mokřadu, u nichž byla velikost jejich plochy větší než 1000 m
2
. Pro 

přehlednost je toto rozdělení navíc rozepsáno v tabulce č. 1 v kapitole Výsledky. 

K samotnému měření hloubky byla použita metoda hloubkové tyče, kdy jednotlivé tůně 

byly obcházeny po jejich obvodu vždy v odpovídajících vzdálenostech od břehu. 

V případech, kdy nebylo možné využití hloubkové tyče a vstup do vody z důvodu špatného 

přístupu nebo příliš velké hloubky (omezená výška brodících bot) bylo ke změření hloubky 

využito metody rybářského prutu a splávku s olověnou zátěží na konci rybářského vlasce. 

V každé z tůní byla navíc umístěna tyč se značkou označující aktuální výšku vodní 

hladiny. Tato značka sloužila při dalších návštěvách mokřadu jako ukazatel ke zjištění 

poklesu, případně vzestupu vodní hladiny. 

5.2 Měření abiotických faktorů 

V průběhu měsíců srpen, září a říjen bylo prováděno měření abiotických faktorů v tůních,  

a to vždy v prvním a čtvrtém týdnu daného měsíce. Měřeno bylo pH, teplota vody  

a salinita. K měření pH a teploty vody byl používán kapesní pH metr s označením pH 3210 

společnosti WTW. K měření salinity pak sloužil digitální konduktoměr GMH 3430 od 

firmy GREISINGER electronic GmbH. Naměřené hodnoty abiotických faktorů, jsou 

přehledně sepsány do tabulky v příloze č. 1.  

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Konduktoměr GMH 3430 (Klimša 2011)  

  

 

 

Obrázek 5: pH metr s pH elektrodou (Klimša 2011) 
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5.3 Sběr měkkýšů 

Biotickým faktorem zjišťovaným na tůních, byla přítomnost jednotlivých druhů vodních  

a mokřadních měkkýšů, kteří v této práci posloužili jako modelová skupina. Jednou 

z metod využívaných při sběru měkkýšů byl tzv. ruční sběr. Tato metoda je sice vhodná  

k získání dendrofilních druhů a bezulitnatých plžů, kteří nemají schopnost vytváření 

schránky (HORSÁK, NOVÁK & NOVÁK 2006), ovšem jde ji velice dobře uplatnit také při 

sběru vodních druhů litorálního pásma a blízkého okolí tůně, v tomto případě do 

vzdálenosti cca 20 cm.  

Vzhledem k rozdílným velikostem tůní bylo vhodné vytvořit stupnici závislosti doby sběru 

na velikosti tůně, která vycházela ze stupnice vytvořené pro určení vzdálenosti pro měření 

hloubky. Platily tedy stejné skupiny I – VI. Doba sběru se pohybovala od 20 minut na 

nejmenších vodních plochách do 45 minut na těch největších, vždy s navýšením doby 

sběru o 5 minut s každou vyšší skupinou.  

Měkkýši byli umisťováni do uzavíratelných lahviček s malým množstvím vody. Do každé 

lahvičky byli vkládáni vždy jen jedinci z jedné tůňky. Každá z nádobek měla své číslo, 

odpovídající číslu přidělenému dané vodní plošce, na níž sběr probíhal. Křehké a snadno 

poškoditelné druhy byly vkládány do zvláštních zkumavek a krabiček vystlaných vlhkou 

trávou nebo mechem. Vhodné je také použití krabiček z fotografických filmů. Pro 

nejmenší druhy se jako vhodné osvědčilo jejich umístění do drobných, světlých krabiček, 

aby bylo možné je později lépe vyjmout a neopomenout žádného jedince uvnitř. Pro 

dočasné uskladnění zvláště choulostivých druhů, byly použity rovněž malé, dobře 

uzavíratelné krabičky, které zabránili vyschnutí materiálu během doby exkurze. Na velké 

druhy s pevnými schránkami se osvědčilo použít větších opět plastových krabiček např. od 

léků. Plast je vhodný, jelikož nezpůsobuje tak značné vysychání (LOŽEK 1956).  

Další vhodnou metodou pro sběr drobných druhů v blízkosti tůně bylo tzv. vyklepávání 

jedinců z vlhkého mechu, případně vlhkého opadu nebo mrtvé trávy ze zaplavovaných luk. 

Další použité metody byly propírání vegetace a prosívání sedimentu dna cedníkem. Jako 

vyhovující se ukázalo použití kovového cedníku o průměru 20 cm a velikosti ok 0,5 x 0,5 

mm. Tento postup byl navíc doplněn o vizuální pozorování a ruční ohledání částí zejména 

odumřelých rostlin (LOŽEK 1956). 
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K determinaci byl použit Klíč k určování československých měkkýšů (LOŽEK 1956), kniha 

Měkkýši (PFLEGER 1988) a především nejvhodnější kniha Vodní měkkýši (BERAN 2002). 

Pro pozorování drobných druhů posloužila lupa se schopností zvětšení 18x. Druhy, jejichž 

determinace byla obtížná nebo problematická, musely být determinovány později  

a to anatomicky. Jejich určení provedl vedoucí práce pan Jan Kupka. Použitý systém  

a nomenklatura pocházejí z práce Komentovaný seznam měkkýšů zjištěný ve volné přírodě 

České a Slovenské republiky (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010). Kategorie ohrožení jednotlivých 

druhů vodních měkkýšů jsou sepsány podle knihy Vodní měkkýši České republiky - 

rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam (BERAN 

2002). Zařazení druhů do ekoelementů bylo provedeno podle práce LISICKÉHO (1991). 
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6 Výsledky 

Na lokalitě Mokřad u Rondelu bylo zmapováno 24 tůní, na nichž bylo následně prováděno 

měření abiotických faktorů. Část těchto měření a následné sběry měkkýšů byly prováděny 

již na 25 tůních, jelikož došlo k rozdělení tůně č. 7 na dvě menší vodní plochy (7a, 7b). 

Vzhledem k tomu, že sběry byly prováděny brzy po tomto rozdělení, je jasné, že druhy 

z těchto dvou nových tůní obývali společně tůň původní, a tudíž jsou v rámci vyhodnocení 

dat počítány dohromady jako druhy původní tůně č. 7 a celkový počet porovnávaných tůní 

je tedy 24. 

6.1 Naměřené parametry studovaných tůní a jejich porovnání 

Zakreslení tůní v mapě EVL Mokřad u Rondelu, včetně vyznačení jejich GPS souřadnic je 

k vidění na obrázcích v příloze č. 5 a v příloze č. 6, která navíc zobrazuje také rozdělení 

lokality na zásahovou a bezzásadovou zónu. Tůně byly podle velikosti vodní plochy 

rozděleny do šesti skupin, kdy v první skupině byly ty nejmenší a v poslední, tedy šesté 

skupině ty největší. Rozsahy byly následující: 1-60, 61-150, 151-350, 351-550, 551-1000  

a nad 1000 m
2
. Počty tůní v jednotlivých skupinách jsou uvedeny v tabulce č. 1, doplněné 

také o dobu, po kterou zde probíhaly sběry měkkýšů.  

Tabulka 1: Skupiny tůní dle rozlohy s počtem měření a délkou doby sběru 

 

Největší vodní plochou byla tůň č. 23 „tzv. rybník“. Druhou největší byla tůň č. 24, které 

byla v období mapování dosti rozlitá do okolního lesa. Podle (KOČVARY 2010) byla tato 

tůň mnohonásobně menší. Zde se tedy značně projevili vydatné srážky, které na tomto 

území přetrvávaly po dosti dlouhé období. Třetí největší pak byla tůň č. 22, která je svým 

protáhlým tvarem nejdelší tůní na tomto území. Rozměry a velikosti vodních ploch všech 
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tůní jsou pro přehlednost zpracovány v tabulce č. 2. Fotografie tůní EVL Mokřad  

u Rondelu jsou v příloze č. 7., zásahy prováděné na tůních a v jejich okolí v rámci 

uplatňovaného managementu pak v příloze č. 8. 

Největší průměrná hloubka v 1m od břehu byla naměřena v tůni č. 7. Hloubka zde 

dosahovala 50 cm. Druhá největší průměrná hloubka v 1 m od břehu, dosahující 48 cm 

byla naměřena v tůni č. 4, která byla rovněž nejmenší sledovanou tůní. Profil jejího dna byl 

dosti trychtýřovitý. Nejmenší průměrná hloubka v 1 m od břehu byla zaznamenána v tůni 

č. 20. Tato lesní tůň s bahnitým dnem počátkem září téměř vyschla. Při měření hloubky ve 

2 m od okraje tůně byly největší průměrné hodnoty zjištěny v tůni č. 21. Hloubka zde 

dosahovala 80 cm. Tůň byla po většinu času, kdy probíhala měření spojena díky vysoké 

hladině se sousední tůní č. 23.   

Největší pokles vodní hladiny za celé období měření a mapování, tedy od července do 

konce října byl zaznamenán na tůni č. 7. Tato tůň se díky značnému úbytku vody rozdělila 

na dvě menší vodní plochy, z nichž jedna na přelomu září a října vyschla. Druhá i přes 

pokračující mírný pokles hladiny přetrvávala. Důvodem byla nejspíš vedlejší vodní plocha 

č. 8 o rozměrech 879 m
2
, která tuto tůň mohla dotovat. Další značně vyschlou tůní bylo  

č. 20 zmíněné výše a č. 22. Nejmenší pokles o 3,5 cm byl zaznamenán na tůních č. 2, 10, 

13 a 16. Na vodní ploše č. 15 byl naopak jako na jediné zaznamenán vzestup vodní hladiny 

o 3,5 cm. Tato tůň je níže položená mezi lesem tvořícím bezzásahovou zónu a valem 

táhnoucím se v podélném směru mokřadu. Na této tůni byl také v červenci zaznamenán 

největší vzestup hladiny o 35 cm. Sousední tůň, která v průběhu července měla vzestup 

hladiny o 29 cm, skončila na konci měření s celkovým úbytkem vody a poklesem hladiny  

o 8,5 cm. U tůně č. 10 došlo začátkem října k jejímu téměř vyschnutí. Tůň se ovšem 

dokázala po nových deštích opět obnovit. Výsledné průměrné hodnoty hloubky všech tůní 

jsou shrnuty v tabulce č. 2. Jednotlivá měření hloubky jsou pak zaznamenány v tabulce  

v příloze č. 2. 
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Tabulka 2: GPS souřadnice studovaných tůní a jejich naměřené parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Popis studovaných tůní 

Tůň č. 1 - GPS: (N 49° 47' 14,2''; E 018° 24' 18,8'') 

Nejzápadněji položená tůň mokřadů s rozměry 28 x 23,3 m. Rozloha vodní lochy je 534 m  

a tůň tedy řadím do skupiny IV (351 – 550 m
2
). Z toho důvodu zde byla průměrná hloubka 

měřena jak ve vzdálenosti 1m od břehu, kdy jsem naměřil hodnotu 21,44 cm, tak také ve 

vzdálenosti 2 m od břehu s hodnotou 26 cm. Břeh je z velké části zarostlý vysokými 

travinami a mladými břízkami. Dno je velice tvrdé a kamenité. Zaznamenaný pokles vodní 

hladiny na konci měření (konec října) byl 5 cm. 

Tůň č. 2 - GPS: (N 49° 47' 14,1''; E 018° 24' 19,5'') 

Tato tůň velice blízce sousedí s tůní č. 1 a její okolí je tudíž stejné. Na jejím východním 

břehu je větší počet stromů a navíc je tato část vodní plochy zarostlá rákosem. Dno je dosti 
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podobné, možná jen o něco málo měkčí, což bylo znát při umisťování tyčí pro odečet 

změny výšky vodní hladiny. Submerzní vegetaci tvoří zejména vodní mor kanadský 

(Elodea canadensis). Rozměry jsou 20 x 16 m a plocha má 224 m
2
 (skupina III). Průměrná 

hloubka byla 27,29 cm ve vzdálenosti 1 m od břehu a 28,43 cm ve 2 m. Tůňky č. 1 a č. 2 

mezi sebou komunikují malými vodními strouhami. Dle údajů z roku 2010 pana Radima 

Kočvary, který zde prováděl inventarizační průzkum obojživelníků, tvořily nejspíš tyto 

tůně jednu větší vodní plochu. Vodní hladina byla koncem října o 3,5 cm níž. 

Tůň č. 3 - GPS: (N 49° 47' 13,0''; E 018° 24' 20,1'') 

Lesní, hluboce položená tůň s cca 3 m vysokým břehem. Okraj silně zarostlý kopřivou 

dvoudomou (Urtica dioica).  Okolní stromy vytvářejí silný zástin tůně a to až 80 % 

povrchu vodní hladiny. Značný je výskyt spadaného listí a tlejícího dřeva, což ovlivňuje 

podobu samotného dna, které je tvořeno tmavým až černým bahnem. Rozměry tůně jsou 

20,5 x 7,3 m. Vodní plocha zaujímá 82 m
2
 (skupina II). Průměrná hloubka 1 m od břehu 

byla 30,8 cm. Pokles hladiny o 26 cm. 

Tůň č. 4 - GPS: (N 49° 47' 12,5''; E 018° 24' 13,7'') 

Nejmenší ze sledovaných tůní s plochou vodní hladiny pouze 6 m
2
 (skupina I) a rozměry 

3,9 x 2,2 m. Téměř zarostlá orobincem úzkolistým (Typha angustifolia). Tůň je vzhledem 

ke svým malým rozměrům značně hluboká, s trychtýřovitým profilem dna. Hloubka  

1 m od břehu byla změřena na 48 cm. Pokles hladiny o 19,5 cm. Nyní je tůň po zásahu, 

kdy došlo k jejímu prohloubení a rozšíření. 

Tůň č. 5 - GPS: (N 49° 47' 12,5''; E 018° 24' 14,4'') 

Rozměry 20,5 x 7,4 m a vodní plocha cca 96 m
2
 (skupina II). Průměrná hloubka byla 

zjišťována ve vzdálenosti 1 m od břehu a její hodnota je 27,2 cm. Tůň zarostlá především 

vodním morem kanadským (Elodea canadensis). Dno tůně je spíše bahnité. Na okraji se 

nachází betonové panely, částečně vyčnívající nad hladinu. Pokles hladiny o 9 cm. 
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Tůň č. 6 - GPS: (N 49° 47' 11,6''; E 018° 24' 17,0'') 

Tůň s délkou 52 m, šířkou 29,5 m a plochou 1212 m
2
 (skupina VI) patří mezi největší 

vodní plochy tohoto mokřadu. Průměrná hloubka 27,77 cm byla zjišťována ve vzdálenosti 

2 m od břehu. Z větší části dochází k zarůstání emerzní vegetací (minimálně 60 %). Jižní 

okraj lemuje hranice bezzásahové zóny mokřadu. Pokles hladiny o 10 cm. 

Tůň č. 7 - GPS: (N 49° 47' 15,3''; E 018° 24' 21,5'') 

Tůň o rozměrech 16 x 7,2 a ploše 81 m
2
 (skupina II). Průměrná hloubka ve vzdálenosti  

1 m od břehu byla 50 cm. Roku 2010 zde byla zjištěna střevlička východní 

(Pseudorasbora parva) (KOČVARA 2010). Opětovný nález také v roce 2011 při mapování 

prováděném pro účel této diplomové práce. Tůň je ve své střední vyvýšené části značně 

zarostlá vegetací. Během prováděných měření se na počátku září tůň z důvodu značného 

poklesu vodní hladiny rozdělila na dvě menší vodní plošky (později značeno: větší tůňka 

jako 7a a menší jako 7b). K rozdělení došlo právě v místě vyvýšené střední části, která tak 

zůstala zcela nad vodou a po obou jejích stranách tak vznikly nové tůňky. Větší z nich (7a) 

se dochovala do konce září, kdy zde proběhlo poslední měření (pak už jen drobné kaluže). 

Menší 7b se od svého vzniku dochovala po celý čas prováděných měření a to nejspíš díky 

dotaci vody z mnohem větší vodní plochy (tůň č. 8) vzdálené cca 2,5 m, které je v terénu 

položená o něco výše. Pokles vodní hladiny byl na této tůni velmi značný, což vedlo k již 

zmíněnému rozdělení tůně. V č. 7a došlo k poklesu o 165 cm, což znamenalo vyschnutí 

této tůně. V tůni č. 7b, která byla nejspíš dotovaná z č. 8, hladina poklesla o 157 cm, 

nicméně pokles se zastavil a tůň tak mohla dále existovat (konečná hloubka asi 22 cm).  

Tůň č. 8 - GPS: (N 49° 47' 13,1''; E 018° 24' 16,6'') 

Poměrně velká tůň s plochou 879 m
2
 (skupina V). Rozměry 44 m na délku a 23,5 m na 

šířku. Vzhledem k její velikosti bylo měření hloubky prováděno ve 2 m od břehu, kde jsem 

naměřil průměrnou hloubku 79,45 cm. Tůň je dosti zarostlá vodní řasou parožnatkou 

(nejspíš Chara vulgaris) a vodním morem kanadským (Elodea canadensis). V roce 2010 

zjištěn výskyt candáta obecného (Sander lucioperca) (KOČVARA 2010). Vzhledem 

k výskytu ryb je tůň dosti zakalená bahnem a dnovým sedimentem. Pokles hladiny o 12,5 

cm. 
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Tůň č. 9 - GPS: (N 49° 47' 13,9''; E 018° 24' 19,6'') 

Tůň s velice silným zárustem vodního moru kanadského (Elodea canadensis). V době 

silnějších dešťů dochází k jejímu rozlivu a zaplavení okolní travní vegetace. Rozměry tůně 

jsou 29,5 x 13 m. Plocha vodní hladiny 269 m
2 

(skupina III). Hloubka zde byla měřena  

v 1 m od břehu (32,43 cm) a ve 2 m od břehu (44,43 cm). Severní a západní strana jsou 

v zákrytu lesíku. Pokles hladiny o 13 cm. 

Tůň č. 10 - GPS: (N 49° 47' 13,1''; E 018° 24' 19,0'') 

Malinká tůňka s pouhými 7 m
2 

(skupina I), rozměry 4,2 x 1,9 m a hloubkou 20,67 cm  

v 1 m od okraje. Začátkem října byla na chvíli téměř vyschlá a tudíž se zde 1. říjnový týden 

neměřilo. Poté opět částečně obnovena. Pokles hladiny o 3,5 cm. 

Tůň č. 11 - GPS: (N 49° 47' 15,3''; E 018° 24' 25,0'') 

Malá, hlubší tůň o rozloze 43 m
2
 (skupina I). Největší rozměry jsou 12,5 x 3,5 m. Hloubka 

ve vzdálenosti 1 m byla naměřena na 41 cm. Silný zárust vodního moru kanadského 

(Elodea canadensis). Pokles hladiny o 13 cm. 

Tůň č. 12 - GPS: (N 49° 47' 15,6''; E 018° 24' 25,5'') 

Tůň táhnoucí se rovnoběžně s č. 11. Opět s výskytem vodního moru kanadského (Elodea 

canadensis). Navíc asi ze 40 % zarostlá orobincem úzkolistým (Typha angustifolia). 

Velikost 18 x 8,9 m. Plocha 136 m
2
 (slupina II). Se 45,2 cm hloubky v 1 m od břehu se 

jedná o hlubší tůň. Pokles hladiny o 15,5 cm. 

Tůň č. 13 - GPS: (N 49° 47' 15,3''; E 018° 24' 26,8'') 

Malá vodní plocha s rozlohou asi 55 m
2 

(skupina I). Rozměry 20 x 7 m. Zjištěná průměrná 

hloubka v 1 m od okraje tůně byla 38,67 cm. Úzká, extrémně zarostlá tůň. Především 

vodním morem kanadským (Elodea canadensis). Pokles hladiny o 3,5 cm. 
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Tůň č. 14 - GPS: (N 49° 47' 15,5''; E 018° 24' 27,2'') 

Opět malinká tůňka s rozměry pouze 8 x 6 m a hloubkou 26,33 cm (1 m od břehu). Okraje  

a blízké okolí zcela zarostlé rákosem a travní vegetací. K vidění je i submerzní vegetace. 

Vodní plocha má 34 m
2
. Pokles hladiny o 6,5 cm. 

Tůň č. 15 - GPS: (N 49° 47' 14,5''; E 018° 24' 26,2'') 

Tůň o ploše 692 m
2
 (skupina V) a maximálních rozměrech 52 x 17 m. Průměrná hloubka  

2 m od břehu 41,91 cm. Opět z větší části značně makrofyty zarostlá tůň. V břehu 

zaznamenána nora (nejspíš ondatry pižmové (Ondatra zibethica)). Jižní stranu tvoří 

vyvýšený nános zeminy, vzniklý po hloubení tůní, který se stává stanovištěm pro invazní 

netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera). Na sever od této vodní plochy se nachází již 

výše zmíněný „tepelný“ val, který se stal oblíbeným útočištěm plazů, pro něž jsou zde 

záměrně naváženy obrovské pařezy sloužící jako místo k vyhřívání a úkrytu. Vzestup 

hladiny o 3,5 cm. 

Tůň č. 16 - GPS: (N 49° 47' 13,7''; E 018° 24' 28,6'') 

Vodní ploška nacházející se hned vedle tůně č. 13. Také v jejím blízkém okolí se vyskytuje 

invazní netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Značný zárust vodním morem 

kanadským (Elodea canadensis). Tůň měla v době měření maximální rozměry 57 x 8,6 m  

a zaujímala plochu asi 341 m
2 

(skupina III). Hloubka byla měřena ve vzdálenosti 1 a 2 m 

od břehu. Získané průměrné hodnoty jsou 24,14 a 35,57 cm. Pokles hladiny o 3,5 cm. 

Tůň č. 17 - GPS: (N 49° 47' 14,3''; E 018° 24' 29,2'') 

Tato tůň, nacházející se hned pod „tepelným“ valem, táhnoucím se v podélném směru 

mokřadu, byla v době mapování a měření asi jeden rok po významnějších úpravách  

a zásazích. Její okraje jsou dosti klkovité, čímž vznikají pestřejší podmínky prostředí pro 

zde žijící organismy. Vodní plocha zkraje zarůstá rákosem. 
 
Vodní plocha má 447 m

2
  

a maximální rozměry tůně byly 30,8 x 21,5 m. Pokles hladiny o 8,5 cm. 
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Tůň č. 18 - GPS: (N 49° 47' 14,9''; E 018° 24' 30,3'') 

Plocha asi 94 m
2
 (skupina II), maximální délka a šířka 16,5 x 8 m. Hloubka 1 m od okraje 

39,2 cm. V blízkém okolí je tůň č. 19, s níž v době vyšší vodní hladiny komunikuje pomocí 

vyhloubených struh. Pokles hladiny o 15,5 cm. 

Tůň č. 19 - GPS: (N 49° 47' 13,1''; E 018° 24' 24,9'') 

Plocha 296 m
2
 (skupina III), rozměry 27,2 x 15 m. Průměrná hloubka byla změřena na 

28,14 cm a 40,57 cm, a to v 1 m i ve 2 m od okraje tůně. Mírný opad listí a tlející dřevo ze 

stromů v blízkém okolí. Pokles hladiny o 18,5 cm. 

Tůň č. 20 - GPS: (N 49° 47' 12,1''; E 018° 24' 29,7'') 

Lesní tůň s rozlohou 508 m
2
 a rozměry 35 x 18 m, nacházející se v bezzásahové zóně. Dno 

je bahnité. Větší množství spadaného listí a dřeva. Velký výskyt larev komárů. Hloubka 

zde byla určena na 21,11 cm a 26,56 cm v 1 a 2 m od okraje. Poslední měření bylo 

uskutečněno na koci srpna. Další měření nebylo možné z důvodu téměř úplného vyschnutí 

tůně. 

Tůň č. 21 - GPS: (N 49° 47´ 11,5´´; E 018° 24´ 30,7´´) 

Vznik této tůně se datuje do 90. let, kdy byla uměle vyhloubena za pomoci těžké techniky. 

V době, kdy zde byl lepší přístup ze severní, dnes již zarostlé strany. Tůň má 51,5 m na 

délku a 13 m na šířku. Vodní plocha zaujímá obsah 603 m
2
. Průměrná hloubka tůně 2 m od 

břehu byla 80 cm. Letos, v období větších dešťů byla po velkou část prováděného 

mapování a měření propojena s tůní č. 23. Množství spadaného listí na vodní hladině se 

může zdát nápadnější než v tůni č. 23, vzhledem k menším rozměrům. Pokles vodní 

hladiny na konci října byl 54 cm. 

Tůň č. 22 - GPS: (N 49° 47' 12,9''; E 018° 24' 34,3'') 

Tůň, jejíž břehy jsou značně zarostlé i dosti vzrostlými stromy, které způsobují zastínění. 

Tvar je značně protáhlý. Délka 103 m a šířka 59 m. Obsah vodní plochy je 2840 m
2
 

(skupina VI). Průměrná hloubka 2 m od břehu 28,54 cm. Dno tůně je dosti bahnité, 
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s velkým množstvím tlejícího listí. Tůň koncem září vyschla a na jejím místě zůstaly pouze 

ojedinělé kaluže se sotva několika málo centimetry bahnité vody. Z tohoto důvodu již 

nebylo možné provádět na tomto místě další měření abiotických faktorů. Podél jejího 

jižního břehu se táhne zbytek hráze, jako pozůstatek po bývalé rybniční soustavě.  

Tůň č. 23 - GPS: (N 49° 47' 12,5''; E 018° 24' 35,7'') 

Svou rozlohou největší tůň na tomto území. Původně byla vybudována rybáři, jimž měla 

sloužit jako „rybník“ k chovu ryb. Vzhledem k častému vysychání je pro ryby nevhodná. 

Po vyschnutí zde mohou vznikat malé tůňky vhodné pro přežívání obojživelníků, měkkýšů 

apod. Nachází se v jižní části mokřadů, kousek od břehu řeky Lučiny. Rozměry tůně jsou 

70 m na délku a 59 m na šířku. Rozloha vodní plochy je asi 3360 m
2
, tedy skupina VI. 

Průměrná hloubka 2 m od břehu 53,62 cm. Tůň je zarostlá jen po okrajích. Zaznamenaný 

pokles vodní hladiny na konci měření (konec října) byl 47 cm. Mezi tůněmi č. 22 a 23 se 

nachází již výše zmíněný pozůstatek hráze bývalého rybníka. Okolí tůní č. 20, 21, 22 a 23 

je tzv. bezzásahová oblast. Stromy se zde nekácí ani zde nedochází k prořezávání. Staré  

a odumřelé stromy se zde naopak záměrně ponechávají. 

Tůň č. 24 - GPS:  (N 49° 47' 20,6''; E 018° 24' 46,5'') 

Lesní tůň se značným opadem listí a odumřelého dřeva. Maximální naměřené rozměry této 

tůně jsou 94 m na délku a 55 m na šířku. Přibližná vodní plocha byla vypočtena na 3257 

m
2
, a tudíž dle mého rozdělení do skupin podle velikosti vodní plochy spadá do skupiny  

č. VI.  Severní část tvoří vyšší, dosti kolmý břeh, který po obou stranách směrem k jižní 

častí mokřadů pozvolna přechází v lesní pásmo. Tůň dosáhla těchto značných rozměrů 

zaplavením toho lesa, způsobeným vydatnými srážkami. Průměrná hloubka naměřená  

2 m od břehu byla 44,15 cm. Již zmíněný vysoký břeh poukazuje na možné úpravy v této 

části, ke kterým mohlo dojít v minulosti. Na tomto místě byl dříve velký rybník a právě 

jeho pozůstatek, může tvořit tuto severní část. Zaznamenaný pokles vodní hladiny na konci 

měření (konec října) byl 49 cm.  
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6.3 Celkové vyhodnocení vodní malakofauny zkoumaného území 

Celkem bylo v tůních na lokalitě Mokřad u Rondelu v průběhu září, nalezeno 18 druhů 

měkkýšů. Byl zde zaznamenán druh Radix peregra ve dvou ze svých třech forem, a to 

Radix peregra f. peregra a Radix peregra f. ampla. Jak již bylo zmíněno v metodice, 

systematické zařazení a nomenklatura jednotlivých druhů, které jsem zde použil, pocházejí 

z práce Komentovaný seznam měkkýšů zjištěný ve volné přírodě České a Slovenské 

republiky (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010), kde jsou tyto formy považovány za samostatné druhy. 

Tak je tomu i v této diplomové práci.  

Z celkového počtu 18 druhů měkkýšů byli plži zastoupeni 15 druhy a tvořili tak 83,3 %  

a mlži se 3 druhy 16,7 %. Při rozdělení na druhy silně vlhkomilné a sladkovodní bylo 

zjištěno, že silně vlhkomilné druhy tvořili cca 11,1 % a sladkovodní pak 88,9 %.  

Silně vlhkomilné měkkýše ve sběrech zastupovaly dva druhy plžů Succinea putris  

a Oxyloma elegans.  Oba patří k ekoelementu Ripicolae (9 RP), což jsou druhy s vysokými 

nároky na vlhkost. Jedná se o měkkýše obývající mokřady a břehy vod (LISICKÝ 1991).  

Sladkovodní měkkýše, u nichž bylo nalezeno celkem 16 druhů, tvořili tedy jak plži se 13 

druhy, tak i mlži se 3 druhy. Zmiňovanými 13 druhy plžů jsou (Stagnicola corvus, Radix 

ampla, R. auricularia, R. peregra, Lymnaea stagnalis, Aplexa hypnorum, Planorbis 

planorbis, Anisus leucostoma, A. vortex, Gyraulus albus, G. parvus, Hippeutis 

complanatus a Planorbarius corneus). Z mlžů jsou to Musculium lacustre, Pisidium 

casertanum a P. personatum. 

Co se týče kategorie ohrožení, je 13 druhů hodnoceno jako málo dotčených - kategorie LC 

(Least Concern) (Stagnicola corvus, Radix auricularia, R. peregra, Lymnaea stagnalis, 

Planorbis planorbis, Anisus leucostoma, Anisus vortex, Gyraulus albus, Hippeutis 

complanatus, Planorbarius corneus, Succinea putris, Pisidium casertanum,  

P. personatum), 4 druhy jako téměř ohrožené – kategorie NT (Near Threatened) (Radix 

ampla, Aplexa hypnorum, Oxyloma elegans, Musculium lacustre) a 1 druh (Gyraulus 

parvus) je z kategorie NE (Not Evaluated) a je tedy nevyhodnocený. Tři ze čtyř druhů 

v kategorii téměř ohrožených druhů (NT) jsou plži. Zbylé dva druhy mlžů jsou pak 

v kategorii málo ohrožených (LC) měkkýšů.  
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Na území České republiky bylo do roku 2010 nalezeno ve volné přírodě 247 druhů 

měkkýšů, z toho 219 druhů plžů (50 vodních a 169 suchozemských) a 28 druhů mlžů. Na 

Slovensku jsou počty až na jednu výjimku shodné. Bylo zde nalezeno 247 druhů měkkýšů, 

z toho 219 plžů (51 vodních a 168 suchozemských) a 28 druhů mlžů. Celkově se tedy 

jedná o 282 druhů, z toho 212 je společných pro oba státy. Nepůvodních druhů má Česká 

republika 17 a Slovensko 13 (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010). 

K následujícímu procentuálnímu porovnání sběrů s celkovými počty druhů na území České 

republiky musím ještě upozornit, že čísla samozřejmě hovoří pouze o druzích, které byly 

součástí sběrů, jelikož obývají zájmové typy stanovišť. Spousta terestrických druhů, 

žijících na tomto území nebyla zájmem této práce, a tudíž se ve sběrech nenacházela.  

Procenta zahrnující tyto suchozemské druhy by tedy byla ještě mnohem vyšší.   

Z výše zmíněných čísel vyplývá, že ve sběrech provedených pro účely této práce se 

nacházelo cca 7,3 % všech měkkýšů obývajících území České republiky a 6,4 % 

z celkového počtu druhů na území České republiky a Slovenska. Z celkového počtu 219 

druhů plžů České republiky se jich ve sběrech nacházelo 15, což je cca 6,85 %. Z toho 

vodních plžů se zde nacházelo celých 26 %, což je tedy více než čtvrtina sladkovodních 

plžů ČR. Jak jsem se již zmínil výše, terestrické druhy, které tvoří největší část naší 

malakofauny, nebyly zájmem této práce, a proto také nebyly sbírány. Z tohoto důvodu je 

srovnávání počtu terestrických druhů EVL Mokřad u Rondelu s celorepublikovými daty 

nemožné.  

Silně vlhkomilné druhy Succinea putris a Oxyloma elegans jsou oba z kategorie 9 RP 

(ekoelement RIPICOLAE), která má celkem 12 druhů. Ve sběrech tedy bylo cca 16,7 % 

druhů z tohoto ekoelementu, což je šestina celkového počtu druhů. Z celkového počtu 

mlžů ČR jich sběry obsahovaly cca 10,7 %. 

Následující graf č. 1 přehledně zobrazuje a porovnává počty druhů nalezených  

v jednotlivých tůních. 
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Graf 1: Počty nalezených druhů v jednotlivých tůních 

 

Z grafu vyplývá, že na druhy nejbohatší byly tůně č. 12 a 21, kde bylo shodně nalezeno po  

9 druzích. Na druhém místě, co se počtu nalezených druhů týče, bylo hned osm tůní. Čísla  

1, 6, 11, 14, 16, 18, 19 a 20 měla shodně po 7 druzích. Na třetím místě s 6 druhy se 

umístily tůně č. 2, 4, 7, 8, 9, 15 a 24. Další v řadě s 5 druhy byla č. 5, 10, 17 a 23. Tůň  

č. 22 měla jako jediná druhy 4. Tůň č. 13 měla pak jako jediná druhy 3. Nejmenší počet 2 

druhy byl zaznamenán v tůni č. 3.  



Štěpán Klimša: Návrh managementu území Mokřady u Rondelu (Havířov) s ohledem na malakocenózy 

 

 

2012   49 

V grafu č. 2 je znázorněn počet tůní, v nichž se jednotlivé druhy vyskytovaly. 

 

Graf 2: Frekvence výskytu druhů 

 

V grafu vidíme, že druhem, obývajícím největší počet tůní na zkoumaném území, byl 

Planorbis planorbis, který se vyskytoval v celkem 22 z 24 sledovaných vodních ploch. 

Druhým v řadě byl druh Lymnaea stagnalis, který se objevil na 19 tůních. Na třetím místě 

s výskytem na 16 tůních byl Gyraulus albus. Jen o jednu tůň méně, tedy 15 tůní obýval 

druh Stagnicola corvus, který tak byl čtvrtým nejčastějším druhem, co se do počtu 

obývaných vodních ploch týče. Na 13 tůních byl pozorován druh Radix peregra.  Dva 

druhy terestrický Succinea putris a vodní mlž Musculium lacustre obývaly shodně po 12 

tůních. Dalším nejpočetnějším druhem byl Radix auricularia zaznamenaný na 9 tůních. 

Druhy Aplexa hypnorum a Planorbarius corneus byly oba nalezeni na 6 tůních. Pouze  

3 z 24 tůní obývaly Anisus leucostoma a terestrický druh Oxyloma elegans. Druhy, jejichž 

výskyt byl zaznamenán na 2 sledovaných tůních, byly hned tři, a to Anisus vortex, 
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Hippeutis complanatus a Pisidium personatum. Druhy, jejichž výskyt se vztahoval pouze 

na jednu ze sledovaných vodních ploch, byly rovněž tři. Prvním byl Radix ampla 

zaznamenaný na tůni č. 6, druhým Gyraulus parvus s výskytem na tůni č. 12 a posledním 

byl Pisidium casertanum, který byl nalezen pouze v tůni č. 4.  

Sběry měly celkem 1112 jedinců nasbíraných na 24 tůních. Nejvíce jedinců 442 bylo 

nalezeno u druhu Planorbis planorbis (terčovník vroubený). Druhým nejpočetnějším ve 

sběrech byl druh Gyraulus albus (kružník bělavý) se 173 jedinci. Třetím nejpočetněji 

nalezeným byl druh Lymnaea stagnalis se 136 jedinci (plovatka bahenní).  

Následující grafy č. 3 a č. 4 poukazují na počty jedinců ve sběrech. V grafu č. 3 jsou 

znázorněny početnosti sběrů na jednotlivých tůních. 

 

Graf 3: Počty jedinců sesbíraných v tůních 
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V grafu č. 4 pak vidíme porovnání celkových množství jedinců z jednotlivých druhů 

sesbírané na všech tůních dohromady. 

 

Graf 4: Počty sesbíraných jedinců z jednotlivých druhů 

 

Výsledky sběrů měkkýšů na jednotlivých tůních jsou podrobně rozepsány v tabulce (část 1. 

a 2.) v přílohách č. 3a a 3b. Seznam nalezených druhů včetně jejich kategorie ohrožení, 

ekoelementu a početností jsou sepsány v tabulce v příloze č. 4. 

Pro zpřehlednění dat byl za pomoci programu CANOCO 4.5 package metodou nepřímé 

gradientové analýzy (indirect gradient analysis) vytvořen ordinační diagram, přičemž bylo 

využito detrendované korespondenční analýzy (DCA). DCA je metodou váženého průměru 

s odstraněním trendu. 
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Graf 5: Ordinační diagram DCA analýzy na základě společenstev vodních měkkýšů 

Pozn.: Čísla udávají jednotlivé tůně, jejichž bližší charakteristiky jsou uvedeny v kap. 6.2. a tabulce č. 2. 

 

V ordinačním diagramu je vidět, že tůně č. 1, 2, 3, 4 a 6 jsou stranou (odlehlé). Jde o tůně, 

které se nacházejí v západní části území, dosti blízko u sebe. Zejména č. 1, 2 a 4. Tůně č.1 

a č. 2 spolu komunikují drobnými strouhami. V době vydatnějších dešťů se dá 

předpokládat, že se mohou zcela propojit v jedinou vodní plochu. U tůně č. 1 je možné, že 

její odlehlost v diagramu je způsobena větší teplotou a počtem jedinců, v kombinaci 

s vyšším pH. Tůň č. 3 se vyznačuje hned několika jedinečnostmi, co se sledovaných 

faktorů týče. Byl zde ze všech sledovaných ploch zaznamenán vůbec nejnižší počet druhů 

(pouze 2), jedinců (celkem 12) a také nejnižší průměrné pH. Tůň č. 4 byla nejmenší 

sledovanou plochou (pouze 6 m
2
), přesto zde byl zaznamenán dosti vysoký počet jedinců, 

vzhledem k těmto malým rozměrům. Tůň č. 6 svou plochou patřila ke čtyřem největším 

vodním plochám, přičemž v porovnání s ostatními třemi (č. 22, 23, 24) měla vyšší 

průměrnou teplotu (o 3,3 až 6,5 °C). 

 

Ze sledovaných faktorů se jako důležitá jeví plocha, což ovšem neznamená, že je 

rozhodujícím faktorem. Z diagramu je patrné, že ostatní faktory (pH, teplota, salinita, počet 

jedinců a počet druhů) spolu značně souvisí. Vzhledem ke svému umístění v diagramu 

k těmto faktorům, se jako nejvýznamnější zdají být tůně č. 2, 4, 5, 9 a 11.  
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Tůně č. 2, 4 a 5 se nacházejí ve své těsné blízkosti. Čísla 2 a 5 jsou blízko sebe, v dobře 

prosluněném místě. Co se týče č. 2, byl zde zaznamenán terestrický druh Oxyloma elegans, 

který byl pak nalezen už jen na dalších dvou tůních. Ve všech případech se jednalo  

o ojedinělé nálezy, v minimálním zastoupení. Je možné, že se tento druh z území vytrácí. 

V případě č. 5 se jedná o menší, teplejší tůň. U č. 4 je vhodné uvést, že i přesto, že se jedná 

o nejmenší sledovanou tůň, bylo zde zjištěno 6 druhů měkkýšů, a jak je už zmíněno výše, 

také vzhledem k velikosti vodní plochy i značný celkový počet jedinců. Mezi tyto druhy 

patřili například také dva z celkem tří zjištěných druhů mlžů tohoto území. Jedním byl 

Musculium lacustre zastoupený v jednom z největších počtů a druhým pak Pisidium 

casertanum, který byl nalezen pouze na této tůňce. Vzhledem k malému zastoupení může 

být druh, na tomto území reliktem. Stejně tak u č. 11 může pozorovat větší počet druhů  

a jedinců vzhledem k menším rozměrům tůně. I zde byl zjištěn Musculium lacustre, a to ve 

stejném počtu. Tůň č. 9 se nachází hned vedle č. 11. Byl zde nalezen největší počet 

jedinců.  

6.4 Systematické zařazení přítomných druhů měkkýšů 

Všechny nalezené druhy měkkýšů jsem vypsal dle správného zařazení: 

Kmen: Mollusca Cuvier, 1795 - měkkýši 

Podkmen: Conchifera Gegenbaur, 1878 - schránkovci 

Nadtřída: Cyrtosoma 

Třída: Gastropoda Cuvier, 1795 - plži 

Nadřád: Heterobranchia 

Řád: Pulmonata Cuvier in Blainville, 1814 - plicnatí 

Podřád: Basommatophora Keferstein, 1864 - spodnoocí 

Infrařád: Hygrophila 

Čeleď: Lymnaeidae Rafinesque, 1815 - plovatkovití 

Rod: Stagnicola Jeffreys, 1830 

Druh: Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) – blatenka tmavá  

B M S 

Rod: Radix Montfort, 1810 
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Druh: Radix ampla (Hartmann, 1821) – uchatka široká B M S 

Druh: Radix auricularia (Linné, 1758) – uchatka nadmutá  

B M S 

Druh: Radix peregra (O. F. Müller, 1774) – uchatka toulavá  

B M S 

Rod: Lymnaea Lamarck, 1799 

Druh: Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) – plovatka bahenní  

B M S 

Čeleď: Physidae Fitzinger, 1833 – levatkovití 

Rod: Aplexa Fleming, 1820 

Druh: Aplexa hypnorum (Linné, 1758) – levotočka bažinná  

B M S 

Čeleď: Planorbidae Rafinesque, 1815 – okružákovití 

Rod: Planorbis O. F. Müller, 1774 

Druh: Planorbis planorbis (Linné, 1758) – terčovník vroubený 

B M S 

Rod: Anisus Studer, 1820  

Druh: Anisus leucostoma (Millet, 1813) - svinutec běloústý  

B M S 

Druh: Anisus vortex (Linné, 1758) – svinutec zploštělý  

B M S 

Rod: Gyraulus Charpentier, 1837 

Druh: Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) – kružník bělavý  

B M S 

Druh: Gyraulus parvus (Say, 1817) – kružník malý B* M* ?* 

Rod: Hippeutis Charpentier, 1837 

Druh: Hippeutis complanatus (Linné, 1758) – kýlnatec 

čočkovitý B M S 

Rod: Planorbarius Froriep, 1806 

Druh: Planorbarius corneus (Linné, 1758) – okružák ploský  

B M S 
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Podřád: Eupulmonata Haszprunar & Huber, 1990 

Infrařád: Acteophila 

Čeleď: Succineidae H. Beck, 1837- jantarkovití 

Rod: Succinea Draparnaud, 1801 

Druh: Succinea putris (Linné, 1758) – jantarka obecná B M S 

Rod: Oxyloma Westerlund, 1885 

Druh: Oxyloma elegans (Risso, 1826) – jantarovka úhledná  

B M S 

Nadtřída: Diastoma 

Třída: Bivalvia (mlži) Linnaeus, 1758 

Nadřád: Heterodonta 

Řád: Veneroida 

Podřád: Sphaeriacea 

Čeleď: Sphaeriidae Deshayes, 1855 - okružankovití 

Rod: Musculium Link, 1807 

Druh: Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) – okrouhlice 

rybničná B M S 

Rod: Pisidium C. Pfeiffer, 1821 

Druh: Pisidium casertanum (Poli, 1791) – hrachovka obecná  

B M S 

Druh: Pisidium personatum Malm, 1855 – hrachovka malinká 

B M S 

Zkratky (B - Čechy, M - Morava, S – Slovensko, * - druh je na daném území nepůvodní) 

použity podle práce: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České  

a Slovenské republiky (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010). 

6.5 Návrh managementu pro EVL Mokřad u Rondelu 

Při návrhu bylo vycházeno především z plánu péče o EVL CZ0813455 Mokřad u Rondelu, 

jehož zpracovatelem je Radim Kočvara, Zásad péče o nelesní biotopy v rámci soustavy 

NATURA 2000 (SÁDLO ET AL. 2003) (pro AOPK) a Studie – Mokřad u Rondelu, 

komplexní návrh řešení, jehož autory jsou Jiří Kupka a Hana Kretová. 
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Jak již bylo v práci zmíněno, lze zájmové území Mokřad u Rondelu rozdělit na dvě zóny. 

Na zónu zásahovou v severní části mokřadu a zónu bezzásahovou ležící podél jižní hranice 

území tvořené toky Sušanka a Lučina.  

Návrhy pro bezzásahovou zónu 

V bezzásahové zóně nacházející se podél jižního okraje a částečně po stranách jak na 

východě, tak také na západě území EVL nedochází v podstatě k žádným úpravám, kromě 

vybudování samotných tůní již v minulosti. Dnes je příjezdová cesta, která byla při těchto 

pracích využita, a která propojovala obě zóny zarostlá stromy a vegetací nižšího patra  

a došlo tak jejímu zapojení se do okolí. Bezzásohovou zónu tvoří vrbo-topolový měkký 

luh. Můžeme zde vidět zastoupení typickými druhy lužních lesů s bohatým křovinným 

porostem. Management uplatňovaný v této části bych viděl v ponechávání starších, 

padlých a doupných stromů, což je velice prospěšné pro řadu druhů zejména bezobratlých 

živočichů, vázaných na tento typ stanoviště.  

Okraje této zóny bývají často místy, kde dochází k výskytu invazních druhů, jako je 

křídlatka japonská (Reynoutria japonica) nebo netýkavka žláznatá (Impatiens 

glandulifera), pronikající i hlouběji do porostů. Jako nejúčinnější by se mohla zdát tzv. 

eradikace, což je jeden ze tří postupů uplatňovaných v boji proti invazním druhům rostlin 

v rámci zásad péče o území NATURA 2000. Spočívá v úplném zničení všech populací 

druhu, včetně semen, oddenků a dalších částí rostlin, z nichž by mohly opětovně vzniknout 

nové porosty. Metoda je v počátcích ekonomicky náročnější, ovšem ušetří tak finance 

spojené s častým opakováním zásahů. Invazní druh se nově vyskytne pouze v případě 

nového zavlečení. Problémem v oblasti šíření invazních druhů a aplikace tohoto postupu  

v zájmové území je, že je území velice často vyhledáváno ptactvem, ať už zde hnízdícím 

nebo pouze vyhledávajícím potravu. A právě díky ptactvu často dochází k rozšiřování 

těchto invazních druhů rostlin, a tudíž by nové zavlečení bylo velice pravděpodobné. Proto 

je vhodné invazní druhy a jejich šíření kontrolovat při návštěvách území a snažit se alespoň 

omezit jejich výskyt.  

Odstraňování netýkavky žláznaté je dlouhodobější proces, související se snahou vyčerpat 

její semenné zásoby v půdě. Již po 2. sezóně klesá množství jedinců asi na 20 % 

z původního množství.  V  případě netýkavky žláznaté bych navrhoval ruční vytrhávání 
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rostlin i s kořeny, které je v případě této rostliny snadné. Provedení tohoto zákroku by bylo 

vhodné alespoň třikrát do roka v období od dubna do září, nejlépe pak v první půli tohoto 

intervalu, tedy do konce června. V tomto období druh ještě nekvete. Vzniklý odpad  

a biomasa musejí být z území odstraněny úplně jejich odvezením mimo lokalitu. Důležité 

je vyvarovat se sešlapu či válcování, které umožní rostlině díky kontaktu s půdou 

regeneraci z lodyžních uzlů. Větším problémem co se likvidace týče, je křídlatka japonská, 

u níž se pouze mechanické metody odstranění příliš neosvědčují.  

U křídlatky japonské se nemusíme snažit o vyčerpání semenné banky, jelikož u semenáčků 

vzniklých z dozrálých semen se úmrtnost pohybuje kolem 100 %. Problém s křídlatkou 

japonskou spočívá ve vytrvávajícím mohutném oddenkovém systému. Pokud bychom 

použili pouze mechanickou metodu odstranění, mohlo by dojít k opětovné regeneraci  

i z narušených oddenků a jejich drobných částí. Navrhoval bych tedy řešit problém 

s křídlatkou japonskou kombinací kosení a využití herbicidu. Využití herbicidu, by mělo 

být velice opatrné a prováděné pod dozorem osoby k tomuto zásahu zmocněné. Aplikace 

by měla probíhat v období srpna až září, a to pouze na porostech křídlatky, v době před 

jejím kvetením. Alespoň třikrát v intervalu dvou týdnů. Herbicid musí být netoxický pro 

vodní organismy a nesmí po něm zůstávat v půdě žádné zbytky. Vhodné se jeví přípravky 

na bázi glyfosátů, jako jsou Roundup, Glyfogan či Taifun. V případě prostředku Roundup 

se uvádí použití s ohledem na časté jednopruhové porosty v koncentraci 20 % roztoku. 

Kosení by pak probíhalo až po aplikaci herbicidu a po následném uschnutí rostlin. Vhodné 

by bylo použití menšího křovinořezu a to v období od října do listopadu. Suchou biomasu 

je dobré bezpečně spálit na předem k tomu určených místech, aby se s ní nemanipulovalo 

v jiných částech území, např. při pokusu o její odvezení mimo území mokřadu. 

V případě výskytu náletových druhů dřevin, jako je např. olše lepkavá či břízy, je vhodné 

jejich vykácení, čímž se dosáhne prosvětlení okraje lesa, s nímž sousedí řada tůní. 

V případě jeřábu ptačího, který nepatří k příliš expanzivním druhům, se nemusí ke kácení 

přistupovat, ale lze jej zde ponechat k využití zdejšími pěvci.  
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Návrhy pro jednotlivé tůně bezzásahové zóny (dle mého pracovního označení – tůně 

č. 20 – 24) 

Tůň č. 20 

Tato lesní dosti zastíněná tůň bývá značně závislá na množství srážek. Dno tůně je bahnité 

a tudíž dokáže nashromážděnou vodu po nějaký čas uchovat. Nicméně je tůň značně 

ohrožena vysycháním, jak se také ukázalo v průběhu měření. Doba setrvání vody by mohla 

být delší v případě větší hloubky, jelikož je tůň rozlehlá, ale dosti mělká.  

V tomto případě by větší hloubka z důvodu vysychání tůně nebyla na škodu. Pro měkkýše 

by i tak nebyla hloubka příliš velká, jelikož zde byla naměřena druhá nejmenší průměrná 

hloubka v 1 m od břehu. Možným řešením by bylo pracnější prohloubení, které by 

z důvodu nemožnosti použití těžší techniky muselo být provedeno ručně. Roli by zde 

sehrála výška hladiny podzemní vody, která by mohla v případě většího sloupce vzlínat  

a tůň takto zásobit, jelikož dno i po vyschnutí tůně bylo vždy vlhké. Toto by bylo potřeba 

ověřit delším pozorováním, jelikož mé měření probíhalo zejména v obdobích dešťů, mezi 

nimiž nedocházelo k delším obdobím sucha.  

Tůň č. 21 

Sousedí s tůní č. 23, s níž bývá za vysokého stavu vody propojena. Není nutno provádět 

žádný ze zásahů.  

Tůň č. 22 

Silně zastíněná tůň protáhlého tvaru. Zde by bylo vhodné proslunění tůně v oblasti 

podélných břehů. Možná by bylo nutné získat souhlas ke kácení. Takto protáhlé zastíněné 

tůně, bývají často pozůstatky ramen řek. Tůň je tvořena pozůstatkem rybníka, jehož bývalá 

hráz tvoří jižní břeh. Před jeho existencí zde mohl vést původní tok Sušanky, který byl  

v minulosti přeložen, a jenž se do blízkého okolí této tůně v období dešťů rozlévá. Dle 

Berana (2002) nebývají takovéto tůně na malakocenózy příliš bohaté. To se také potvrdilo 

v mých sběrech, kdy zde byly nalezeny pouze 4 druhy. Za zmínku ovšem stojí, že zde byl 

nalezen téměř ohrožený druh Aplexa hypnorum s třetí největší početností ze všech 

sledovaných tůní. 
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Tůň č. 23 

Největší tůň tzv. „rybník“, který i přes svou velikost vysychá, což je škoda z důvodu 

nemožnosti existence některých větších mlžů, kteří zde tudíž nemohou přežívat. Není 

nutné provádět zde jakýkoliv zásah. Jedna ze dvou tůní, kde byla prokázána přítomnost 

mlže Anisus vortex. 

Tůň č. 24 

V lesní tůni č. 24 byl zaznamenán největší nález druhu Pisidium personatum (hrachovka 

malinká). Další méně početný nález byl pak už jen v tůni č. 16.  Tůň č. 24 dosahuje 

v období deště a vyšší hladiny spodní vody nejrozsáhlejšího rozlivu, kdy dochází 

k zaplavení lesa v západní části mokřadu až na několikanásobek původní velikosti tůně. 

Tůň trpí značným opadem listí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné v místě provést pročištění 

od tohoto opadu a pročistit tůň od organického znečištění. Zásah se týká prostředí původní 

tůně (tedy za menšího stavu vody). Původní tůň před rozlivem tvoří jinak severní část 

mnou sledované tůně č. 24.  Dále by bylo vhodné v okolí provést prosvětlení, které by 

mohlo vyžadovat povolení ke kácení dřevin. 

Návrhy pro zásahovou zónu 

Zásahovou část tvoří časný vrbo-topolový luh s převahou vlhkých lučních společenstev, 

s častým výskytem ruderálních druhů rostlin. V této části se nachází větší množství tůní 

převážně periodického charakteru. Kromě typického mokřadního biotopu, zde můžeme 

nalézt také teplá a světlá stanoviště, často vyhledávaná hmyzem a plazy. Většina z těchto 

stanovišť se nachází na nebo v okolí valu a vyvýšenin, vzniklých uložením zemin a odpadů 

v dřívějších dobách výstavby města a jeho komunikací. Val ve střední části mokřadu se 

jeví jako vhodné místo k vybudování dalších tůní. Z tohoto důvodu je tedy nutné tento val 

zbavit vegetace, která zde tvoří hustší porosty, a to zejména po jeho stranách. Východní 

část směrem k tůním č. 18 a 19 dosti zarůstá náletovými dřevinami, které je nutné vykácet, 

čímž dojde k proslunění valu a vzniku místa pro následné hloubení tůní.  

V zásahové zóně je problém spojený s invazními druhy rostlin a nálety expanzivních druhů 

dřevin výraznější. Co se týče invazních druhů, je postup jejich likvidace shodný, jako tomu 

bylo v zóně bezzásahové. Expanzivní druhy dřevin jsou zde častější, a to zejména bříza či 



Štěpán Klimša: Návrh managementu území Mokřady u Rondelu (Havířov) s ohledem na malakocenózy 

 

 

2012   60 

olše lepkavá (Alnus glutinosa). Tyto dřeviny zde můžeme pozorovat v různém stádiu jejich 

vzrůstu. Jako vhodná se jeví jejich průběžná likvidace. S kácením můžeme začít už  

u malých náletů. Z hlediska účinku kácení na listnaté dřeviny se jako vhodné uvádí tento 

zásah provádět na sklonku vegetace, než dojde ke stahování asimilátů ke kořenům, tedy 

v srpnu a začátkem září. Z hlediska ochrany bych ovšem navrhoval přistoupit k likvidaci 

kácením v době mimo vegetační sezónu, tedy koncem října a začátkem března, kdy se 

omezí poškození okolní vegetace a ohrožení hnízdícího ptactva. Odstraňování nežádoucích 

náletových dřevin je úspěšně prováděno a je součástí současného managementu, a tudíž 

problém s těmito druhy není mimo kontrolu a nedochází k ohrožení druhů původních. 

Proto je samozřejmě vhodnější zohlednit ochranu přírody a druhů nad vyšší účinností 

kácení.  

Vzhledem k lučnímu charakteru v okolí všech tůní zásahové zóny je zde velký podíl travin. 

Tyto porosty je vhodné kosit jedenkrát do roka v období červen až červenec. Občasné 

Důležité je, že se tímto vyhneme kosení v době migrace obojživelníků a zamezíme tak 

jejich zbytečnému usmrcení. Rovněž je vhodné využití menších sekaček s možností 

vyššího nastavení sečící lišty od země, tak aby nedocházelo ke zranění živočichů 

v průběhu kosení. Kosení je vhodné z důvodu zabránění postupnému zazemění tůní  

a lepšího prosvětlení vodních ploch. Skosenou biomasu bych nijak neodstraňoval. 

Z předchozích let se osvědčilo ji pouze shrabovat do menších kupek a ty na lokalitě 

ponechat. Tyto hromádky suché biomasy mohou tvořit úkryt pro plazy a poskytnout také 

vhodné a teplé místo k ukrytí jejich vajíček. Podobnou funkci zde zastávají také pařezy 

rozmísťované v okolí valu.   

Návrhy pro jednotlivé tůně zásahové zóny (dle mého pracovního označení tůně č. 1 – 

19) 

Tůně č. 1, 2 a 3 

Konkrétní místa, kde by mohlo dojít k vykácení menších porostů, se nacházejí v okolí tůně 

č. 1 z jižní strany a tůně č. 2 podél jejího východního břehu směrem k tůni č. 6. Zde  

by bylo vhodné prosvětlení porostu mezi těmito vodními plochami. U lesní tůně č. 3, by 

z důvodu současného silného zastínění cca. 80 % bylo vhodné prosečení kopřivy 

dvoudomé (Urtica dioica) na okraji vyššího severního břehu. Ke zvýšení prosvitu tůně by 
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bylo vhodné prořezání dřevin v jejím okolí. V této tůni byl nalezen druh Aplexa hypnorum 

(levotočka bažinná), který obýval celkem 6 z 24 sledovaných tůní, a to v největším počtu 

ze všech. Jedná se o druh, který patřil v nálezech z tohoto území k nejvzácnějším. 

Hodnocený jako (NT) tedy téměř ohrožený druh. Druh se živí nárůsty řas a vegetací, které 

je v této bahnité tůni nedostatek, právě z důvodu silného zástinu. Tůň neměla příliš 

variabilní dno a její hloubka byla spíše menší. Tůň by bylo vhodné po zmíněných zásazích 

ponechat přirozenému vývoji, který by vedl ke vzniku bohatého nárůst submerzní 

vegetace, kterou nejen tento druh měkkýše vyhledává. Nevhodnost tůně dokládá nález 

pouze dvou druhů. Tím druhým je terestrický druh měkkýše Succinea putris, jenž byl 

zastoupen pouze jedním jedincem.  

Ke kácení dochází také v západní části mokřadu, kde již tůně nejsou. Dalším místem 

vhodným k prosvětlení je severní část mokřadu, kde se v lesním porostu vyskytují menší 

dosti zazeměné a zarostlé tůňky, které byly objeveny až později po částečném sečení  

a odstranění vegetace. Tyto tůně již nebyly zahrnuty do této práce. Zde by bylo potřeba 

odstranit spadané listí. Vzhledem k menší hloubce by tyto tůně mohly po prosvětlení být 

vhodným stanovištěm měkkýšů. Submerzní vegetace obývaná druhy využívající 

atmosférický kyslík je zde bohatě vyvinuta a to především v podobě kanadského moru. 

Vzhledem k ponechání tůní delší dobu bez zásahu, by tyto tůňky mohly být vhodným 

místem pro uskutečnění přirozené sukcese. Vhodné by bylo pouze tůně kontrolovat  

a případně jemně zasáhnou v případě jejich ohrožení zazeměním. Rovněž by bylo vhodné 

provést zde monitoring druhů a to v současném stavu a pak také nějakou dobu po 

provedení zmíněných opatření.  

Tůn č. 4 

Na této malinké tůňce byl jako v jediné ze sledovaných tůní zaznamenán nález druhu 

Pisidium casertanum (hrachovka obecná). Spolu s č. 9, 11 a 13 zde byl také zjištěn největší 

nález druhu Musculium lacustre (okrouhlice rybničná).  Tůň byla malá a na svou velikost 

dosti hluboká s trychtýřovitým dnem. Právě díky své hloubce se i přes značné kolísání 

vodní hladiny dokázala zachovat. Momentálně došlo k rozšíření a zvětšení tůně. Jak se 

tento zásah projeví do budoucna na populacích těchto druhů spolu s dalšími druhy, které 



Štěpán Klimša: Návrh managementu území Mokřady u Rondelu (Havířov) s ohledem na malakocenózy 

 

 

2012   62 

zde byly nalezeny, se teprve ukáže. Proto bych u této tůně v následujících letech navrhoval 

sledování a monitoring druhů zde žijících, jakožto i zkoumání početnosti jejich populací. 

Tůn č. 5 

Zde by bylo pouze vhodné udržovat prosvětlení této tůně, z důvodu značného zarůstání 

břehů travinami.  Týká se především severní a východní strany. Z jihu je vhodné sledovat 

řídkolesí, které by mohlo utrpět nálety olší či bříz. Tůň je obývaná především druhy 

Planorbis planorbis a Lymnaea stagnalis žijícími v hustém zárustu submerzní vegetace při 

povrchu hladiny. 

Tůn č. 6 

Provést již výše zmíněné prosvětlení mezi tůněmi č. 2 a 6. V blízkosti této tůně se tedy 

jedná o její východní břeh. Severní břeh možno upravit kosením a případně hlídat porosty 

růže a ostružiníku, aby nedocházelo k jejich nadměrnému šíření. Tůň je z převážné části 

zarostlá emerzní vegetací. Je možné její částečné prohloubení. Tůň je značně velká  

a hluboká, a tudíž nehrozí její zánik, ani při umírnění zásahů do její okolní vegetace, 

vhodné pro měkkýší druhy, pro něž může být vhodným místem, kde mohou klást svá 

vajíčka či přímo na vegetaci pobývat. Jediná tůň obývaná druhem Radix ampla (uchatka 

široká).  

Tůň č. 7 

Tato tůň byla postižena velkými úbytky vody po celé období měření (srpen - říjen). 

Přičemž největší úbytek začátkem září způsobil její rozdělení na dvě menší tůňky. Díky 

tomuto poklesu bylo viditelné dno, s velkými skoky ve své výšce. V místech dvou menších 

tůní byla hlouba okolo 2 m. Tuto tůň by bylo vhodné upravit tak, aby se rozdíly v hloubce 

vyrovnaly a dno bylo spíše „lavorovité“. Příliš strmé břehy a velká hloubka nejsou pro 

měkkýše zrovna vyhovující. Menší hloubka v tůni by umožnila zarostení dna submerzní 

vegetací v celé jeho ploše. Tato vegetace dosahující díky malé hloubce až k povrchu 

hladiny je populacemi měkkýšů často vyhledávaná. Můžeme ji vidět ve většině tůní těchto 

mokřadů.  
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Tůň č. 8 

Tůň č. 8 je dosti velká a vzhledem ke zjištěné přítomnosti ryb je nejspíš i nevysychající. 

Voda je značně zakalená, což by mohlo být způsobeno právě přítomností rybí osádky. 

Vodní plochu by bylo vhodné ponechat přirozené sukcesi, která by zajistila její částečné 

zazemění. Ryby jsou zde problémem i pro ostatní vodní živočichy, a tudíž by bylo vhodné 

je odstranit. Jako možnost se zde nabízí jejich pozdější vymrznutí v průběhu zimních 

měsíců, ke kterému by došlo právě v důsledku onoho mírného zazemění.  

Tůň č. 9, 10, 11 a 12 

V okolí těchto tůní by bylo vhodné kosení, podle návodu výše. Dále je vhodné odstranění 

náletových dřevin a úprava vrb do podoby, košatých vrb jako je tomu na druhé straně valu. 

Tůň č. 9 je dosti zarostlá, velkým množstvím spadaného listí. Doporučoval bych její 

pročištění. Tůň č. 10 je značně zarostlá okolní travinnou vegetací a dochází tak k jejímu 

téměř splynutí s lučním stanovištěm. Bylo by vhodné jí mírně prohloubit. Zásah by neměl 

být velký. Důležité je zamezení jejímu zániku, ale zároveň musí být zachován její 

charakter. Lokalita byla druhá nejvýznamnější, co se týče výskytu téměř ohroženého druhu 

Aplexa hypnorum. Tůň č. 11 bych prozatím ponechal bez zásahu. Případně jen 

kontroloval, aby nedošlo k silnějšímu zazemňování, v tom případě by se pak nabízela 

možnost mírného prohloubení jako u č. 10. Tůň č. 12 bych rovněž ponechal bez zásahu. 

Byl zde zjištěn nejvyšší počet druhů (celkem 9) ze všech sledovaných lokalit. Také zde byl 

zaznamenán druh Gyraulus parvus, který se na ostatních tůních již nevyskytoval. 

Zastoupen byl pouze 3 jedinci. 

Tůň č. 13 a 14 

Obě tůně jsou značně zarostlé submersní vegetací. Zejména pak č. 13. V okolí je velký 

počet stromů, jejichž opad zatěžuje obě tůně. V případě č. 14 je také dosti silný zárust 

rákosem. Tůně by bylo vhodné pročistit a zamezit jejich případnému zazemění.  

Tůň č. 15 

Jedna ze dvou tůní, v níž byl nalezen druh Anisus vortex. Zásah je možný ve spojitosti  

s okolní vegetací. Na vyvýšeném jižním břehu dochází k výskytu netýkavky žláznaté, 
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kterou je nutné kontrolovat a v případě jejího výskytu ji odstranit. V okolí pak dochází 

k náletům olší či bříz, které je možné vykácet. Okolí je vhodné pro umístění skrýší pro 

plazy (pařezy, kupky posečené vegetace), jak tomu bylo doposud. Ve střední části tůně 

dochází k mírnému zazemění. Zde by bylo možné provést potřebný zásah.  

Tůň č. 16 

Tůň rozlévající se do lučního stanoviště. I zde dochází ve střední části k mírnému 

zazemění. Problémy s náletovými dřevinami a invazními druhy jsou shodné, jako tomu 

bylo u č. 15. Tůň obýval druh Pisidium personatum, který byl pak zjištěn už jen v tůni  

č. 24. 

Tůň č. 17 

Tůň, která byla nedávno upravována. Západní břeh zarůstá rákosem. Okolí je pravidelně 

koseno. Severní břeh je zastíněn, jelikož se nachází pod zarůstajícím valem. Momentálně 

je v plánu odstranění vegetace včetně náletových dřevin na valu, čímž dojde k prosvětlení 

valu i samotné tůně. V okolí se nachází dub, který je vhodné ponechat. Rovněž je v plánu 

vyhloubení menších tůní v místě těchto zásahů v okolí valu. V případě nálezů větší sutě 

stavebního materiálu či kamení při hloubení, by bylo vhodné tento materiál ponechat 

v tůních, případně jej vhodně rozmístit po jejich okrajích. Nárůst řas na těchto předmětech 

může být vhodný zdrojem potravy pro vodní plže. 

Tůň č. 18 

Tůň, která je z jižní a západní strany zastíněna stromy. Dochází zde k pravidelnému kosení 

a úpravám vegetace, tudíž není nutný žádný výrazný zásah. Bylo by zde ovšem vhodné 

pročištění tůně od listí, případně i jiných předmětů, které zde někdo vhodil. Místo bývá 

vyhledáváno lidmi bez domova.   

Tůň č. 19 

Stejné podmínky jako u č. 18. Východní břeh je zastíněn stromy. Jedná se ovšem o okraj 

bezzásahové zóny. Místy je zde vidět výskyt netýkavky žláznaté, kterou je nutno 
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odstraňovat. Kosení v okolí, jako v jiných částech. Zazemění by mohlo případně ohrozit 

západní břeh tůně. 

Zabránit zazemění tůní nelze pouze kosením a prořezáváním břehových porostů. Důležité 

je věnovat pozornost také množství usazeného organického materiálu. Tento biotechnický 

zásah je po stránce technického provedení dosti složitý a vyžaduje vhodný přístup 

k upravované tůni. Zásah by byl tedy možný pouze v dobře přístupných místech, kde 

nejsou v okolí žádné starší a vzrostlejší dřeviny, které by mohly být poškozeny. Vyvážení 

odhrnutého materiálu z území není nutné. Stačí jej pouze umístit na vhodná místa mimo 

okraj tůní.  

Dalším problémem mokřadů a to jak zásahové, tak také bezzásahové zóny jsou odpady. 

Jedná se buď o stavební sutě a skládkové zeminy, které zde byly navezeny v minulosti 

nebo o odpady nové, shromažďované na tzv. černých skládkách či volně poházené po 

zájmovém území. V případě stavebního materiálu a zemin není potřeba nijak zasahovat, 

jelikož se tento materiál v průběhu let stal v podstatě součástí mnoha lokalit a je dokonce 

využíván samotnými živočichy (úkryty, místa pro vyhřívání plazů atd.). Naopak černé 

skládky jsou problémem, který je nutno řešit. Jejich negativní vliv na území je dvojího 

typu. Jednak narušují estetický charakter území a tím ovlivňují jeho celkový vzhled. 

Druhým problémem, který souvisí s černými skládkami, je možnost případného úniku 

nebezpečných látek, v případě že skládky obsahují také toxický materiál. Tímto by mohla 

být ohrožena nejen flora a fauna, ale také podzemní voda, které v mokřadních biotopech 

vzlíná k povrchu a může se tak ještě více kontaminovat. Část skládek vzniká dovlečením 

nejrůznějších materiálů bezdomovci, druhou pak mají na svědomí lidé, kteří materiál 

dokonce cíleně přivezou a vyloží z odstaveného vozu. Vhodné by bylo zamezení možnosti 

vjezdu k okraji území automobilem po panelech, které zůstaly v západní části z dob 

zavážení území stavební sutí. Možným řešením by mohla být menší závora, které umožní 

přístup pouze lidem odvážejícím vykácené stromy, případně technice k hloubení tůní. 

Alespoň nějaký účinek by snad také mohlo mít vyvěšení cedule se zákazem zakládání 

černých skládek.  

Jak jsem se přesvědčil, spousta obyvatel města Havířova nemá vůbec tušení, jaké 

významné území se v okolí jejich města nachází. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

umístění informačních tabulí, které by lidem toto území přiblížily a ukázaly jim, co to 
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vlastně mokřad je a jakou funkci v krajině zastává. Déle by bylo vhodné uvést informace  

o mnohdy i vzácných druzích živočichů a rostlin, které se v těchto významných biotopech 

mohou nacházet. 

Zájmové území by bylo rovněž vhodným místem pro výuku a vzdělávání v oblasti 

biologie, pro základní a střední školy. Lze se také zaměřit na sukcesy a antropogenní 

původ území, což by mohlo být zdrojem témat pro bakalářské a diplomové práce studentů 

vysokých škol. 

Do budoucna je ještě v plánu rozmístění několika ptačích budek na území mokřadu. Na 

tomto úkolu bude Magistrát města Havířova spolupracovat s ochránci přírody. 

Cílem managementu by mělo být dosažení existence tůní ve stavu různých sukcesních 

stádií. Antropogenně vzniklé lokality by se tak mohly stát přírodě bližšími, a to zejména 

jejich zapojením se do okolní krajiny. Vzhledem k charakteru území, jakožto mokřadního 

biotopu je samozřejmě prioritou zamezení zazemňování tůní a jejich přílišného zarůstání 

vegetací. Ovšem občasné vynechání kosení v některých místech nebo o něco menší zásahy 

do vegetace břehů v případě, že budou kontrolovány a prováděny s opatrností, by 

nemusely být vždy na škodu. Mohlo by tak dojít alespoň částečně k podpoře propojení 

dílčích lokalit v ucelenější celek, čímž by se zamezilo umělému rozčleňování území. 

Existence ostřejších hranic v rámci menšího území (striktně vymezené území - kosený  

a nekosený úsek, příliš území) není v přírodě typickým jevem. Nově budované tůně by 

měly dosahovat menších rozměrů a být variabilní z hlediska jejich hloubky. Nemělo by 

však docházet ke vzniku přílišných hloubek nebo drastických skoků v reliéfu dna (viz tůň 

č. 7). Vhodné je vybudování vodních ploch. Důležité je také vyvarovat se příliš strmým či 

kolmým břehům. Plochy, na nichž dochází k vystupování spodní vody na povrch a které se 

díky tomu jeví jako vhodné pro vybudování nových tůní by měly být k tomuto účelu 

využity, za předpokladu zachování dostatečného množství podmáčených mokřadní luční 

společenstev, která jsou rovněž vhodným místem pro existenci mokřadních druhů.  
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7 Diskuse 

Z mapování tůní vyplývá, že největší rozdíly jsou ve velikostech vodních ploch a případně 

také v hloubce. Co se vegetace tůní týče, je si většina lokalit dosti podobných. Převláda zde 

zejména vodní mor kanadský (Elodea canadensis). Naměřené hodnoty pH se ve většině 

tůní pohybovaly mezi 7 až 8. Nejnižší průměrné pH (6,737) bylo naměřeno v tůni č. 24, 

nejvyšší (9,911) pak v tůni č. 6. Tímto se potvrzuje fakt, že péče o jednotlivé lokality je 

v podstatě stejná a je prováděna pravidelně, čímž dochází zejména v zásahové zóně ke 

vzniku podobných, ovšem pro čolka velkého (Triturus cristatus) a další obojživelníky zde 

žijící vhodných stanovišť. Tím ovšem dochází k jisté monotónnosti ve vzhledu stanovišť  

a zejména jejich podmínek pro organismy. Tato značná podobnost je vykoupena na úkor 

větší variability, která by mohla být šancí pro nové druhy a jejich společenstva nejen z řad 

měkkýšů. Zajištění větší variability je složitější vzhledem k historii území. V tomto případě 

jde o území s mokřadními společenstvy na antropogenně vytvořeném terénu (KUPKA, 

KRETOVÁ 2003). Většina tůní je sezónních, a tudíž dochází periodicky k jejich vysychání. 

Toto vysychání tak představuje problém pro některé druhy větších mlžů, které by se zde 

jinak mohly vyskytovat. 

 

Při porovnání jednotlivých druhů v rámci sběrů se nejčastějším druhem na území EVL 

Mokřad u Rondelu ukázal být druh Planorbis planorbis (terčovník vroubený), kromě 

největší početnosti na jeho rozšíření poukazuje také to, že byl nalezen na 22 z 24 

sledovaných tůní. Častým byly také druhy Lymnaea stagnalis (plovatka bahenní)  

a Gyraulus albus (kružník bělavý). Dále byly zjištěny druhy, které nejsou na území příliš 

rozšířené a to jak z hlediska početnosti jejich populací, tak také z hlediska počtu jimi 

obývaných stanovišť. Z celkem 18 zjištěných druhů se tento fakt týká hned 8 z nich. Druhy 

jako Radix ampla (uchatka široká), Gyraulus parvus (kružník malý) a Pisidium casertanum 

(hrachovka obecná) byly zjištěny vždy pouze na jedné z tůní. Další tři druhy Anisus vortex 

(svinutec zploštělý),  Hippeutis complanatus (kýlnatec čočkovitý) a Pisidium personatum 

(hrachovka malinká) pobývaly na dvou stanovištích. Rozšíření na třech tůních bylo 

zjištěno u druhů Anisus leucostoma (svinutec běloústý) a Oxyloma elegans (jantarovka 

úhledná). Počty jedinců všech těchto druhů nebyly nikdy vyšší jak sedm. V tomto případě 
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by bylo vhodné sledovat jejich výskyt a početnosti do budoucna. Zde stojí za zmínku, že 

dva z těchto osmi druhů jsou hodnoceny jako téměř ohrožené (NT). Převážná většina 

druhů ovšem spadá do kategorie druhů málo dotčený (LC), krom druhů Aplexa hypnorum  

a Musculium lacustre (také kategorie NT).  

Přestože jsou druhy zjištěné na EVL Mokřad u Rondelu v ČR převážně běžné, je vidět, že 

populace některých z nich často nedosahují na sledovaném území velkých početností, a že 

jejich výskyt je omezen jen na několik málo stanovišť. Z tohoto důvodu tedy můžeme tyto 

druhy považovat za druhy na této lokalitě ohrožené. Vzhledem k faktu, že výskyt těchto 

druhů byl opravdu velmi slabý, bylo by vhodné se zaměřit na jejich sledování. 

Nepřítomnost těchto druhů v jiných tůních, i přes jejich značnou a již zmiňovanou 

podobnost může být dána tím, že druh zde není příliš dlouho, a tak je možné, že k jeho 

rozšíření v následujících letech teprve dojde.  

Průzkum tůní lokality Mokřad u Rondelu, který by byl zaměřen na bezobratlé zde byl 

prováděn v letech 2005 – 2006 Veronikou Konvičkovou v rámci její diplomové práce 

zabývající se studiem makrozoobentosu. Součástí tehdy provedených sběrů byl také sběr 

měkkýšů, ovšem cílovou skupinou, na níž se výzkum zaměřoval, byly vážky. Tehdejší 

výzkum byl prováděn jen na zlomku z nynějšího počtu sledovaných tůní. Při porovnání dat 

bylo zjištěno, že 6 z těchto 8 druhů nebylo tehdy vůbec objeveno. To by mohlo dokládat, 

že se zde daný druh skutečně nevyskytoval pouze u druhu Hippeutis complanatus, jelikož 

ten byl během mého výzkumu nalezen na tůních č. 9 a 12, přičemž tůň č. 9 byla zkoumána 

také v práci slečny Konvičkové, přičemž k nálezu tohoto druh zde nedošlo. U zbylých  

5 druhů chybějících ve sběrech z výzkumu v letech 2005 – 2006 (týká se druhů Radix 

ampla, Anisus leucostoma, Oxyloma elegans,  Pisidium casertanum a Pisidium 

personatum) nelze s jistotou říci, že zde v těchto letech nebyly přítomny. Víme sice, že se 

nenacházely na tehdy sledovaných tůních, ovšem data k současným vodním plochám, kde 

byly zaznamenány alespoň slabé nálezy, nejsou.  Přítomnost druhů Anisus vortex  

a Gyraulus parvus tehdy prokázaná byla.  

V tomto odstavci porovnávám pouze tůně, které byly součástí obou průzkumů. Anisus 

vortex byl tehdy zaznamenán na následujících lokalitách: č. 9, č. 17 a č. 23. Současný 

průzkum ukázal přítomnost na lokalitách č. 15 a č. 23. U druhu Gyraulus parvus pocházejí 

nálezy z lokalit č. 9, č. 15, č. 17 a č. 23. V současné době nebyl druh nalezen na žádné 
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z těchto tůní. Jedinou lokalitou ze všech sledovaných, kde se druh v současnosti 

vyskytoval, bylo č. 12.  

V již zmiňované práci z let 2005 - 2006 byly nalezeny také dva druhy měkkýšů, které 

nejsou v mých sběrech zastoupeny. Jednalo se o druhy Galba truncatula a Physa acuta. 

Vzhledem k početnostem jedinců sesbíraných v tehdejších sběrech, se zastoupení těchto 

pěti druhů jevilo jako dosti malé, což mohlo být důvodem jejich nynější absence. Počty 

tehdy nalezených jedinců zastupující tyto druhy byly Galba truncatula (11) a Physa acuta 

(1) (KONVIČKOVÁ 2007). Tehdejší výzkum byl prováděn na menším počtu tůní, přičemž ze 

současných, zkoumaných tůní byly v tehdejším výzkumu využity tůně č. 9, 15, 17 a 23. 

Uspořádání tůní tehdy a v současné době je jiné, jelikož zdejší vodní plochy jsou 

upravovány a také jsou zde budovány tůně zcela nové.  

Opět připomínám, že hlavní cíle a zaměření obou průzkumů byly odlišné a probíhaly tudíž 

i jinou metodou, případně za jiných podmínek, co se výběru a počtu stanovišť týče. 

Z tohoto důvodu nelze zcela objektivně říci, jak si na většině současných tůní tyto druhy 

vedly. Pro srovnání by musel být proveden v řádu několika následujících let obdobný 

průzkum, jako byl tento a na základě dat a jejich srovnání by bylo možné vyvodit závěry  

o stavu populací těchto druhů. Důležité také je, že tato práce si za hlavní cíl kladla 

vyhotovení návrhu managementu pro dané území s využitím měkkýšů jako modelové 

skupiny organismů a pouze jako jednoho ze sledovaných faktorů.  

Celkový počet 18 zjištěných druhů není nikterak vysokým číslem. Výzkum prováděný 

v rámci mé diplomové práce se ovšem týkal pouze tůní, nikoli terestrických stanovišť 

zájmového území, což samozřejmě znamená absenci dat o stavu zdejších terestrických 

druhů. Pro zjištění stavu celkové malakofauny území by byl nutný další výzkum, který by 

se na tyto místa zaměřil. Celkový výzkum malakoauny by vyžadoval tedy delší dobu 

potřebnou k jeho uskutečnění. To by snad bylo možné v případě, že by tato diplomová 

práce nevznikala nově, ale naopak by navazovala na nějaký předešlý výzkum provedený 

v rámci práce bakalářské s možným zaměřením na inventarizaci zdejší malakofauny. 

V následujícím textu uvádím stručnou charakteristiku ke všem studovaným druhům, jejich 

ekologické nároky a rozšíření. 
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Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) – blatenka tmavá 

Tento druh blatenky, jehož ulita dorůstá výšky kolem 35 mm a šířky okolo 17 mm je 

největším zástupcem rodu (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010). Tvar ulity je protáhle vejčitý, se 

špičatě kuželovitým kotoučem. Na povrchu se nachází jemné, pravidelné rýhování. Závity 

rostou rychle a jsou pravidelně klenuté. Barva bývá hnědá až zelenošedá (BERAN 1998). Je 

to palearktický druh obývající převážně stojaté vody tůní, rybníků a odstavných ramen. 

Méně častý je jeho výskyt v rybnících a pískovnách. Můžeme na něj ovšem narazit také 

v pomaleji tekoucí vodě (BERAN 2002). Vyhovují mu spíše periodické, drobnější, vegetací 

hustě zarostlé biotopy. Potravou jsou mu nárosty na bahně (především řas), odumřelé i živé 

části rostlin či detrit (BERAN 1998). V Čechách i na Moravě se vyskytuje roztroušeně po 

celém území (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010). V našich podmínkách bývá vázán na nižší a střední 

polohy v nivách větších řek. Nejčastěji se jeho výskyt pohybuje v nadmořské výšce 200 – 

250 m. Nejnižší zjištěná nadmořská výška byla 146 m. Jde o druh málo dotčený – Least 

Concern (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 SG (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). 

S výskytem na 15 z 24 sledovaných tůní šlo o čtvrtý nejčastější druh na EVL Mokřad  

u Rondelu. 

Radix ampla (Hartmann, 1821) – uchatka široká 

Palearktický druh, který můžeme nalézt především ve větších pomaleji tekoucích vodách. 

Zřídkavý je jeho výskyt také ve stojaté vodě nádrží. Nejčetnější je jeho výskyt ve výškách 

od 100 do 300 m (BERAN 2002). Jako potravu využívá nárosty na bahně, detrit či rostliny 

nebo jejich části (BERAN 1998). Tento druh je nutné považovat za ustupující, a to 

především v důsledku znečištění a vodohospodářských úprav vodních toků. Proto je 

hodnocen jako téměř ohrožený – Near Threatened (NT) (BERAN 2002). Ekoelement 10 

SG-RV (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991, upraveno). Jeden ze tří druhů, jejichž výskyt 

byl omezen pouze na jednu z tůní. V tomto případě šlo o tůň č. 6. 

Radix auricularia (Linné, 1758) – uchatka nadmutá 

Druh s tenkostěnnou, uchovitě nadmutou ulitou rohové barvy s malým štíhle špičatým 

kotoučem. Povrch je jemně rýhován. Cívka je vinutá a při ústí vytváří nápadný cívkový 

záhyb. Výška se pohybuje od 25 do 31 mm, šířka pak od 23 do 28 mm. Jeho potravou 
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mohou být kromě detritu také části rostlinných a snad i živočišných těl (BERAN 1998). 

Druh je obojetného pohlaví a svá vajíčka snáší v kokonech po 50 – 150 vajíčcích 

(PIECHOCKI 1979). Obývá zejména větší stojaté vody rybníků, pískoven, odstavená 

ramena, tůňky či pomalu tekoucí vody. Můžeme jej řadit k druhům, které nejdříve osídlují 

obnovené nebo zcela nově vzniklé biotopy. Vyhovují mu nepříliš zarostlé a zazeměné 

vodní biotopy v nadmořských výškách kolem 200 až 250 m. Minimální nadmořská výška, 

v níž byl pozorován, byla 135 m. Jeho výskyt nad 250 m je slabší a klesá až po hranici 

600m. Pak už je jen ojedinělý. V ČR se jedná o druh široce rozšířený, hodnocený jako 

málo dotčený (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 SG (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 

1991). Druh byl nalezen na 9 tůních. Ve sběrech byl zastoupen celkem 47 jedinci. 

Radix peregra (O. F. Müller, 1774) – uchatka toulavá 

Palearktický druh plže obývající zejména prameniště, pramenné stružky, menší stojaté 

vody s chladnou, na živiny chudou a dobře okysličenou vodou a vodní toky vyšších poloh 

(BERAN 1998). Co se rozmezí nadmořských výšek týče, řadíme jej k druhům s velkým 

rozpětím. Nejlépe se mu daří v polohách okolo 200 až 300 m. S jeho výskytem lze počítat 

v podstatě na celém území České republiky. Výjimkou mohou být nivy velkých vodních 

toků nížinných oblastí.  Je to druh málo dotčený (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 SG-

RV (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). Ze všech tří druhů rodu Radix, kteří byli na 

lokalitě nalezeni se Radix peregra vyskytoval na největším množství vodních ploch. 

Celkem jich obýval 13. 

Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) – plovatka bahenní 

Holarktický druh dosahující značných rozměrů. Výška 30 – 60 mm, šířka 15 – 35 mm. 

Ulita má tenkou stěnu a bývá spíše křehčí a mírně průsvitná. Celkový tvar je vejčitý až 

protáhle vejčitý s vytaženým špičatým kotoučem (BERAN 1998). V České republice se 

jedná o jeden z nejčastěji se vyskytujících druhů. Jeho stanovištěm bývají jak pomalu 

tekoucí vody, tak také vody stojaté a to rybníky, odstavená ramena, pískovny, mokřady, 

tůně i občasně vysychající tůňky nebo příkopy nejčastěji ve výškách okolo 200 až 250 m.  

Běžné je pro něj osidlování menších, nových nebo obnovených biotopů (BERAN 2002). 

Pohlaví toho druhu je obojetné. Ke snášení vajíček dochází v podobě dlouhých kokonů, 

jejichž počet může být od 2 až do 275. Měsíčně může snést i 20 kokonů, někdy dokonce 
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ještě víc (PIECHOCKI 1979). V České republice je hodnocen jako málo dotčený druh (LC) 

(BERAN 2002). Ekoelement 10 SG (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). Na zájmovém 

území je velice rozšířen. Vyskytoval se na 19 z 24 tůní. S celkovým počtem 136 jedinců ve 

sběrech, byl třetím nejpočetnějším druhem. 

Aplexa hypnorum (Linné, 1758) – levotočka bažinná 

Holarktický druh se štíhlou nohou a nitkovitými tykadly. Ulita tohoto drobného plže je 

tenkostěnná, ale pevná, levotočivá, vřetenovitá a má štíhlý kuželovitý kotouč. Je silně 

lesklé narudle hnědé až žlutavé barvy. Výška ulity se pohybuj od 10 do 15 mm a šířka 

dosahuje 4 – 5 mm (BERAN 1998). Vhodným stanovištěm jsou především periodické tůně, 

okraje rybníků a mokřady často slatinného charakteru. Vyskytuje se i v jiných biotopech 

např. obnovené hluboké tůně s mírně tekoucí vodou u Mělníka, které byly v době 

průzkumu téměř bez vegetace. V České republice je centrem jeho výskytu zejména Polabí 

a okolí podél větší Moravských řek. V posledním období je zaznamenán úbytek tohoto 

druhu, jehož příčinou může být zánik vhodných biotopů, způsobený likvidací periodických 

mokřin kulturní krajiny nebo vysychání mokřin lužních lesů související s poklesem hladiny 

podzemních vod. Stupeň ohrožení je (NT), tedy téměř ohrožený druh (BERAN 2002). 

Ekoelement 10 PDt (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). S počtem 6 obývaných tůní se 

umístil na 8 místě. 

Planorbis planorbis (Linné, 1758) – terčovník vroubený 

Evropsko-západosibiřský druh vázaný na stojaté vody jako jsou tůně, odstavená ramena  

a zřídkavě i rybníky. Upřednostňuje periodické biotopy menších rozměrů, hustě zarostlé 

vegetací (BERAN 2002). Potravou mu jsou nárosty a odumřelé části rostlin včetně listí. 

Ulita tohoto druhu je tenkostěnná, terčovitého tvaru s mírně prohnutým kotoučem a spodní 

stranou. Výška 3,4 – 4 mm, šířka 12 – 20 mm. Barva bývá hnědě rohová. Povrch má 

mřížkovitou strukturu vytvořenou podélným a příčným rýhováním (BERAN 1998). V České 

republice jej nalezneme především v nivách větších řek v Polabí, Poodří a moravských 

úvalech. Jde o málo dotčený druh (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 PD (podle LOŽEK 

1964 a LISICKÝ 1991). Jednoznačně nejčastější a nejpočetnější druh zájmového území. 

Výskyt byl potvrzen na 22 tůní. Počet nalezených jedinců byl 442. 
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Anisus leucostoma (Millet, 1813) - svinutec běloústý 

Evropsko-západosibiřský druh obývající především periodické mokřady nížin, pahorkatin 

až vrchovin. Nalezneme jej také na okrajích rybníků. Vyhledává dokonce stanoviště, která 

jsou již obývaná jen několika málo druhy vodních plžů (BERAN 2002). Jeho ulita je tence 

terčovitá s prohnutým kotoučem a mírně prohnutou spodní stranou. Závity ulity jsou 

pomalu rostoucí. Na spodní části posledního závitu je dobře patrná spodní tupá hrana. Ta 

může být slabě naznačena i na horní části. Rozměry ulity jsou 1,3 – 1,5 mm na výšku a 5,5 

– 7,5 mm na šířku. Tento druh velice dobře snáší vyschnutí biotopu, díky schopnosti 

uzavřít ulitu za pomoci silného vápnitého víčka (BERAN 1998). V České republice se jedná 

o druh široce rozšířený, jelikož jej můžeme nalézt i za hranicí 650 m n. m. (BERAN 2002). 

Jde o druh málo dotčený (LC), jeho ohrožení může spočívat v úbytku vhodných biotopů, 

jakými jsou periodické mokřiny (BERAN 1998). Ekoelement 10 PDt (podle LOŽEK 1964  

a LISICKÝ 1991). Nalezen na 3 tůních s celkovým počtem pouze 5 jedinců.  

Anisus vortex (Linné, 1758) – svinutec zploštělý 

Opět Evropsko-západosibiřský druh, který vyhledává tůně, rybníky, odstavená říční 

ramena případně pískovny. Může ovšem žít i v pomaleji tekoucích vodách. U nás se 

vyskytuje spíše v nižších polohách niv větších řek. Zdá se, že u nás se druh spíše šíří, než 

že by byl ohrožován. Proto je také hodnocen jako (LC), tedy opět málo dotčený druh 

(BERAN 2002). Stejně jako předchozí druh má tence terčovitou ulitu. Ta má ovšem mírněji 

prohnutý kotouč a téměř plochou spodní stranu. Je tenkostěnná, průsvitná světle rohové 

barvy. Může být mírně širší než Anisus leucostoma. Má jednoduchý kýl, který se posouvá 

k spodní straně (BERAN 1998). Snášení provádí po 20 vajíčcích spojených v kokonech, 

které umisťuje na listy případně lodyhy rostlin (PIECHOCKI 1979). Ekoelement 10 SG-PD 

(podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). I tento zástupce rodu Anisus se na území nacházel 

v dosti nízkých počtech. Nález byl uskutečněn na 2 tůních, a to po 2 jedincích v obou 

případech. 

Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) – kružník bělavý 

Palearktický druh rybníků, tůní, odstavených ramen, pomalu tekoucích vodních toků  

i vodních ploch vzniklých v souvislosti s těžbou. Jedním z prvních druhů, které se objevují 
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na nově vzniklých nebo obnovených biotopech typu odbahněný rybník či pískovna. 

Nejčastější výskyt můžeme zaznamenat kolem výšky 200 – 300 m n. m (BERAN 2002). 

Vyznačuje se tenkostěnnou, mírně průsvitnou ulitou s mřížkovitým rýhováním, kdy 

podélné rýhy jsou zvláště výrazné. Navíc v podélné linii můžeme pozorovat drobné 

šupinkovité chloupky. Celkový tvar ulity je opět terčovitý, kdy kotouč je ve středu hlouběji 

prohnutý. Stejně tak je prohnutá také spodní strana (BERAN 1998). Druh je nejspíše 

jednoletý. Jeho vajíčka se při teplotách okolo 14 – 18 °C vyvíjejí asi 14 dní. Snášena jsou 

v kokonech po 16 kusech (PIECHOCKI 1979). Druh není v České republice nijak vzácný, 

jelikož se vyskytuje dosti často a to především v nižších polohách. Z tohoto důvodu je 

zařazen v kategorii málo dotčených druhů (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 SG (podle 

LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). S 16 tůněmi je v počtu obývaných ploch na 3 místě. Druh 

zde byl dosti početný. 

Gyraulus parvus (Say, 1817) – kružník malý 

Ekologicky nenáročný druh, stojatých i pomalu tekoucích vod. Často obývá umělé nebo 

ovlivněné nádrže jako jsou čerstvě odbahněné rybníky či jámy vzniklé v důsledku těžby. 

Toto rozšíření souvisí s tím, že se jedná o nepůvodní druh, který k nám byl zavlečen ze 

Severní Ameriky. Ulita bývá nápadně prohnutá s výrazně dolů sklopeným ústím. Na výšku 

může dorůstat do 1,4 mm a na šířku mívá asi 5,5 mm (JUŘIČKOVÁ ET AL. 2010). Vzhledem 

ke své široké ekologické valenci je Gyraulus parvus v České republice dosti značně 

rozšířen. Jeho ohrožení však není vyhodnoceno a proto spadá do kategorie (NE) Not 

Evaluated, tedy nevyhodnocené druhy (BERAN 2002). Ekoelement 10 (podle LOŽEK 1964  

a LISICKÝ 1991, upraveno). Na rozdíl od předešlého druhu byl tento nalezen na jediné tůni 

č. 12. Početnosti byli dosti nízké (pouze 3 jedinci).  

Hippeutis complanatus (Linné, 1758) – kýlnatec čočkovitý 

Jde o palearktický druh odstavených ramen, tůní a rybníků. Může jej pozorovat také na 

jiných biotopech, jako jsou pomaleji tekoucí vody, kde obývá místa nad jezy. Je běžný 

především v nižších polohách (BERAN 2002). Často obývá vodu s rozkládajícími se zbytky 

listí. Jeho ulita je čočkovitého tvaru s tenkou, dosti průsvitnou stěnou s jemnými rýhami na 

povrchu. Obvyklá je světlejší rohová barva. Kýl je jednoduchý a umístěný ve středu závitu. 

Výška ulity se pohybuje v rozmezí 1 - 1,2 mm a šířka 4 - 5 mm (BERAN 1998). Krom 
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vyšších poloh můžeme předpokládat jeho výskyt po celém území České republiky. I tento 

druh je řazen do kategorie (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 SG (podle LOŽEK 1964  

a LISICKÝ 1991). Další z druhů s velmi slabým zastoupením. Výskyt na č. 9 a č. 12. Vždy 

jen po jednom jedinci. 

Planorbarius corneus (Linné, 1758) – okružák ploský 

Evropsko-západosibiřský druh plže, jehož typickými biotopy jsou rybníky, odstavená 

ramena, tůňky a pomalejší tekoucí vody. Nejčetnější výskyty bývají v nadmořských 

výškách od 150 do 250 m v nivách větších vodních toků nižších až středních poloh 

(BERAN 2002). Planorbarius corneus je s rozměry ulity 10 – 16 mm na výšku a 25 – 40 

mm na šířku naším největším plžem z této čeledi. Jeho ulita je tlustě terčovitá s mírným 

prohnutím spodní strany. Je značně silnostěnná a tudíž i dosti pevná. Barva bývá 

rudohnědá až olivově hnědá se světlejší spodní částí (BERAN 1998). Jedná se běžný druh 

našich vod, u nějž můžeme sledovat postupné šíření především v 2. polovině 20. století 

v důsledku postupující eutrofizace. Potravou mu jsou především živé či odumřelé části 

rostlin. Kategorie ohrožení (LC) (BERAN 1998). Ekoelement 10 SG (podle LOŽEK 1964  

a LISICKÝ 1991). Stejně jako Aplexa hypnorum byl nalezen na 6 tůní, a tudíž se s ní dělí  

o 8 místo, co se počtu obývaných vodních ploch týče. 

Succinea putris (Linné, 1758) – jantarka obecná 

Eurosibiřský druh plže s vejčitou ulitou, jejíž poslední závit je břichatě rozšířený. Její stěny 

jsou tenké, dosti průsvitné a mají matně lesklý povrch s nepravidelným rýhováním. Počet 

závitů 3 – 4. Velikost je dosti proměnlivá. Ve vlhkých nížinách se dají očekávat statnější 

formy s velikostí nad 18 mm výšky. Druh obývá břehy nejrůznějších vod a to především 

nížin. Pohybuje se na listech a rákosí. Méně častý je jeho výskyt na mokrých loukách. 

V Alpách bývá k vidění do výšky i 1800 m (PFLEGER 1988). Kategorie ohrožení LC  

a ekoelement 9 RP (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991, upraveno). Druh se vyskytoval na 

polovině z celkového počtu tůní. 
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Oxyloma elegans (Risso, 1826) – jantarovka úhledná 

Palearktický plž s tenkostěnnou, silně průsvitnou, přesto ale pevnou ulitou. Ulita má 2,5 – 

3 závity, kdy poslední není tak rozšířený, jako je tomu u předchozího druhu jantarky 

obecné. Rozdílná je rovněž anatomie jejich genitálií. Zbarvení je jantarové případně 

tmavožluté. Rozměry: výška ulity 12 – 20 mm a šířka 6 – 9 mm. Vyskytuje se na rákosí či 

v bahně u vod, najdeme jej také na plovoucích předmětech přímo ve vodě. Upřednostňuje 

spíše vápenité nížiny (PFLEGER 1988). Kategorie ohrožení NT a ekoelement 9 RP (podle 

LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991, upraveno). Tento druh měl velmi slabé zastoupení. Pouze  

4 jedince na 3 tůních. 

Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) – okrouhlice rybničná 

Drobnější mlž se stejnostrannou schránkou. Lastury bývají křehké s tenkou stěnou. Jejich 

tvar je lichoběžníkovitý se zaoblením rohů. Povrch má žlutavou nebo šedobílou barvu 

s jemným rýhováním. Štít i štítek jsou zřetelné. Rozměry jsou: délka 8 – 10 mm, výška 6 – 

8 mm a tloušťka 4 – 6 mm. Jeho schránky bývají často velice variabilní, což v minulosti 

vedlo k určení řady samostatných druhů (BERAN 1998). Spolu se škeblemi rodu Anodonta 

je nejčastějším mlžem rybníků, které jinak bývají na mlže dosti chudé. Krom rybníků se 

nachází také v tůních či odstavených ramenech. V České republice je jeho výskyt častý a to 

i ve vyšších polohách. Rozšíření je ovšem spíše mozaikovité vzhledem k roztroušení 

lokalit, kde byl pozorován.  Úbytek, který byl zaznamenán v posledních letech, může být 

spojen s intenzifikací hospodaření na rybnících. Kategorie (NT) - téměř ohrožený druh 

(BERAN 2002). Ekoelement 10 PD (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991, upraveno). Tento 

mlž byl nalezen na 12 tůních. Počet jedinců ve sběrech byl 67. 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) – hrachovka obecná 

Jde o malý druh mlže s nestejnostrannou schránkou, jehož lastury bývají krátce vejčité  

a nadmuté. Povrch je jemně rýhovaný, zbarvený do žlutavě rohové až nahnědlé barvy. 

Zámková liště je značně dlouhá a silná. Rozměry jsou: délka 3,5 – 6 mm, výška 3 – 5 mm 

a tloušťka 2 – 3,5 mm. Živí se filtrováním planktonu a detritu (BERAN 1998). 

Pravděpodobně kosmopolitní druh, který může obývat nejrůznější typy biotopů od 

pramenišť a větších vodních toků až po drobné mokřady. Díky tomu patří mezi naše 
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nejrozšířenější druhy mlžů a jeho nálezy tak pocházejí prakticky z celého území České 

republiky. Druh je málo dotčený (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 RV-PDt (podle 

LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). Vůbec nejmenší zastoupení ze všech druhů. Nález pouze  

1 jedince na tůni č. 4.  

Pisidium personatum Malm, 1855 – hrachovka malinká 

Eurosibiřský druh malinkého mlže nestejnorodé schránky. Dosahuje délky 3 – 4 mm, 

výšky 2,5 – 3,5 mm a tloušťky asi 1,5 – 2,5 mm. Lastura je plochá, krátce vejčitá s tenkou 

stěnou. Tento druh je u nás poměrně běžný. Osídluje hlavně chladnější drobné stojaté 

vody, prameniště a pramenné stružky (BERAN 1998). Dá se ovšem nalézt také v potocích, 

říčkách, oligotrofních vodních nádržích a rybnících, případně také v menších mokřadech. 

Jeho rozšíření je po celé České republice. Výjimkou mohou být vyšší polohy, kde od 300 

m je výskyt mnohem slabší. Kategorie ohrožení (LC) (BERAN 2002). Ekoelement 10 RV-

PDt (podle LOŽEK 1964 a LISICKÝ 1991). Také tento zástupce rodu Pisidium nebyl nijak 

silně zastoupen. Celkem bylo nalezeno 7 jedinců na 2 tůních č. 16 a č. 24. 

 

Cílem ochrany na zmiňovaném území jsou obojživelníci a zejména pak čolek velký 

(Triturus cristatus). V tomto případě by se tedy mohlo zdát, že návrh není zcela ztotožněn 

s požadavky, které by měl splňovat plán péče pro toto konkrétní území. Rozdíly ovšem 

nejsou markantní a není jich moc, jelikož požadavky ze strany měkkýšů nejsou příliš 

odlišné. Jako odklon od plánů se zdejším územím se může zdát možnost občasného 

vynechání kosení a menší zásahy do vegetace za účelem výše zmíněné existence sukcesně 

rozdílných stanovišť a vzniku pokročilejších sukcesních stádií. Zajištění mešní variability 

dna v případě tůní s větší hloubkou a strmými břehy (pouze z hlediska velkých skoků 

vodního sloupce). Tato úprava by navíc obojživelníky negativně neovlivnila. 

Hlavní náplní managementu zájmového území je podporovat zdejší soustavu mokřadních 

biotopů a snažit o dosažení různorodosti v oblasti budování nových, či udržování 

stávajících tůní. Tato různorodost by se měla projevovat zejména v členitosti břehů, 

variabilitě dna, velikosti vodních ploch, výšce vodních sloupců a intenzitě oslunění. 

Důležitá je rovněž ochrana společenstev vrbo-topolových luhů, které tvoří v mokřadech 
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ekologicky nejstabilnější a nejrozsáhlejší porosty na území města. Dalším významným 

úkolem je snaha o zachování zbytků rybničních hrází s porosty dubu letního (Quercus 

robur) a lípy malolisté (Tilia cordata), které jsou zde zastoupeny i dosti starými jedinci 

(KUPKA, KRETOVÁ 2003). 

Mezi hlavní negativní vlivy, které ohrožují zájmové území a je potřeba se jimi zabývat do 

budoucna, patří jednoznačně zazemňování tůní, v jehož důsledku dochází k zániku 

stanovišť sloužících pro zdejší organismy jako rozmnožiště, nálety expanzivních druhů 

dřevin jako olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jiné vegetace, ohrožení lokality invazními 

druhy rostlin, zejména pak netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera) a křídlatkou 

japonskou (Reynoutria japonica). Dalšími negativy jsou pak výše zmíněné nevhodné 

parametry některých tůní a existence černých skládek v okolí včetně problému se 

zamezením jejich vzniku.  
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Závěr 

Cíli této diplomové práce bylo zmapování tůní na EVL Mokřad u Rondelu, zjištění 

zvolených abiotických faktorů zkoumaných tůní, provedení průzkumu vodní malakofauny, 

zjištění informací o dřívějším a současném stavu lokality, seznámení se s uplatňovaným 

managementem a změnami prováděnými v průběhu let a nakonec také, jak už sám název 

napovídá navržení managementu pro toto území.  

Tento návrh managementu byl sepsán se zaměřením na malakocenózy, a tudíž se může 

v některých bodech lišit od návrhů a plánů péče běžně vyhotovovaných pro toto území, 

vzhledem jejich zaměření především na populace čolka velkého a nikoliv na měkkýše. 

Návrh managementu s ohledem na měkkýše, jehož záměrem by bylo cílené vybudovávání 

tůní pro tyto organismy, se v praxi běžně neprovádí, jelikož cíleně pro měkkýše se tůně 

většinou nebudují. Hovořit proto o plánech na budování tůní přímo pro měkkýše se nedá. 

Častěji dochází k vybudovávání tůní pro obojživelníky, či bezobratlé obecně. Výjimkou by 

snad mohly být vzácnější druhy měkkýšů, jejichž výskyt na tomto území nebyl prokázán.  

Dále pak je potřeba zmínit, že se o zájmové území již řadu let stará Magistrát města 

Havířova, který si nechává pro toto území vyhotovovat plány péče a inventarizační 

průzkumy obojživelníků, kvůli jejichž přítomnosti je území chráněno. Zejména pak díky 

nálezům čolka velkého. Vzhledem k jeho rostoucím populacím se tyto plány a následně 

prováděné zásahy ukazují být prospěšné. Návrh managementu v rámci této práce 

samozřejmě nevznikal s ambicemi na jeho použití v budoucnu.   

Nezbytnou součástí práce bylo zmapování zdejších tůní a také průzkum jejich 

malakocenóz. Tato data by tedy mohla posloužit v budoucnu při dalších výzkumech 

prováděných na tomto území, jelikož by existovala možnost srovnání nálezů z různých let. 

Bylo by tak možné sledovat počty druhů a vývoj jejich populací, čímž bychom získali 

přehled o tom, zda dochází k jejich navýšení či úbytku. Rovněž se zde nabízí možnost 

využití práce v pedagogické praxi pro studenty např. středních škol v rámci terénní exkurzí 

a cvičení z biologie. Případně jako zdroj informací pro pozdější diplomové a bakalářské 

práce zabývající se mokřady, malakofaunou, antropogenně podmíněnými stanovišti apod. 

Přínosem může být také získání přehledu o stavu tůní v těchto letech. 
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