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ANOTACE 

Předložená bakalářská práce se zabývá ekologicko-faunistickou charakteristikou 

suchozemských plžů (Gastropoda) ve vybrané lokalitě PR Gutské peklo. 

Hlavním cílem je seznámení se s biologicko-ekologickými faktory, 

které ovlivňují výskyt suchozemských plžů, s problematikou jejich sběru a determinace. 

První část práce obsahuje obecnou charakteristiku měkkýšů a popisuje ekologické 

faktory ovlivňující jejich výskyt a četnost. Dále se zaměřuje na malakofaunu jako 

modelovou skupinu živočichů v ochranářské praxi. V poslední části následuje vymezení 

vybraného území s jeho vývojovou charakteristikou a popis přírodních poměrů zkoumané 

lokality přírodní rezervace Gutské peklo. V této části je uveden stručný výčet flóry a fauny 

zaměřený na suchozemské druhy plžů. 

Bakalářská práce zpracovává a popisuje nalezené druhy suchozemských plžů 

v dané lokalitě. Na zkoumaném území přírodní rezervace Gutské peklo bylo objeveno 

celkem 12 druhů suchozemských plžů, z toho 10 druhů plžů ulitnatých a 2 druhy plžů 

nahých. Jednalo se převážně o druhy málo dotčené s nepatrným zastoupením druhů téměř 

ohrožených. Z hlediska ohroženosti jednotlivých druhů (IUCN, 2001), nebyl nalezen 

ani jeden druh ze skupiny VU zranitelných. Převládali druhy LC málo dotčené, z kterých 

byly nejvíce zastoupeny Laciniaria (Alinda) biplicata, Urticicola umbrosa, a Oxychilus 

cellarius. 

 

Klíčová slova: měkkýši, suchozemští plži, přírodní rezervace Gutské peklo, malakofouna, 

malakocenóza, ochrana přírody 

  



 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the Ecologic-Faunistical characteristics of Gastropods in the chosen 

area of the Gutské peklo Natural Reserve. 

 

The main goal of the thesis is the introduction into the Biological-Ecological factors which 

affect the presence of Gastropods and their collecting and determination. 

 

The first part contains general characteristics of Molluscs and describes ecological factors 

affecting their presence and numerousness. It also deals with Malacofauna as a model 

group of fauna in the environmentalist practice. The last part defines the chosen area 

and its evolutional characteristics and describes the natural conditions of the chosen area 

of the Gutské peklo Natural Reserve. The part also includes a short list of flora and fauna 

and especially terrestrial molluscs species. 

 

The bachelor thesis processes and describes the species of terrestrial molluscs found in the 

given area. There were 12 species of terrestrial molluscs found in the researched area of the 

Gutské peklo, 10 of which had a shell and 2 species were without a shell. The species 

of Least Concern prevailed over a few Near Threatened species. As far as the species 

endangerment is concerned (IUCN, 2001), there were no Vulnerable species (VU) found. 

The prevailing species of Least Concern (LC) were represented by Laciniaria (Alinda) 

biplicata, Urticicola umbrosa, and Oxychilus cellarius. 

 

      

Keywords: molluscs, terrestrial molluscs, the Gutské peklo Natural Reserve, 

malacofauna, malacocenosis, nature conservation. 
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ÚVOD 

Přírodní rezervace Gutské peklo se nachází na strmých svazích severní části 

Lysohorské hornatiny v Moravskoslezských Beskydech, v nadmořské výšce 655 až 1012 

m, v pramenné oblasti Oldřichovského potoka. Jeho celková plocha činí 37,46 ha, rozloha 

ochranného pásma je 14,79 ha. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou Nařízením 

Správy CHKO Beskydy č.2/2008 ze dne 20. 10. 2008. 

Oblast Gutské peklo patří mezi výjimečné lokality, které nejsou z hlediska 

geomorfologického v CHKO Beskydy příliš časté. Jedná se především o prudké severně 

orientované svahy Javorového v pramenné oblasti Oldřichovského potoka, jež patří 

k nejstrmějším v Beskydech (místy svahy dosahují sklonu až 54
°
). Za další fenomén 

můžeme označit stupňovité vodopády a především blokovobahenní proudy s vyvinutými 

odlučnými oblastmi. 

Předmět zkoumání bakalářské práce představují společenstva malakocenóz 

v pramenné oblasti Oldřichovského potoka na území přírodní rezervace Gutské peklo. 

Přičemž máme na zřeteli skutečnost, že měkkýši patří mezi živočišné bioindikátory, jsou 

tedy úzce spjati s oblastí výskytu po stránce biologické i ekologické. 

 

Hlavní cíle práce představují: 

 studium biologie a ekologie suchozemských měkkýšů 

 sběr a determinace měkkýšů ve vybrané lokalitě PR Gutské peklo 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MĚKKÝŠŮ 

Měkkýši (Mollusca) patří do skupiny bezobratlých živočichů, jejichž prvotní 

výskyt se datuje do období prvohor (kambrium – přibližně před 500 milióny let). V této 

době se jednalo o vodní druhy žijící převážně v mořích. Nejvyššího rozvoje dosáhli 

v období třetihor. V současné době jsou měkkýši považování za druhý druhově 

nejpočetnější živočišný kmen po členovcích. Je známo asi 130 tisíc druhů měkkýšů, 

z nichž většinu nalezneme v mořích. „Na území České republiky žije 241 druhů, z toho 

213 druhů plžů a 28 mlžů. V suchozemském prostředí se vyskytuje 162 druhů plžů 

a 79 druhů (plžů a mlžů) obývá vodní biotopy“  (Hudec, 2007). Výzkum měkkýšů 

v českých zemích spadá do druhé poloviny 19. století. O jejich přehled se pokusili 

malakozoologové Novotný (1862), Schöbl (1860) a Slavík. Poslední jmenovaný vytvořil 

ucelené dílo s názvem Monografie českých měkkýšů pozemních i sladkovodních (1868). 

Tato práce obsahuje větší množství faunistických dat doplněných ekologickými 

poznámkami a obrázky (Beran, 2002). 

U měkkýšů rozlišujeme tři hlavní části těla: hlavu, nohu a plášť. Pohyblivé jsou 

pouze hlava a noha, plášť tvoří skořápka. Společný znak kmene měkkýšů představuje 

měkké, nečlánkované tělo bez končetin. Orgánem pohybu je tzv. noha, vystavěná 

z mohutně rozvinutého svalstva břišní strany těla. Vnitřní orgány zatlačuje svalovina nohy 

do útrobního vaku. Hřbetní strana vybíhá v postranní kožní záhyby (plášť), které vylučují 

zpravidla trojvrstevnou skořápku. Její vnější pigmentovanou vrstvu (periostrakum) tvoří 

chitinózní konchiolin, střední vrstvu (ostrakum) uhličitan vápenatý a vnitřní perleťovou 

vrstvu (hypostrakum) aragonit (Zicháček, 1995). 

Mezi útrobním vakem a pláštěm měkkýše nalezneme dutinu, v níž jsou uloženy 

dýchací orgány, ledviny, pohlavní orgány a řitní otvor. Srdce se nachází u hřbetní strany. 

Ústa má v přední hlavové části, skládají se z klenutého jazyka s chitinovou blankou 

a ostrých zoubků (radula). Zoubky raduly se obnovují. Cévní soustavu řadíme 

k otevřenému typu. Krev (hemolymfa) má zpravidla modrou barvu, protože krevní barvivo 

tvoří hemocyanin (centrálním atomem je měď). Jen u některých druhů, např. u okružáků 

(čeleď Planorbidae), převažuje jako základ krevního barviva hemoglobin. Nervová 

soustava se skládá z párů uzlin (ganglia). U většiny domácích měkkýšů rozlišujeme 
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oddělená pohlaví, která však mohou jedinci v průběhu života měnit. Vývoj měkkýšů 

označujeme jako přímý, vylíhnou se z oplozeného vajíčka, nebo se jedná o živorodky. 

U primitivních druhů existují i hermafrodité, kteří mají pouze samičí část pohlavní 

soustavy, takže u nich dochází k vývoji z neoplozeného vajíčka (partenogeneze) 

(Hudec, 2007). 

Měkkýši obývají různé vodní a suchozemské biotopy. Z vodních druhů měkkýšů 

žije většina v mořích, ostatní pak nalezneme v téměř všech typech sladkých vod včetně 

vod podzemních. V našich podmínkách se nejčastěji vyskytují v nížinných stojatých 

a pomalu tekoucích vodách. „Na suchozemské druhy jsou u nás nejbohatší zachovalé 

suťové lesy a údolní porosty s vápenitým podkladem“ (Hudec, 2007). 

1.1 Plži (Gastropoda) 

Většina plžů se vyskytuje ve vlhkých a teplých stanovištích v oblastech 

s vápencovitým podkladem. Tělo plže se skládá ze tří základních oddílů: hlavy (s tykadly 

a očima), nohy a útrobního vaku (obr. č. 1) (Ložek, 1956). 

 

Obrázek č. 1: Vnější morfologie plže: a – hlava, b – oči, c – tykadla, d – ústa, e – pohlavní otvor, f – 

dýchací otvor, g – lem chodidla, h – chodidlo, i – okraj pláště (Pfleger, 1988).  

 Noha, jež slouží především k pohybu a přijímání potravy, je opatřena silnou 

svalovinou a vpředu ji ukončuje hlava s ústy a smyslovými orgány. Břišní část nohy 

nazýváme chodidlo. Plži se pohybují pravidelným plynulým klouzáním po podložce 

za pomoci tenké vrstvičky hlenu, který vylučuje velká složená žláza v přední části chodidla 

(žláza chodidlová). Hřbet a boky nohy kryje pokožka z jedné vrstvy epitheliálních buněk. 
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V pokožce jsou uloženy četné jednobuněčné hlenové žlázy, z nichž se hlen rozprostírá 

po celém povrchu pomocí sítí pokožkových hrbolků a brázdiček. Hlava plže je umístěna 

na předním konci nohy a od chodidla ji odděluje brázda. U plžů předožábrých 

(Prosobranchia) a sladkovodních plicnatých (Basommatophora) nese hlava jeden 

pár nezatažitelných tykadel (antén). Ta jsou buď štíhle válcovitá, na konci špičatá nebo 

plochá, trojúhelníková (Lymnaeidae). Na úpatí tykadel sedí na vyvýšených hrbolcích oči. 

Oproti tomu suchozemští plicnatí plži mají jeden pár zatažitelných tykadel s očima a ještě 

pár kratších, na konci tupých, zatažitelných tykadel bez očí (Ložek, 1956).  

Útrobní vak vytváří kožní záhyb zvaný plášť. Buňky na okraji pláště produkují 

vápenitou schránku (z uhličitanu vápenatého). Útrobní vak zůstává trvale skrytý v ulitě 

a dokonale se přizpůsobuje jejímu tvaru. Vpředu a po straně se nalézá plášťová dutina 

sloužící především k dýchání. U předožábrých plžů se otvírá širokou štěrbinou a nese 

vlevo na svém stropě žábru hřebenovitého nebo pérovitého tvaru. U plicnatých plžů 

představuje plášťová dutina plíce, její strop protkává hustá cévní sít a uzavírá pneumostom 

(uzavíratelný okrouhlý ostrůvek). Z ostatních orgánů plášťové dutiny je důležité srdce, 

skládájící se z komory a předsíně, dále ledvina (nefridium) a zažívací soustava. Ta začíná 

ústy na hlavě a pokračuje střevem, které je složeno v kličky, a vyúsťuje řití v oblasti 

plášťové dutiny. Ústní otvor s uzavíratelnými pysky proniká do krátké ústní dutiny, 

jež přechází do svalnatého jícnu (Pfleger, 1988).  

V přední rozšířené části střev plže nalezneme žaludek a na konci se nachází 

slinivkojaterní žláza (hepatopankreas), obklopující střevní kličky. Mezi ústní a jícnovou 

dutinou mají plži čelist, vyznačující se funkcí uchopení a zachycení části potravy. 

Na spodní straně jícnu je svalnatý vazivový polštářek – jazyk, který má na svém klenutém 

povrchu jemnou chitinosní blanku s drobnými zoubky , tzv. jazykovou pásku (radula). 

Nervovou soustavu plžů tvoří pět párů propojených nervových uzlin (ganglia). Z nich 

vedou výběžky, které spojují smyslové orgány s příslušnými částmi těla. Ze smyslových 

ústrojí plžů považujeme za nejdůležitější hmatové buňky na tykadlech, čichové receptory 

a miskovitá očka umístěná na vrcholu delšího páru tykadel (Ložek, 1956).  
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Pohlavní orgány svou rozmanitostí poskytují dostatek distinktivních rysů. 

Rozlišujeme tři skupiny podružných ústrojí podle Ložka (1956): 

 samostatně vyvinuté pohlavní žlázy (gonády): u plžů s odděleným pohlavím varlata 

a vaječník; u oboupohlavních žláza hermafroditická, v níž se vyvíjí v různé době 

jak vajíčka, tak spermie 

 vývody pohlavní: chámovod (vas deferens) a vejcovod (ovidukt) 

 ústrojí oplodňovací (kopulační): na konci chámovodu je vyvinut vnitřní nebo vnější 

pohlavní úd (penis); konečná část vejcovodu – pochva (vagina) má ještě dlouhý 

slepý přívěsek, tzv. receptaculum seminis neboli spermatéku, do níž přichází chám 

při kopulaci; k vlastnímu oplodnění vajíček spermiemi dochází teprve později 

Pohlavní orgány bývají daleko složitější záležitostí než vyplývá z výše uvedeného 

členění, neboť kromě hlavních pohlavních ústrojí mají plži také ústrojí pomocná (žlázy). 

Vývoj domácích plžů označujeme jako přímý. Po vzájemné výměně spermií, které 

se ukládají do zásobního váčku, dochází po čase k oplození vajíček uloženými spermiemi 

druhého jedince. Oplozená vajíčka o velikosti drobného hrášku, obalená výměšky 

skořápečné žlázy, kladou plži do jamky nebo tlejícího listí. Vylíhlí jedinci se vzhledově 

podobají dospělým, jen ulita má pouze konchiolinovou vrstvu. Vápencová vrstva 

jim dorůstá až během dalšího vývoje (Ložek, 1956).  

Významnou a nápadnou část plžů představuje pevná vápnitá skořápka, chránící 

měkké tělo. Schránka, zvaná ulita, bývá nesouměrná, spirálně vyvinutá. Skládá se ze tří 

vrstev: Povrchovou tenkou vrstvu (periostrakum) tvoří výlučně ústrojná látká konchin, 

jež se svým chemickým složením blíží chitinu. Pod periostrakem objevíme silnější 

neústrojnou vrstvu (ostrakum). Tu vytváří několik vrstviček drobně krystalického 

uhličitanu vápenatého (CaCO3, aragonitu), který se ukládá v podobě sloupků kolmých 

k povrchu skořápky. Vnitřní perleťová vrstva (hypostrakum) je budována z vrstviček 

uhličitanu vápenatého, na nichž lomem světla vzniká perleťový lesk. Ulita má tvar trubice 

vinoucí se kolem určité přímky, tj. osy. Každé otočení této trubice o 360
o
 kolem osy tvoří 

jeden závit. K rozlišovacím znakům jednotlivých druhů plžů patří např. celkový tvar, 

velikost, barva, povrchová úprava a síla stěn ulit. Pro jejich správné určení je důležitá 
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poloha, do které ulitu stavíme při pozorování. „Rozlišujeme pět hlavních poloh ulity: 

základní, vrcholová, píštělová, boční a týlová“ (Ložek, 1956). 

Čáry následující obrysy ulity v základní poloze nazýváme obrysnice (pravá 

a levá). Čáru, která sleduje průběh nejvíce vyklenuté části závitů po jejich obvodu, 

označujeme jako obvodnici. Závity se k sobě přikládají v prohloubené čáře, tzv. švu. 

Vnitřní stěny závitů k sobě přilínají buď těsně, takže tvoří skutečnou hmotnou osu ulity 

(cívku), nebo mezi nimi zbývá různě široký prostor tvaru dutého kužele, často ústící 

otvorem uprostřed spodní strany ulity (píštěl). Poslední závit, který vytváří ústí, zaujímá 

většinou zvláštní postavení tím, že převládá nad ostatními závity, jež souhrnně oddělujeme 

jako zvláštní část ulity, zvanou kotouč. Zásadní se jeví směr vinutí závitů: Vinou-li 

se závity pozorované ve vrcholové poloze ve směru hodinových ručiček a nachází-li se ústí 

v hlavní poloze vpravo od osy, nazývá se ulita pravotočivá. Opakem je ulita levotočivá, 

kterou považujeme za mnohem vzácnější, běžně se vyskytuje pouze u čeledi Clausiliidae 

(Pfleger, 1988). 

Pro určování pravo či levotočivosti je velmi důležitá povrchová struktura ulity. 

Povrch nebývá hladký, ale většinou opatřený rýhováním. Rozeznáváme rýhování příčné, 

tj. ke švu kolmé, nebo podélné (spirální), tj. se švem rovnoběžné. Jako další významný 

znak nemůžeme opomenout sílu stěn ulity. Rozlišujeme ulity velmi tenkostěnné, málo 

zvápenatělé, které mají velkou pružnost (Vitrinidae), dále ulity tenkostěnné (Zonitidae) 

a ulity silnostěnné (Zebrina) a tlustostěnné (Helix). Stěny ulit poškozuje naleptávání 

korozí, která silně působí v kyselém humosním prostředí, nejčastěji v horských lesích nebo 

kyselých vodách. Jinou význačnou vlastnost povrchu ulit představuje jeho lesk. Existují 

ulity vysoce až mastně lesklé, a to buď hladké, nebo jemně rýhované. Většina ulit působí 

mírně leskle v různém odstupňování. Lesk bývá přímo závisí na síle rýhování. Zbarvení 

ulit je obvykle vázáno na vápnité části stěn a vyvoláváno činností pigmentových žláz 

na okraji pláště. U většiny našich měkkýšů převládá hnědá barva v různých odstínech. 

Často se vyskytuje i zbarvení pestré, s tmavšími nepravidelnými skvrnami na světlém 

podkladě, nebo s drobnými, ostře ohraničenými skvrnami, či podélnými páskami a řidčeji 

příčnými pruhy. Také se setkáváme s bezbarvými ulitami s dokonale průsvitnými stěnami, 

které popisujeme jako průhledné, sklovitě bezbarvé (Vitrinidae, Vitrea, Cecilioides) 

(Ložek, 1956). 
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1.2 Mlži (Bivalvia) 

Na rozdíl od plžů patří všichni mlži k vodním živočichům a nejvíce jejich druhů 

se vyskytuje v mořích. Jen vzácně mohou dočasně přežívat ve vlhké půdě. Tělo mlžů 

je symetrické, ze stran zploštělé a kryté dvoudílnou schránkou. Tu tvoří dvě lastury, 

jež jsou na hřbetě pevně, ale pružně spojeny vazem (ligament). Vaz lastury od sebe trvale 

odtahuje. „Tělo je k lasturám přirostlé většinou dvěma svěracími svaly a je celé kryté 

pláštěm“ (Hudec, 2007). 

Svislou střední a hřbetní část těla mlžů nazýváme trup. Trup přechází na břišní 

straně plynule do nohy, která má tvar klínovitý (Unionacea) nebo protáhle jazykovitý 

(Sphaeriacea). „Ústa sedí na předním horním úpatí nohy. Jsou vkleslá a nemají čelisti 

ani raduly. Potrava v podobě drobnohledných organismů a ústrojných látek je nasávána 

vodou do plášťové dutiny, kde je obalována slizem a za pomoci řasinkového epitelu 

dopravována do ústní dutiny“ (Ložek, 1956). 

Trávicí trubice začíná ústním otvorem a vede přes krátký jícen do žaludku, 

obklopeného játry, a následně pokračuje střevní kličkou, směřující do hřbetní části těla. 

Konečník prochází osrdečníkem přes hřbetní část a vyúsťuje řití do horní komory zadní 

části žaberní dutiny. Srdce leží ve hřbetní části těla v osrdečníkovém vaku. Má jednu 

komoru a dvě předsíně. „Čerpá okysličenou krev z žáber a aortou ji vhání do hlavové části 

těla a útrob. Krev mlžů obsahuje hemocyanin a je namodralá“ (Zicháček, 1995).  

Pod srdcem je umístěna párovitá ledvina, tzv. Bojanův orgán. Nervovou 

soustavou se mlži s trochou zjednodušení podobají plžům. Ganglia vzájemně propojují 

nervová vlákna. Ze smyslových orgánů mají mlži vyvinuto čichové ústrojí a hmat 

v podobě velkého množství hmatových smyslových buněk, rozložených po celém těle. Oči 

vyvinuty nemají. Pohlavní orgány mlžů můžeme označit za velmi jednoduché. Oplození 

je vnější a oplozené vajíčko se vyvíjí ve vodě. Spermie jsou nasávány do plášťové dutiny 

jiného jedince, v níž dojde k oplození vajíček. „Vznikne z něho volně plovoucí larva 

podobně jako u mořských mlžů“ (Pfleger, 1988). 

Skořápka mlže se skládá (obr. č. 2) ze dvou souměrných lastur miskovitého tvaru. 

Lastury jsou na horní straně vyklenuté v tzv. vrcholy (umbones), které představují jejich 

nejstarší část. Obě lastury spojuje pružný konchinový vaz (ligament). Vaz je umístěn 
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směrem dozadu od vrcholů a podle jeho polohy můžeme odhalit přední a zadní stranu 

lastur. Základní polohou pro rozlišování je poloha boční, kdy lastury postavíme vrcholy 

nahoru, předním koncem doleva a sledujeme levou stranu. „Svislá čára spuštěná 

od vrcholů ke spodnímu okraji rozděluje lastury na dvě části“  (Ložek, 1956). Přední část 

nazýváme předek a zadní zadek. Pokud mají předek i zadek téměř stejnou délku a vrcholy 

leží uprostřed, pak se jedná o lastury stejnostranné, kdežto „při nesouměrném uspořádání 

hovoříme o lasturách nestejnostranných“  (Ložek, 1956). 

 

Obrázek č. 2: Lastury mlže: hlavní znaky P – předek, Z – zadek, V – vrchol, Š – štít, Š´- štítek, R – štítový 

roh, R´- štítkový roh, A – A´ - délka, B – B´- výška, V –S – svislice vrcholů, R´ – R - svrchní okraj, R – E – 

zadní okraj, F – E – spodní okraj, R´– F – přední okraj, D – zadní konec štítu (Ložek, 1956).   

„Za vrcholy je na svrchní straně obou lastur pole ohraničené proti ostatním částem 

schránky jemnou hranou nebo odlišnou strukturou a v jeho přední části je vaz“  (Beran, 

1998). Toto pole označujeme jako štít. „Stěny lastur jsou v něm ze stran stlačené a často 

se zdvíhají v podobě vysokého kýlu nebo křídla“  (Beran, 1998). Před vrcholy se vyskytuje 

další, ale méně zřetelné pole zvané štítek (Beran, 1998).  

Měření lastur provádíme v základní poloze. Za hlavní rozměr bereme délku, poté 

na ni kolmou výšku a jako třetí rozměr tloušťku. Při posuzování proporcí sledujeme poměr 

délky a výšky a následně poměr délky předku a zadku (Pfleger, 1988).  

Lastury dělíma na silnostěnné se silnou perleťovou vrstvou – perlorodkovití 

(Margaritiferidae) nebo velevrubovití (Unionidae) a tenkostěnné (ostatní domácí mlži). 

Povrchová struktura lastur se zdá poměrně jednoduchá. Podélné rýhování probíhá 

koncentricky k vrcholům, příčné rýhování vybíhá paprsčitě od vrcholů. Podélné rýhování 

působí mnohem výrazněji na dlouhověkých mlžích, např. perlorodkovití 
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(Margaritiferidae), velevrubovití (Unionidae). „Na vrcholech se často vytvářejí vrcholové 

lišty – např. hrachovka hrbolatá (Pisidium henslowanum) – nebo je vrchol pokryt větším 

množstvím drobných hrbolků, tupých lišt či vrásek, které dohromady vytvářejí velmi 

význačnou skulpturu – velevrubovití (Unionidae)“  (Beran, 1998). Embryonální lastury 

jsou někdy výrazně odděleny od ostatních částí schránky a tvoří nápadné vrcholové 

čepičky, např. okrouhlice rybničná (Musculium lacustre). Zejména schránky velkých mlžů 

podléhají korozi, která postupuje obvykle od vrcholu (Beran, 1998). 

Barva lastur není tak rozmanitá jako u plžů. Menší druhy s tenkými stěnami 

disponují odstíny bělavé, běložluté a světle šedohnědé, u některých se objevují tóny 

šedohnědé nebo tmavohnědé a tygrované. U velkých mlžů převládá tmavohnědá 

a hnědožlutá s odstíny barvy zelené (Pfleger, 1988). 
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2 ŽIVOTNÍ PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSKYT A 

ČETNOST MĚKKÝŠŮ 

V současné době žije na území naší republiky asi 241 druhů měkkýšů, z toho 213 

druhů plžů a 28 mlžů. V suchozemském prostředí se nachází 162 druhů plžů a 79 druhů 

(plžů a mlžů) obývá vodní biotopy (Hudec, 2007). 

Výskyt a množství měkkýšů ovlivňuje celá řada ekologických a biologických 

faktorů.  

Pro účely této práce jsem se zaměřila na:            

1. Podmínky rozmnožování a životní cyklus 

2. Způsob života a potrava 

3. Biotopy 

2.1 Podmínky rozmnožování a životní cyklus 

„Plži kladou oplozená vajíčka do země, do trhlin v trouchnivějícím dřevu nebo 

pod vlhké klády a kameny“ (Pfleger, 1988). Rychlost jejich vývoje závisí především 

na teplotě, ale většinou se jedná o šest týdnů. Plži se rozmnožují převážně v létě 

a na podzim. Někteří obývají suchá stanoviště a kladou vajíčka až v pozdním období 

podzimu, kdy jim hrozí menší riziko vyschnutí (Pfleger, 1988). 

Úmrtnost plžů je největší v nejranějších stadiích života. V té době je ohrožují 

mnohé faktory, a to především sucho nebo predátoři. Také mláďata jsou snadno ničena 

buď nepříznivým počasím, nebo přirozenými nepřáteli. Z celé snůšky vajíček dospívá 

přibližně 5 % plžů. U malých druhů zahyne většina plžů v prvním roce života, jen někteří 

jedinci přečkají druhou sezónu. U velkých druhů zajde každý rok zhruba polovina 

populace. Několik jedinců může přežít osm až deset let, nebo i déle. Mnoho případů úmrtí 

plžů mají na svědomí ptáci, např. drozd, dále rejsci, ježci, myši, ale také masožraví plži 

a především dravý hmyz, například larvy světlušek, drabčíků a parazitické mouchy (Pflegr, 

1988). 
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2.2 Způsob života a potrava 

Jako hlavní faktor působí na vývoj a výskyt plžů počasí. Největším nebezpečím 

pro ně se stává sucho. Nejvyšší aktivitu u plžů pozorujeme v noci nebo za vlhkého počasí. 

Ve dne se většina schovává pod kládami a kameny, v hrabance nebo pod povrchem půdy. 

Na slunných otevřených biotopech plži vylézají do výšky na rostliny, kde je chladněji, 

a tak se chrání před rozpáleným povrchem půdy. Tito plži mají převážně silnostěnné a bílé 

ulity (např. suchomilky rodu Helicella), které odráží nadbytek slunečního záření (Pflegr, 

1988). 

Ulita tvoří nejlepší ochranu plžů proti vyschnutí. Zatažený jedinec si může 

vytvořit dočasné pergamenové víčko a pod ním odolávat suchu i delší dobu. Velké druhy 

obvykle přežívají několikaměsíční suché léto ve stavu snížené životnosti, v tzv. letním 

spánku. Některé druhy, které také přezimují, si vytvářejí na zimu pevné vápenité víčko 

(např. druh Helix pomatia) (Pflegr, 1988).  

Nahé plže chrání před vyschnutím velké množství slizu. Před suchem 

se zahrabávají hluboko do půdy, nebo zalézají do štěrbin ve skalách a kmenech (Pflegr, 

1988). 

Většina plžů dává přednost smíšené stravě. V ekosystému měkkýši většinou 

figurují jako konzumenti 1. řádu, s výjimkou masožravých plžů (dravé druhy). Největší 

část jejich stravy tvoří rostlinný materiál (řasy, mechy, lišejníky a vyšší rostliny). 

Zpracovávají např. odumřelé listy nebo výhonky, květy i plody, a tak zpřístupňují živiny 

(minerální látky) pro růst nových rostlin. Vodní plži se živí vodními rostlinami, a umožňují 

tím přístup bakteriím k rostlinným tkáním. Rostliny pak hnijí a jsou zdrojem žádané 

potravy. Na prameništích mohou plži přenášet i pyl vodních rostlin (malakogamie), 

např. vodní plži podle některých průzkumů šíří pyl blatouchu. U některých měkkýšů byly 

v trusu zjištěny pozůstatky drobných živočichů (např. hmyzu) (Barker, 2001). 
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2.3 Biotopy 

„Měkkýši jsou charakterističtí svou těsnou vazbou na biotop, která je dána jejich 

malým akčním radiem. Proto jsou také důležitým bioindikátorem kvality ekologických 

podmínek daného území“ (Hudec, 2007). 

Jako bioindikátor označujeme organismus nebo společenstvo, jehož životní 

funkce vzájemně souvisí s faktory prostředí tak těsně, že mohou sloužit jako jejich 

ukazatele. Biologická indikace vychází z principu ekologické valence, přičemž druhy 

stenovalentní (nesnášejí dobře výkyvy teplot) jsou lepšími indikátory než druhy 

euryvalentní, tj. mají vyšší indikační hodnotu (váhu). Bioindikátorů se využívá 

ke zkoumání kvality prostředí především vodního, ale i suchozemského. Nadřazeným 

pojmem pro bioindikátory je pojem biomarkery (mohou to být jen části organismů 

jako např. jaterní tkáň). Mohou mít podobu uměle zavedených druhů (sentinels), 

nebo druhů přirozených reagujících na změny (detektory). Měkkýši patří mezi druhy, 

které se volně nacházejí v přírodě a mohou být ovlivněny změnami (Valecká, 2002). 

Splňují několik kritérií podle Valecké (2002) pro zkoumání prostředí, k nimž řadíme: 

 úzkou ekologickou valencí 

 přisedlost nebo omezenou pohyblivost 

 četnost druhů a nenáročný odběr vzorků 

 akumulaci nevedoucí k úhynu 

 dlouhověkost (jen u malého množství měkkýšů, ale i u jiných lze použít jejich 

schránky) 

Suchozemským plžům se převážně daří lépe na vápenitých půdách, protože 

alespoň minimální zásoba vápníku v půdě je pro stavbu ulity nezbytná. Vápenité schránky 

měkkýšů dobře fosilizují ve vápenitém prostředí, a proto je lze využít jako materiálu 

k paleontologickému výzkumu. Ulita nebo lastura může být zdrojem informací 

bioindikačního významu. Tenká skořápka se slabě vyvinutým rýhováním může znamenat 

nedostatek vápníku, drobné praskliny a zlomy informují o acidifikaci prostředí. 

Také při větším napadení populace měkkýšů motolicemi dochází k deformacím ulit. 
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Měkkýši ukládají do stěny schránek cizorodé látky z prostředí, např. těžké kovy. Mohou 

být proto užiti nejenom k indikaci organického znečištění, ale také k přímému stanovení 

obsahu konkrétních znečišťujících látek v prostředí na základě chemické analýzy schránek 

a těl (Velecká, 2002). 

 Ulity jedinců z kyselých míst, jako jsou vřesoviště a slatiny, bývají často velmi 

tenké a křehké. Nejdůležitějším se tedy jeví fyzikální stav podkladu. Vápník totiž mění 

povahu půdy a humusu tak, že je pro život plžů vhodnější. Vápencové oblasti proto 

dosahují největšího počtu druhů i jedinců (Pflegr, 1988).  

Jako další důležitý faktor působí podnebí, především půdní mikroklima. Pro plže 

jsou příznivé vyšší teploty, což dokazuje zvyšující se počet druhů od severu na jih. Většině 

druhů vyhovuje dlouhodobé teplé vlhko, ale některé se přizpůsobily suchým a horkým 

podmínkám stavbou ulity, výstupem na rostliny a letním spánkem. Počet druhů 

na jednotlivých stanovištích ovlivňuje i různorodost mikrobiotopů, tzn. opad listí a větví, 

skály, ležící kmeny, stromy, bylinný kryt (Pflegr, 1988). 

Na život měkkýšů mají vliv svou činností i lidé a hospodářská zvířata. Platí, 

že zalesněná krajina je na měkkýše nejbohatší. Těžba dřeva a kyselý podklad i nadměrná 

pastva narušují faunu plžů, a podstatně tím snižují jak počet jejich druhů, tak i jedinců 

(Pflegr, 1988).  

Za neméně významný typ stanoviště měkkýšů považujeme močály. Půda v nich 

je skoro neustále zamokřená, takže se do ní plži nemohou zahrabávat, ale zato disponuje 

bohatým rostlinným krytem a vysokou vlhkostí. Bažiny, okraje rybníků a břehy řek 

na vápenitém podkladu mají velmi charakteristickou faunu, z níž jen málo druhů žije také 

v jiném biotopu. V tomto prostředí vedle sebe nacházíme prázdné schránky nejen 

pozemních plžů, ale také vodních plžů a mlžů (Pflegr, 1988).  

Další významný biotyp představují skály, útesy a vápencové kamenité svahy, 

kde se vyskytuje řada charakteristických druhů měkkýšů. Některé z nich patří mezi lesní 

druhy žijící na stromech, ostatní obývají jen skály a kamenité svahy. Mnoho skalních plžů 

má ulitu delší než širší a jsou přitisknuti ke skále, nebo visí pod skalními převisy. 

Také zde žijí velké druhy s okrouhlou ulitou. Ty se za sucha ukrývají ve skalních 

štěrbinách (např. druhy rodů Alopia, Chondrina, Iberus) (Pflegr, 1988). 
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Druhotné biotopy, tedy křoviny, zahrady, parky, okraje cest apod., působí často 

jako vhodná stanoviště pro některé lesní i stepní druhy. Na těchto místech se nachází 

nejvíce druhů zavlečených člověkem (především nazí plži) (Pflegr, 1988). 
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3 MĚKKÝŠI JAKO MODELOVÁ SKUPINA ŽIVOČICHŮ 

V OCHRANÁŘSKÉ PRAXI 

Lidská společnost stále více zasahuje do přírody v oblastech osídlených 

i chráněných. Tyto nežádoucí vlivy je nutné usměrňovat vhodnými úpravami a prostředky. 

Abychom stanovili správný postup ochrany, musíme znát podrobné přírodní poměry 

chráněného území i jeho okolí. V některých případech nám sama příroda napoví výskytem 

význačných druhů rostlin, např. šafránem, vstavačem nebo upolínem, kde je potřeba 

zachovat způsob obhospodaření, který je vytvořil a trvale udržoval. Většina situací však 

bývá složitější, neboť jde o ekosystémy, které se vytvářely dlouhou dobu jak pod vlivem 

přírodních, tak antropogenních činitelů (Ložek, 1981). 

Péči o chráněná území považuje současná ochrana přírody za svůj hlavní úkol. 

Musí v sobě zahrnovat dílčí cíle, směřující k nastolení poměrů blížících se přirozenému 

stavu, tzn. aby zajistily nejen zachování, nýbrž i další vývoj určitého ekosystému ve všech 

jeho složkách. Tento úkol nelze plnit bez praktických poznatků. Botanické výzkumy 

zachycují současný stav flóry a vegetace dost přesně, ale v živočišné oblasti shledáváme 

velké nedostatky. Uvedená skutečnost souvisí s mimořádným bohatstvím a různorodostí 

zoologického materiálu a s menším procentem jeho výzkumů. Naznačené mezery 

lze doplnit údaji o vybraných skupinách živočichů, které považujeme za poměrně 

prozkoumané a snadno zpracovatelné, takže mohou poskytnout chybějící a žádané 

informace. Jednou z nich jsou právě měkkýši (Ložek, 1981). 

3.1 Význam měkkýšů při hodnocení změn biodiverzity 

V ochranářské praxi podle Vačkáře (2005) mají měkkýši své výhody, 

a to především: 

 vysoký stav prozkoumanosti složení, rozšíření a stanovištních nároků současné 

malakofauny střední, západní i severní Evropy 

 přiměřený počet druhů, umožňující zvládnout kvantitativní rozbory měkkýších 

společenstev (malakocenóz) recentních a fosilních 
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 výskyt na široké škále stanovišť, od vod a mokřadů, přes různé typy lesů, 

luk a pastvin, po xerotermní skály a stepi, od nížin do alpínského stupně 

 dostatečný výskyt stenoekních druhů i společenstev úzce vázaných na určitá 

stanoviště 

 úzká vazba na substrát a vegetaci 

 hojný výskyt ulit ve vápenitých kvartérních sedimentech všeho druhu, 

umožňujících sledovat změny malakocenóz v nejmladší geologické minulosti 

 snadná identifikace řady indikačních druhů 

 snadná zpracovatelnost, zejména jednoduché metody sběru a konzervace, 

jak součastných, tak fosilních měkkýšů, a možnost orientačních analýz v polních 

podmínkách 

 možnost celoročního sběru zkoumaného materiálu (prázdných ulit) 

3.2 Dopady změn v prostředí na výskyt měkkýšů 

Pro dosažení úspěchu v ochranářské praxi je důležité sledovat výskyt jednotlivých 

druhů měkkýšů i celých společenstev v delším časovém úseku a ve vztahu k lidským 

zásahům do přírodního dění (monitoring). Mnohé výzkumy dokazují reakci malakofauny 

na změny, které způsobuje nešetrný zásah lidí do přírody (Ložek, 1981). 

Reakce společenstev měkkýšů lze rozdělit podle Lisického (1991) na tyto změny: 

 změny stanoviště – způsobené spontánní přestavbou stanovišť, např. zmenšením 

nebo ztrátou travního fondu v důsledku obhospodařování prostředí 

 zhoršování prostředí a likvidace stanovišť – způsobené především zamořením 

nebo fyzickým ničením určitého typu prostředí, což vede k celkovému úbytku 

fauny a ohrožení řady druhů živočichů 

Vedle dispozičních schopností (vitality) určitého druhu měkkýšů, jejichž analýza 

nepatří do okruhu zkoumaných problémů, rozhodují o velikosti, tvaru, vnitřní struktuře 

a konkrétních územních hranicích zkoumaných jedinců mnohé ekologické faktory. Kromě 

tohoto faktu musíme brát v úvahu, že každé území poznamenává jeho předcházející vývoj 
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(faktor časový, historický). Přestože jsou celková území primárně podmíněna historicky, 

platí zásada, že struktura a konkrétní projevy v regionálních nebo lokálních podmínkách 

můžeme vysvětlit pouze ekologickými faktory (Lisický, 1991). 

Využití měkkýšů jako ekologických indikátorů v ochranářské praxi závisí 

především na biotických a abiotických faktorech. Měkkýši mají silnou vazbu na substrát, 

složení a strukturu vegetace, nadmořskou výšku i vlastnosti půdního povrchu (Vačkář, 

2005). 

3.2.1 Biotické faktory 

Mezi biotické faktory podle Vačkáře (2005) patří: 

 

 vegetace – ovlivňuje výskyt měkkýšů svým fyzikální i chemickým složením, 

např. zastínění, rozpad dřevní hmoty v lesích, výskyt vápníku v opadance apod. 

 fauna s vysoce koncentrovanou diverzitou prostředí ovlivňuje i vyšší výskyt 

společenstev měkkýšů  

 činnost člověka – jako další základní faktor podstatně působí na bohatství a složení 

měkkýší fauny tím, že vytváří náhradní stanoviště jako rybníky, náhony, louky, 

meze, zídky, kamenice, lomy, zříceniny hradů apod.; zároveň lidské zásahy naopak 

ničí faunu, např. výsadbou smrkových jehličnanů, stavbou přehrad, znečištěním 

vodních toků i kontaminací různými imisemi 

 

3.2.2 Abiotické faktory 

Mezi abiotické faktory podle Vačkáře (2005) patří: 

 geologický podklad – pro měkkýše je příznivější kamenitý rozpad hornin v podobě 

sutí, než rozpad písčitý; rozvoj malakofauny velmi ovlivňují vápnité a bazické 

horniny a zeminy; nepříznivě působí kyselé a na živiny chudé substráty 
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 půdy – optimální jsou půdy s dobrou humifikací, provzdušněné a zásobené 

dvojmocnými bázemi, především vápníkem; kyselé typy půd působí nepříznivě, 

např. podzoly a rašeliniště 

 reliéf – za vhodné považujeme členité terény s čerstvými výchozy geologického 

podkladu i nivy vodních toků, popř. prameniště, dostatečně zásobené živinami 

a především vápníkem 

 podnebí – teplé klimatické podmínky působí příznivěji než chladné, ale musí mít 

dostatečnou míru vlhkosti; výjimku tvoří výrazně xerotermní vápencová stanoviště, 

kde mohou za vhodných půdních a vegetačních podmínek přežívat bohaté 

malakofauny 

3.3 Invaze a expanze měkkýšů 

Měkkýši patří mezi živočichy, kteří nemohou rychle reagovat na změny prostředí 

a obsazovat nově vzniklá vhodná stanoviště. Přesto se některé druhy šíří do míst, 

kde předtím nikdy nebyly – například suchomilka obecná (Xerolenta obvia), která rychle 

obsazuje osamocené vápencové lomy u Chýnovské jeskyně na Táborsku, u Votic, a také 

jiné lomy jižních Čech. Příčinou přenosu měkkýšů na různá stanoviště jsou migrující 

živočichové, především savci včetně člověka, a také ptáci. Podobným způsobem docházelo 

k přenosu i v geologické minulosti. Především šlo o šíření podmíněné vznikem vhodných 

stanovišť v důsledku podnebných a vegetačních změn, nebo lidských zásahů. Dokladem 

jsou fosilní nálezy z nejmladší geologické minulosti (Ložek, 2004). 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO 

ÚZEMÍ 

4.1 Vymezení zkoumaného území 

Zkoumané území se nachází v přírodní rezervaci Gutské peklo. Z hlediska 

geomorfologického spadá tato oblast do okrsku Ropická rozsocha. Rozkládá se na strmých 

severních svazích Javorového, asi jeden kilometr severovýchodně od vrcholu (obr. č. 3) 

ve výšce 1031,6 m n. m. a 3 km jihozápadně od obce Oldřichovice. Patří mezi nejstrmější 

svahy na území CHKO Beskydy, střední sklon je 28° a maximální 54°. Na obrázku jsou 

znázorněny topografické rysy přírodní rezervace Gutské peklo ze severního pohledu 

(příloha č. 2). Největší plocha území má sklon větší než 35
o
 a nachází se ve východní části 

v okolí bezejmenné zdrojnice Oldřichovického potoka. To ukazuje mapa sklonu svahů 

dané oblasti (příloha č. 3) (Pánek, 2007).   

Výzkum byl prováděn v okolí prameniště Oldřichovického potoka v nadmořské 

výšce 1010 m na ploše zhruba 40 × 50 m. 

 

Obrázek č. 3: Vymezení zkoumaného území (na obrázku vyznačeno červeně), GPS souřadnice 

N 49°37´27´´, E 18°37´01´´ Převzato z www.cuzk.cz. 
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4.2 Geologické a geomorfologické poměry 

„Gutské peklo je z geologického hlediska součástí dílčího godulského příkrovu 

slezské jednotky“ (Weissmannová, et. al. 2004). Patří do geologické provincie Západní 

karpaty, které považujeme za součást pásemného pohoří Alpsko-karapatské soustavy. 

Západní Karpaty vznikaly v období třetihor působením alpínského vrásnění. Jejich 

charakteristickým rysem jsou sedimenty flyšového typu, které byly vytvořeny rytmickým 

střídáním jemnozrnných glaukonitických pískovců s písčitými jílovci ve vrchní části 

s hrubě rytmickým flyšem střední části, kde se prokládájí pustevenské pískovce se slepenci 

(Chlupáč, et. al. 2002). 

V rámci geomorfologického členění České republiky zařazujeme zkoumané 

území takto (Demek, et. al. 2006) (tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Zařazení PR Gutské peklo v geomorfologickém členění České republiky 

(Demek, et. al. 2006). 

 

 

  

Ropická rozsocha je znázorněna v geomorfologických jednotkách IXE-3B-1 

(Demek, et. al. 2006). 

Z geomorfologického hlediska zaujme zkoumané území především velkou 

dynamikou vývoje georeliéfu a přítomností tvarů, které se v CHKO Beskydy vyskytují 

vzácně. Morfologii oblasti dotváří čtyři hluboce zařezané strže při horním ukončení údolí 

Geomorfologické jednotky 

Provincie VIIIA Západní Karpaty 

Soustava IX Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava IXE Západní Beskydy 

Celek 
IXE-3 Moravskoslezské 

Beskydy 

Podcelek IXE-3B Lysohorská hornatina 

Okrsek IXE-3B-1 Ropická rozsocha 
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Oldřichovického potoka, které společně s mohutnými suťovitými akumulacemi pokračují 

pod přírodní rezervaci. V minulosti, a v menší míře i dnes, zde probíhají rychlé svahové 

procesy, tzv. blokovobahenní proudy nazývané mury. Za typickou murovou dráhou 

můžeme označit zejména nejvýchodnější údolní formu, která je velmi výrazně zahloubená 

do svahu (příloha č. 3) a má nevyrovnaný podélný profil s řadou kaskád a drobných 

vodopádů (Pánek, 2007).  

Důvodem vzniku mur je přítomnost zvětraliny na svahu a významné 

hydrogeologické rozhraní mezi nadložní vrstvou pískovců a podložní vrstvou jílovců 

(Pánek, 2007).   

V místě kontaktu propustných pískovců a nepropustných jílovců (příloha č. 7) 

vyvěrají prameny, které podmáčejí zvětralinu a při extrémních meteorologických situacích 

dávají do pohybu suť ležící na svahu. Důkazy o těchto procesech lze najít i na několika 

dalších místech Beskyd, ale nikde nejsou zachovány tak, jako v přírodní rezervaci Gutské 

peklo. Horní část svahů (nad zdrojnicemi potoků) má charakter amfiteatrálních uzávěrů 

údolí, u nichž se předpokládá, že se jedná o pozůstatky starých nivačních depresí (Pánek, 

2007).  

Území přírodní rezervace Gutské peklo je ukázkovým příkladem situace, 

kdy geomorfologické procesy (zejména svahové a fluviální) diverzifikují původně 

relativně monotónní terén na flyšových horninách. Bez působení murových a erozních 

procesů by na území existoval hladký (třebaže strmý) svah bez výraznější morfologie 

(Pánek, 2007).  

„Vznik četných sesuvů či jejich aktivace v souvislosti s vysokými srážkovými 

úhrny jsou známy od nepaměti. Sesuvy se dělí do jednotlivých typů na skalní řícení, 

proudové sesuvy (včetně bahnotoků a zemních proudů), sesuvů obecných a krípového 

ploužení“ (Bubík et al., 2004). Na území Beskyd se nejvíce vyskytují blokové sesuvy, 

např. na vrcholech horských masívů Radhoště, Kněhyně, Smrku nebo Lysé hory. Ostatní 

typy se téměř neobjevují nebo jsou velmi vzácné (Bubík et al., 2004). 
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4.3 Klimatologické a hydrologické poměry 

Podle charakter klimatu řadíme území Gutského pekla do klimatické oblasti CH7. 

Tato oblast se vyznačuje velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné a vlhké 

až velmi vlhké, dále dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným až chladným jarem 

a mírným až mírně chladným podzimem a v neposlední řadě dlouhou až velmi dlouhou 

zimou, která bývá mírná až mírně chladná, vlhká a s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Srážkový úhrn vegetačního období činí 400– 450 mm a v zimním období se pohybuje 

v rozmezí 250 – 300 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou čítá mezi 60 a 80 dny 

(Květoň, et al., 2011). 

Z hydrologického pohledu patří území k regionu mělkých podzemních vod 

s typem podpovrchových vod se sezónním doplňováním zásob. Oblast odvodňuje potok 

Javorový, který je v některých mapách označován také jako Oldřichovický (Buzek et al., 

1986). 

4.4 Vegetační a faunistické poměry 

Na zkoumaném území mají podle Chytrého (2010) největší zastoupení květnatá 

bučina - více než 60% a acidofilní bučina - okolo 20 % (svahy v hřebenové 

a podhřebenové části přírodnírezervace). 

V oblasti Gutského pekla podle Heckera (2009) převážně roste buk, který vytváří 

přirozené monocenózy. Dále se zde vyskytují především jedle bělokorá (Abies alba), javor 

klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra), lípa malolistá (Tilia cordata) 

a vrba obecná (Salix caprea). Bylinné patro závisí na stromovém patře a množství i kvalitě 

humusu a dostupných živin. V podrostu se objevuje podle Deyla (2008) měsíčnice vytrvalá 

(Lunaria rediviva), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a starček Fuchsův (Senecio 

ovatus). 

 Daří se zde i fauně vázané na bučiny, např. mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra), roháček bukový (Sinodendron cylindricum).  
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Z hlediska zoografického nebyl na území Gutského pekla proveden podrobný 

zoologický průzkum, došlo pouze na entomologický inventarizační průzkum fauny 

Coleoptera. „Průzkumen bylo zjištěno celkem 107 druhů 29 čeledí řádu Coleoptera, z toho 

4 druhy chráněné, všechny v kategorii ohrožených. Jedná se o střevlíkovité brouky: 

střevlík polní (Carabus arcensis), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus), svižník polní 

(Cicindella campestris) a svižník (Cicindela silvicola)“ (Pánek, 2007). 

 

5  MATERIÁL A METODIKA 

Bakalářská práce se zabývá vlastním průzkumem suchozemských plžů v oblasti 

přírodní rezervace Gutské peklo na zvolené ploše o velikosti 40 × 50 m. Zkoumaná lokalita 

se vyznačuje těžko přístupným terénem v podobě strmých srázů s patrnou vodní brázdou. 

Průzkum byl opakovaně prováděn v měsících květen, červenec a září roku 2011. 

Pro tvorbu bakalářské práce byly využívány tyto informační zdroje: odborná 

literatura (publikace, články), elektronické informační zdroje, konzultace s odborníky 

a vlastní terénní data. 

Sběry suchozemských měkkýšů byly prováděny ručně. Většina druhů není ve dne 

aktivní, proto bylo nutné hledat je pod kameny, dřevem, kmeny, v mechu, pod rostlinami 

a v hrabance. Při sběru bylo postupováno šetrně, aby byl biotop poškozen co nejméně. 

Některé druhy měkkýšů mají tak nepatrnou velikost, že při špatném osvětlení nejsou vidět 

a špatně se hledají. Z toho důvodu byla odebrána hrabanka do zhruba pětilitrových 

papírových sáčků. Materiál byl pak prozkoumán při dobrém světle metodou prosevu 

s použitím jemné entomologické pinzety, protože při výběru pomocí prstů může dojít 

k poškození křehkých ulit. Po determinaci byly jednotlivé druhy roztříděny do skleněných 

a plastových zkumavek. Zjištěné informace byly zapsány do terénního zápisníku. Některé 

druhy byly determinovány na místě pomocí klíče od Horsáka et al. (2010) a v laboratoři 

je ověřil vedoucí bakalářské práce. 

Při výzkumu bylo vycházeno z odborné publikace Komentovaný seznam měkkýšů 

zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky (Horsák et al., 2010) podle 

níž byla dodržována základní metodika sběru a potřebné pomůcky. Nejčastěji byly 
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používány malé ruční hrábě na rozhrnutí hrabanky, měkká entomologická pinzeta, dále 

lupa (18×, 10×), skleněné a plastové zkumavky. Ke zkoumanému materiálu byl vždy 

přiložen lístek s označením a datem sběru. Každý sběr trval přibližně hodinu a půl. 

Ekoelementy jsou uvedeny podle Lisického (1991) a Ložka (1964) s malými 

úpravami a novou latinizovanou terminologií. První skupina SI SILVICOLAE zahrnuje 

lesní druhy, které se jen výjimečně vyskytují mimo les (např. nad horní hranicí lesa, Discus 

ruderatus). Do druhé skupiny jsou zařazeny SI (AG) mezofilní, lesní druhy žijící i mimo 

lesní biotopy (např. Limax cinereoniger), a SIth thamnofilní, lesní druhy, které mohou žít 

i na křovinných biotopech (např. Helix pomatia). Třetí skupinu SIh označujeme jako silně 

hydrofilní lesní druhy žijící na vlhkých až zamokřených místech v lesích (např. Urticicola 

umbrosa). Sedmou skupinu tvoří AG AGRICOLAE, euryvalentní druhy (např. Oxychilus 

cellarius). 

V práci jsou použity následující zkratky vyjadřující míru ohrožení: NT téměř 

ohrožený/near threatened, LC málo dotčený/least koncern, EN ohrožený/endangered, 

EX vyhynul/extinct, CR kriticky ohrožený/critically endangered, 

VU zranitelný/vulnerable, DD nedostatečné údaje/data deficient a NE nevyhodnocený/not 

evaluated (IUCN, 2001). 

Ve zvolené oblasti byly nalezeny druhy, které patří z hlediska ohrožení do skupin 

NT téměř ohrožený a LC málo dotčený. 

Objevené druhy byly podle zoogeografických skupin (Lisický, 1991) rozděleny 

do těchto skupin: evropská, středoevropská, středo-západoevropská, středo-

severoevropská, palearktická, středomořská-středoevropská, holarktická, středoevropsko-

jihovýchodoevropská, východoalpsko-západokarpatská a sudeto-západokarpatská.  

Dominance (D) vyjadřuje procentuální zastoupení zoocenóz ve společnosti, 

je vyjádřena v procentech. Celkový počet jedinců určitého druhu značíme n a počet 

celkových jedinců zoocenóz je s. Dominanci vypočteme podle vzorce (Losos et al., 1984): 

  
     

 
     

Nalezené druhy byly seřazeny podle podrobnější klasifikace dominance 

a zařazeny do 5 tříd podle Tischlera (1949) (tabulka č. 2).  
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Tabulka č. 2: Třídy dominance (podle Tischlera, 1949). 

Eudominantní druh Více než 10 % 

Dominantní druh 5 až 10 % 

Subdominantní druh 2 až 5 % 

Recedentní druh 1 až 2 % 

Subrecedentní druh Méně než 1 % 

 

K jednotlivým zoocenózám byla vypracována tabulka č. 3. Hodnoty dominance 

druhů jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.  
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6 VÝSLEDKY 

V rámci sběru spojeného s bakalářskou prací bylo nalezeno 12 druhů plžů, z toho 

10 druhů plžů ulitnatých a 2 druhy plžů nahých (tabulka č. 3).  

Z hlediska ohroženosti jednotlivých druhů, nebyl nalezen ani jeden druh 

ze skupiny VU zranitelných. Převládali druhy LC málo dotčené, z nichž byly nejvíce 

zastoupeny Laciniaria (Alinda) biplicata, Urticicola umbrosa, a Oxychilus cellarius.  

Ze všech nalezených druhů měly největší zastoupení mezofilní druhy – SI(AG) 

(Arianta arbustorum, Discus rotundatus, Limax cinereoniger a Laciniaria (Alinda) 

biplicata) – 37%, podíl 30% měly silně hydrofilní lesní druhy – SIh (Urticicola umbrosa a 

Deroceras praecox) a 19% euryvalentní druhy – AG (Oxychilus cellarius) (graf č. 1). 

 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení ekologických skupin plžů na území PR Gutské peklo. Největší 

zastoupení měli mezofilní druhy – SI(AG) (Arianta arbustorum, Discus rotundatus, Limax cinereoniger a 

Laciniaria (Alinda) biplicata) – 37%, silně hydrofilní lesní druhy – SIh (Urticicola umbrosa a Deroceras 

praecox) – 30%, euryvalentní druhy – AG (Oxychilus cellarius) – 19%, SILVICOLAE – SI(Discus 

ruderatus a Monachoides incarnatus) – 9% a thamnofilní silvikoly – SIth (Aegopinella minor, Cochlicopa 

lubrica a Helix pomatia) – 5%  podle Lisického (1991). 

  

 

 

  

1 SI 9% 

SI (AG)37% 

2 SIth 5% 

3 SIh 30% 

7 AG 19% 

1 SI 2 SI(AG) 2 SIth 3 SIh 7 AG 
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Ze zjištěných druhů nejvíce převládal LC málo dotčený – 97% s nepatrným 

zastoupením NT téměř ohroženého (Deroceras praecox a Discus ruderatus) (graf č. 2). 

 

Graf č. 2: Procentuální zastoupení druhů vzhledem k ohrožení podle IUCN (2001) na území PR Gutské 

peklo. Ze zjištěných druhů převládal  LC málo dotčených (Discus rotundatus, Limax cinereoniger, 

Urticicola umbrosa,  Aegopinela minor, Helix pomatia, Arianta arbustorum, Oxychilus cellarius, 

Cochlicopa lubrica, Laciniaria (Alinda) biplicata a Monachoides incarnatus) a nepatrné zastoupení NT 

téměř ohrožený  (Discus ruderatus a Deroceras praecox). 

 

 

  

97% 

3% 

LC - málo dotčený / least concern NT - téměř ohrožený / near threatened 
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Tabulka č. 3: Přehled všech zjištěných druhů v rámci malakozoologického průzkumu na území PR Gutské 

peklo, jejich zařazení do ekologických skupin podle Lisického (1991) a Ložka (1964, upraveno), areotyp 

Lisický (1991), kategorie ohrožení Juřičková et al. (2005) a dominance. 

 

Ekologická 

Skupina 

 

Druh: Areotyp: Ohrožení: D (%) 

1 SI 

Discus ruderatus 

(Férussac, 1821) 
palearktický NT 1,45 

Monachoides incarnatus 

(Müller, 1774) 
středoevropský LC 5,07 

2 

SI(AG) 

Arianta arbustorum 

(Linné, 1758) 
středo-severoevropský LC 7,25 

Discus rotundatus 

(Müller, 1774) 
středo-západoevropský LC 2,17 

Laciniaria (Alinda) 

biplicata (Montagu, 

1803) 

středoevropský LC 28,99 

Limax cinereoniger 

(Wolf, 1803) 
evropský LC 0,72 

SIth 

Aegopinella minor 

(Stabile, 1864) 

středomořský-

středoevropský 
LC 2,17 

Cochlicopa lubrica 

(Müller, 1774) 
holarktický LC 2,17 

Helix pomatia (Linné, 

1758) 

středoevropsko-

jihovýchodoevropský  
LC 0,72 

3 SIh 

Deroceras praecox 

(Wiktor, 1966) 
sudeto-západokarpatský NT 1,45 

Urticicola umbrosa (C. 

Pfeiffer, 1828) 

východoalpsko-

západokarpatský 
LC 28,26 

7 AG 
Oxychilus cellarius 

(Müller, 1774) 
středo-západoevropský LC 19,57 
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K nejpočetněji zastoupeným, tedy eudominantním, druhům na území přírodní 

rezervace Gutské peklo patří Laciniaria (Alinda) biplicata, Urticicola umbrosa, Oxychilus 

cellarius. Subdominantně jsou zastoupeny: Discus rotundatus, Aegopinela minor 

a Cochlicopa lubrica (tabulka č. 4).  

 
Tabulka č. 4: Přehled všech zjištěných druhů na území PR Gutské peklo s uvedením tříd dominance podle 

Tischlera (1949). 

Druh Dominance 

Discus rotundatus subdominantní 

Limax cinereoniger subrecedentní 

Urticicola umbrosa eudominantní 

Aegopinela minor subdominantní 

Helix pomatia subrecedentní 

Arianta arbustorum dominantní 

Discus ruderatus recedentní 

Oxychilus cellarius eudominantní 

Cochlicopa lubrica subdominantní 

Laciniaria (Alinda) biplicata eudominantní 

Deroceras praecox recedentní 

Monachoides incarnatus dominantní 
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7 DISKUZE 

7.1 Zhodnocení výzkumu 

Na zkoumaném území PR Gutské peklo bylo nalezeno celkem 12 druhů 

suchozemských plžů, z toho 10 druhů ulitnatých plžů a 2 druhy plžů nahých. Jednalo 

se převážně o druhy málo dotčené s nepatrným zastoupením téměř ohrožených (Deroceras 

praecox a Discus ruderatus). Z nalezených druhů mají největší zastoupení mezofilní druhy 

zařazené do druhé ekologické skupiny. Dominovaly druhy Laciniaria (Alinda) biplicata, 

Urticicola umbrosa a Oxychilus cellarius. Nejvýrazněji zastoupeným druhem ulitnatých 

plžů byl Laciniaria (Alinda) biplicata a nejméně zastoupeným Helix pomatia. 

Ze studia dostupným literárních pramenů vyplynulo, že na zkoumaném území 

nebyl doposud prováděn malakozologický průzkum, takže porovnání s jinými údaji, 

které by mohlo lépe poukázat na změny a vývoj přírodní rezervace, není možné. Hlavním 

důvodem může být skutečnost, že lokalita patří k nově zařazeným přírodním rezervacím 

a navíc se vyznačuje těžce přístupným terénem. Zkoumaná oblast byla ve velmi strmém, 

většinou kamenitém srázu. Z hlediska morfologického se jedná o výjimečnou lokalitu 

Beskyd. Svahy zde dosahují na některých místech sklonu až 54
o
.  

Také v důsledku uvedené situace, nelze z předkládaného průzkumu malakofauny 

vyvodit obecné závěry. Navíc byl sběr ovlivněn především postupným získáváním 

zkušeností a klimatickými podmínkami. Nebylo vybráno více zkoumaných míst v přírodní 

rezervaci Gutské peklo. V okolí bezejmenné zdrojnice Oldřichovského potoka, 

která se nachází ve zkoumané lokalitě, nebyly nalezeny vodní druhy měkkýšů. 

Doplněním o tyto druhy by se zvýšila pestrost nálezu. Vzhledem k tomu, že v oblasti 

přírodní rezervace Gutské peklo nebyl dosud prováděn jiný výzkum malakofauny, 

bylo by vhodné pokračovat ve výzkumech i v budoucnosti. 
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7.2 Přehled zjištěných druhů a jejich charakteristika 

Kmen: Mollusca – měkkýši 

Třída: Gastropoda – plži 

Řád: Pulmonata – plicnatí 

 

Čeleď: Zonitidae - zemounkovití 

Rod: Aegopinella minor (Stabile, 1864) síťovka suchomilná – středomořský-

středoevropský 

Má tenkostěnnou ulitu a ploše kuželovitě vypouklý kotouč, dále výrazně rozšířený 

poslední závit a užší píštěl (Hudec et al., 2007). 

Vyskytuje se především v suchých i kyselých lesích, křovinatých biotopech 

a polootevřených stanovištích na území České i Slovenské republiky, s výjimkou vyšších 

horských poloh (Horsák et al., 2010). 

 

Čeleď: Helicidae – hlemýžďovití 

Rod: Arianta arbustorum (Linné, 1758) plamatka lesní – středo-severoevropský  

Ulita proměnlivá, šířka kolísá mezi 17,0 a 28,0 mm, základní barva může 

být od světle kaštanové až do tmavě hnědých odstínů, páska a žluté skvrny mohou chybět 

nebo vytvářet síťovité kresby, které potlačí základní zbarvení (Ložek, 1956). 

Obývá vlhké lesy různého druhu i vysoko v horách alpínského stupně 

(až 2700 m n. m.). Vyhýbá se velmi suchým pahorkatinám a bezlesým stepním plošinám. 

Vyskytuje se v severozápadní a střední Evropě i v Karpatech (Pfleger, 1988). 

 

Čeleď: Cochlicopidae – oblovkovití 

Rod: Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) oblovka lesklá - holarktický 

Ulita je protáhle oválná, hladká a lesklá s rozměry 5 – 7,5 × 2,4 – 2,9 mm. Má pět 

a půl poměrně plochých závitů. Schránka je zbarvena červenohnědě, někdy i bíle. 
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Obývá nejčastěji tyto biotopy: bažiny, louky a lesy. Téměř rozšířený po celém Německu 

a České republice a Rakousku (Kerney et al., 1983). 

 

Čeleď: Agriolimacidae – slimáčkovití 

Rod: Deroceras praecox (Wiktor, 1966) slimáček lesní – sudeto-západokarpatský 

Tělo tohoto plže dorůstá 40 mm, smrštění do 35mm. Kýl zaujímá jednu třetinu 

hřbetní čáry. Zbarvení bývá bělavé s menšími nevýraznými skvrnami. Obývá listnaté 

i smíšené lesy, zvláště bukové. Výskyt v Polsku, Slovensku a České republice (Wiktor, 

2004). 

 

Čeleď: Endodontidae – vrásenkovití 

Rod: Discus rotundatus (Müller, 1774) vrásenka okrouhlá – středo-západoevropský  

Ulita je široká 5,5 – 7 mm, silně stlačená, vypoukle terčovitá, tenkostěnná, 

ale pevná. Má 5,5 – 6 klenutých závitů (Wiktor, 2004). 

Základní barva ulity je světle rohová, na závitech nalezneme neostře ohraničené 

rudohnědé skvrny v pravidelných odstupech. Také se může vyskytnout v jednobarevné 

formě s bělavou nebo nazelenalou ulitou (Pflegr, 1988). 

Žije od nížin až do vysokých hor, v sutích, při kmenech, pod kameny, na úpatí 

skal a pod tlejícím dřevem. Obývá druhotná stanoviště, např. hřbitovy, zpustlé sady, 

zříceniny a staré zahradní zdi (Pflegr, 1988).  

Vyskytuje se v západní a střední Evropě, jižní Skandinávii, částečně v Západních 

Karpatech a na Krymu (Pflegr, 1988). 

 

Čeleď: Endodontidae – vrásenkovití 

Rod: Discus ruderatus (Férussac, 1821) vrásenka pomezní – palearktický 

Ulita má tvar disku, šířku 5,5 – 7 mm, je tenkostěnná, křehká, stejně žebernatá. 

Má 4 – 4,5 mírně vypouklých závitů. Zbarvení ulity označujeme jako žlutohnědé 

s červenohnědými příčnými pruhy v pravidelných intervalech ( Kerney et al., 1983). 
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Obývá vlhké horské lesy a zdržuje se převážně pod kůrou tlejících pařezů 

a kmenů. U nás se vyskytuje v Českém masivu, na nejvyšších bodech Českomoravské 

vysočiny a v Karpatech (Ložek, 1956). 

Dále se nachází v celé severní Eurasii, Alpách, Polsku, Karpatech a Pobaltí 

(Pflegr, 1988). 

 

Čeleď: Helicidae – hlemýžďovití 

Rod: Helix pomatia (Linné, 1758) hlemýžď zahradní – středoevropsko-

jihovýchodoevropský 

Ulita je kulovitá s kuželovitým, výrazným kotoučem, velmi pevná, neprůsvitná, 

slabě lesklá. Schránku má neprůsvitnou a nevýrazně nepravidelně tupě žebírkovanou, 

zbarvení bělošedé až světle žlutohnědé s fialovými páskami, závitů 4,5–5, pravidelně 

rostoucích a s posledním výrazně převládajícím (Ložek, 1956).  

Jedná se o hojně rozšířený druh v Holandsku, Belgii, Polsku, východní Francii, 

České republice. Na mnoho další míst byl zavlečen kvůli umělému chovu. Obývá světlé 

háje, křoviny v nižších teplých polohách, ale také vystupuje do horských poloh (v Alpách 

až do výše 2000 m n. m.). Do chladnějších lesnatých oblastí s kyselím podkladem, 

byl druhotně zavlečen (Pflegr, 1988). 

 

Čeleď: Clausiliidae – závornatkovití 

Rod: Laciniaria (Alinda) biplicata (Montagu, 1803) vřetenka obecná – středoevropský  

Rozměry ulity: výška 16 – 18 mm, šířka 3,8 – 4 mm. Shránka štíhle až tlustě 

vřetenkovitá, průsvitná, mírně lesklá, pevná, jemně i hrubě pravidelně žebernatá. Zbarvení 

je světle rohové. Závitů bývá 12 – 13 a jsou slabě klenuté (Ložek, 1956). 

Obývá nejčastěji tyto biotopy: lesy, kde žije při kmenech, údolí, svazy i vrcholy. 

Vyskytuje se také v parcích, zříceninách, hřbitovech a zahradách. Došlo k rozšíření po celé 

střední Evropě, západních Karpatách a také severovýchodní Francii (Pfleger, 1988). 
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Čeleď: Limacidae – slimákovití 

Rod: Limax cinereoniger (Wolf, 1803) slimák popelavý – evropský  

Velikost zcela nataženého slimáka dosahuje 150 – 200mm, smrštěného pak činí 

do 100 mm. „Má statné tělo s napjatou pokožkou a silným kýlem, který zaujímá 

asi polovinu hřbetní čáry“ (Pfleger, 1988). Zbarvení je silně variabilní v různých oblastech. 

Mladí jedinci mají obvykle světlou, krémovou nebo skořicově hnědou barvu s nejasnou 

kresbou nebo bez ní. Na chodidle se později objevuje tmavý pigment. U dospělých jedinců 

může být zbarvení bílé, šedé, rezavé i černé. 

Objevíme ho především v lesích, také ho můžeme nalézt pod kůrou stromů, 

při kmenech a pod kameny. Vyhýbá se kulturní krajině. Je místy rozšířený po celé Evropě 

kromě nejsevernějších oblastí (Pfleger, 1988). 

 

Čeleď: Hygromiidae – vlahovkovití 

Rod: Monachoides incarnatus (Müller, 1774) vlahovka narudlá – středoevropský  

Ulita je stlačeně kulovitá se širokým kotoučem, slabě průsvitná až matná. 

Je pravidelně, jemně zrnitá. Má 6 – 6,5 závitů. Zbarvení se objevuje šedožluté až narudle 

hnědé, se světlou páskou na obvodu. Šířka ulity činí 12 – 15 mm, výška 9 – 11 mm. 

Žije převážně ve vlhčích horských lesích a mokřadech. Vyskytuje se v celé karpatské 

oblasti, odkud zasahuje do přilehlých území (Pflegr, 1988). 

 

Čeleď: Zonitidae - zemounkovití 

Rod: Oxychilus cellarius (Müller, 1774) skelnatka drnová – středo-západoevropský 

Šířka ulity činí 9 – 12 mm, někdy i 14 mm. Počet závitů bývá 5,5 – 6, přičemž 

spodní je více klenutý. Zbarvení může být šedavě žluté, namodralo šedé, také se vyskytují 

tmavé formy ( Kerney et al., 1983). 

Žije v lesích, sutích, na vlhkém úpatí skal. Hojně se vyskytuje v kulturních 

polohách: zahrady, haldy kamení, skleníky atd. Není neobvyklý na příhodných místech 

po celém území České republiky (Ložek, 1956). 

  



Hana Hlaváčová: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů PR Gutské peklo 

2012  35 

Čeleď: Hygromiidae – vlahovkovití 

Rod: Urticicola umbrosa (C. Pfeiffer, 1828) vlahovka stinná – východoalpsko-

západokarpatský 

Ulita je stlačená okrouhlá s velmi ploše kuželovitým kotoučem, poměrně 

tenkostěnná a křehká, matně lesklá, nepravidelně rýhovaná. Má 5,5 závitů a zbarvení světle 

narudlé až šedožluté s výraznou bledou páskou na obvodu. Žije především v horských 

lesích, obývá úpatí skal a svahové mokřiny. Výskyt ve Východních Alpách zasahuje 

do Západních Karpat a přilehlých oblastí (Pfleger, 1988). 
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ZÁVĚR  

Předložená bakalářská práce se zaměřila na malakologický výzkum v PR Gutské 

peklo. Za hlavní přínos práce můžeme označit seznámení se s živočišnou skupinou 

měkkýšů z hlediska teoretické i praktického. 

Bylo ověřeno, že pro malakofaunu je charakteristická těsná vazba na biotop 

a představuje důležitý bioindikátor kvality ekologických podmínek daného území. 

Měkkýše pak v této souvislosti považujeme za dlouhodobé ukazatele změn v prostředí, 

ale také změn biodiverzity. 

Dílčím, ale důležitým cílem bakalářské práce, který se podařilo splnit, 

bylo získání zkušeností z metodiky sběru, determinace měkkýšů a rozboru získaných 

údajů. 

Na zkoumaném území, kde proběhlo pozorování a sběr, bylo objeveno 

138 jedinců, z nich bylo determinováno 12 druhů. Mezi ně se řadí druhy, které patří podle 

Farkáče (2005) z hlediska ohrožení do skupin téměř ohrožených (Deroceras praecox 

a Discus ruderatus) a málo dotčených. Převážná část nalezených suchozemských plžů patří 

mezi druhy mezofilní – SI(AG) (Lisický 1991, Ložek 1964). K nejpočetněji zastoupeným 

druhům patří na území přírodní rezervace Laciniaria (Alinda) biplicata, Urticicola 

umbrosa, Oxychilus cellarius.  

Vzhledem k tomu, že zvolené území zatím nebylo dostatečně prozkoumáno, bylo 

by přínosné v něm dále pokračovat. Při hlubším a detailnějším rozboru dané lokality a díky 

porovnání výsledků s jinými oblastmi by mohl výzkum přinést bohatší a zajímavější 

výsledky. Z uvedených důvodů bych se chtěla zabývat zkoumáním daného území dále 

v diplomové práci navazujícího magisterského studia. 
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AG  Agricolae, euryvalentní druhy 

CR  Kriticky ohrožený 

D  Dominance 

DD  Nedostatečné údaje 

EN  Ohrožený 

EX  Vyhynul 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

LC  Málo dotčený 

n  Celkový počet jedinců určitého druhu 

NE  Nevyhodnocený 

NT  Téměř ohrožený 

PR  Přírodní rezervace 

s  Počet celkových jedinců zoocenóz 

SI  Silvicolae, lesní druhy 

SI(AG)  Mezofilní 

SIh  Silně hydrofilní 

SIth  Thamnofilní 

VU  Zranitelný 
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Příloha č. 4: Schéma vzniku základních morfologických prvků ve strmých zdrojnicích 
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Hana Hlaváčová: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů PR Gutské peklo 

2012  45 

FOTO PŘÍLOHY 

 

Foto č. 1: Prameniště Oldřichovického potoka na zkoumaném území v PR Gutské peklo (foto autor). 
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Foto č. 2: Pohled od prameniště Oldřichovického potoka, strmé svahy PR Gutské peklo (foto autor). 

 

 

Foto č. 3: Část zkoumaného území v PR Gutské peklo vpravo od Oldřichovického potoka (foto autor). 
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Foto č. 4: Vegetace v oblasti prameniště Oldřichovického potoka v PR Gutské peklo: Homogyne alpine, 

Petasites albus, Dryopteris filix - mas (foto autor).  
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Foto č. 5: Murové dráhy na zkoumaném území v PR Gutské peklo, vpravo od pramenné oblasti  

Oldřichovického potoka (foto autor).  

Foto č. 6: Pohled na strmé severní svahy na okraji hraničního pásma PR Gutské peklo 

(foto autor). 
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Foto č. 7: Pohled z Podgrúně na PR Gutské peklo, která se nachází vpravo pod vrcholem malý Javorový 

(foto autor). 
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Foto č. 8: Mech (Plagiomnium affine) nalezený u prameniště Oldřichovického potoka na zkoumaném 

území v PR Gutské peklo (foto autor). 

 

 

 

  

Foto č. 9: Detail mechu (Plagiomnium affine) nalezený na zkoumaném území v PR Gutské peklo u 

prameniště Oldřichovického potoka (foto autor). 
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Foto č. 10:Mech (Polytrichum formosum) nalezený na zkoumaném území v PR Gutské peklo u prameniště 

Oldřichovického potoka (foto autor). 

 

 

Foto č. 11: Mech (Plagiochila porelloides) nalezený na odumřelém dřevě v blízkosti prameniště 

Oldřichovického potoka na zkoumaném území v PR Gutské peklo (foto autor).   
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Foto č. 13: Discus ruderatus, lesní druh nalezený v počtu dvou jedinců pod ztrouchnivělým dřevem na 

zkoumaném území v PR Gutské peklo (foto autor).  

Foto č. 12: Na okraji hraničního pásma PR Gutské peklo lze pozorovat výskyt babočky síťkované 

(Araschnia levana) (foto autor). 
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Foto č. 14: Monachoides incarnatus, lesní druh nalezený v počtu sedmi jedinců na zkoumaném území 

v PR Gutské peklo (foto autor).  

Foto č. 15: Cochlicopa lubrica, lesní druh nalezený v počtu tří jedinců na zkoumaném 

území v PR Gutské peklo (foto autor). 
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Foto č. 16: Laciniaria (Alinda) biplicata, lesní druh v nejhojnějším zastoupení 

v počtu čtyřiceti jedinců na zkoumaném území v PR Gutské peklo (foto autor). 

Foto č. 17: Deroceras praecox, nalezený v počtu dvou jedinců v blízkosti 

prameniště Oldřichovického potoka na zkoumaném území v PR Gutské 

peklo (foto autor). 


