
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2009                                    Lenka Sirovičová 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA SLOŢENÍ MALAKOCENÓZ 

V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU 

REKULTIVAČNÍCH OPATŘENÍ 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:                                                         Bc. Lenka Sirovičová 

Vedoucí diplomové práce:                        Ing. Jiří Kupka, Ph.D. 

 

Ostrava 2009 





Prohlášení 

 
- Celou diplomovou práci včetně příloh jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

 

- Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo.  

 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO.  

 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode           

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO               

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

    V Ostravě dne 30. 4. 2009                                                Lenka Sirovičová    

 



Poděkování 

Chtěla bych vyjádřit velké poděkování Ing. Jiřímu Kupkovi, Ph.D., který byl 

trpělivým, povzbuzujícím vedoucím mé diplomové práce a vţdy uţitečným poradcem a 

pomocníkem – zejména při determinaci měkkýšů. 

Dále bych ráda poděkovala Ing. Markétě Hendrychové za veškeré odborné 

konzultace a čas, který mi věnovala. 

Také děkuji za finanční podporu Vnitřní grantové agentuře ČZU, Výzkumnému 

ústavu pro hnědé uhlí, a. s. a všem mým blízkým za velkou podporu.  

 

 



Anotace 

Diplomová práce zachycuje problematiku rekultivací a vývoje společenstva 

v průběhu sukcese po těţbě hnědého uhlí. Dále popisuje studované území Severočeské 

uhelné pánve, ze kterého bylo v roce 2007 pro výzkum vybráno 15 lokalit a v roce 2008                

13 lokalit. Na těchto lokalitách probíhaly sběry a odchyty měkkýšů se zřetelem na období 

s největší předpokládanou aktivitou a abundancí sledované skupiny. V práci je uvedena 

metodika sběru i odchytu měkkýšů a statistické zhodnocení výsledků.  Cílem této práce je 

představit skupinu měkkýšů, jakoţto dobrých indikátorů stavu prostředí, na plochách 

výsypek s odlišnými mikrobiotopovými podmínkami a různými způsoby obnovy 

posttěţebních ploch. Z výsledků vyplývá, ţe zmiňované mikrobiotopové charakteristiky 

jsou významnějšími faktory ovlivňující sledovanou skupinu měkkýšů neţ samotná historie 

obnovy (rekultivace x sukcese). Celková charakteristika malakocenózy vypovídá o               

degradaci studovaného území. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Výsypky, rekultivace, sukcese, měkkýši, posttěţební území. 

 

 



Summary 

This thesis is focused on problems of reclamations and community development 

during spontaneous succession after brown coal mining. Next, it describes studied area of 

North Bohemian Coal Basin, from which 15 study sites in the year 2007 and 13 study sites 

in the year 2008 were chosen for the research. Molluscous collecting and catching took 

place in these localities regarding to the period of the highest assumed activity and 

abundance of observed group. Molluscous collecting and catching methods and statistic 

results evaluations are presented in the thesis. The aim of this study is to introduce a group 

of molluscous as good indicators of environment state on areas of spoil heaps with 

different microhabitat conditions and various restoration approaches in post-mining 

landscape. It appears from the results  that mentioned microhabitat parameters are more 

important factors influencing monitored group of molluscous than restoration history itself 

(reclamation x succession). Overall characteristic of molluscous group points at 

degradation of studied area.   
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1  ÚVOD 

V celém kulturním světě jiţ prakticky neexistují lidmi nedotčená území.                         

K  ničení krajinného prostředí dochází zpravidla při těţbě nerostných surovin (Štýs, 1981). 

V případech, je-li těţba organizována povrchovým způsobem, jsou destrukční vlivy 

výraznější (Vráblíková, 2000) a dochází k degradaci všech neţivých i ţivých sloţek 

ekosystému (Štýš, 1981).   

Obnova funkčního vyuţití území ovlivněného dobýváním nerostných surovin je 

nedílnou součástí přípravy území před zahájením těţby, ale je nutností především v období 

těţby a po ukončení těţby nerostných surovin (Stalmachová, 2007). Jelikoţ                              

v Severočeském hnědouhelném revíru dosahují plochy po povrchové těţbě velkých 

rozměrů a následná náprava negativních projevů těţební činnosti je naší povinností nejen 

ze zákona, je ţádoucí zabývat se způsoby vedoucí k obnově ekologicky stabilní krajiny.  

Tato práce se zabývá dvěma odlišnými přístupy k obnově posttěţební krajiny – 

spontánní sukcesí a rekultivací. V práci je sledováno sloţení malakocenóz na plochách 

s různou historií managementových opatření (lesy starších sukcesních stádií zaloţených 

člověkem s podobně starými lesními porosty samovolně vzniklými), protoţe díky 

měkkýšům lze dokumentovat dopady lidské činnosti na původní stanoviště. Lidské zásahy 

mohou vyústit i v úplné vymizení některých druhů nebo můţe dojít k invaznímu rozšíření 

nových nepůvodních druhů (Karasová, 1999). 

 

 

Cíle práce 

- vybrat vhodné studijní plochy ze Severočeské hnědouhelné pánve s různou historií 

obnovy lesních ekosystémů  

- sběr měkkýšů a jejich determinace  

- srovnání malakocenóz ploch lesnicky rekultivovaných a ploch se spontánní sukcesí 

lesních formací podobného stáří 

- posoudit vliv environmentálních faktorů na strukturu společenstva měkkýšů 

- vyhodnotit úspěšnost odlišných přístupů revitalizace krajiny 
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2  MĚKKÝŠI JAKO BIOINDIKAČNÍ SKUPINA ŽIVOČICHŮ 

Měkkýši hrají v přírodě důleţitou roli. Vzhledem ke svým známým ekologickým 

nárokům jsou vyhledávaným bioindikátorem změn v krajině. Skutečnost, ţe velmi citlivě 

reagují na negativní lidské zásahy přispěla k rozhodnutí vyuţít této skupiny bezobratlých 

také k dosaţení cílů této diplomové práce.  

Dalšími důvody, které tuto modelovou indikační skupinu řadí do popředí, jsou: 

zvládnutelné celkové počty druhů, přičemţ zahrnují celou škálu vodních i suchozemských 

biotopů; snadné metody sběru a konzervace (v podstatě moţné sbírat po celý rok), úzká 

vazba ke geologickému podkladu a vegetaci i moţnost srovnání s fosilním materiálem 

(Juřičková, 2008). 

   Charakteristika sloţení malakocenóz posttěţební krajiny můţe přinést řadu 

informací o vybraných studijních lokalitách se známou historií rekultivačních opatření. 

Získané poznatky mohou pak být pouţity v rekultivační praxi.  

 

2.1 Ţivotní cyklus měkkýšů                    

Suchozemští plţi kladou oplozená vajíčka do země, do trhlin v trouchnivějícím 

dřevu nebo do vlhka pod klády a kameny. U vodních plţů jsou vajíčka obvykle nalepována 

na různé předměty ve vodě. Nejčastěji se jedná o vodní rostliny, kameny a jiné neţivé 

předměty, ulity jiných plţů. Vajíčka ve snůšce jsou nahloučena u sebe a obalena tenkou 

blánou (Beran, 1998). Vajíčka jsou obvykle kulatá a jejich počet je různý: u velkých druhů 

většinou 20 – 50.  

Plţi kladou vajíčka převáţně v létě a na podzim. Vylíhlá mláďata jsou miniatury 

dospělců, jejich vývoj je tedy přímý. Během růstu se zvětšuje ulita – roste počet závitů. 

Mladší závity jsou zpravidla větší neţ závity předcházející. Většina druhů dospívá za rok, 

ostatní za 2 – 4 roky. U plţů je známkou dospělosti zastavení růstu a vytvoření obústí nebo 

pysku v ústí ulity. U plţů, kde se tyto znaky neobjevují, je známkou dospělosti velikost 

jedinců a páření.  

Úmrtnost plţů je největší v nejranějších stádiích ţivota. Vajíčka a mláďata slouţí za 

potravu jiným ţivočichům nebo jsou ničena suchem. Z původní snůšky vajíček dospívá 
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sotva 5 % plţů. Velkou mortalitu způsobují především ptáci nebo paraziti. Slimáci a plzáci 

slouţí ptákům za potravu jen zřídka, protoţe vylučují velké mnoţství lepivého slizu. 

Kromě ptáků loví plţe i rejsci, jeţci a někteří hlodavci. Z hmyzu ničí plţe zvláště larvy 

světlušek, larvy drabčíků a parazitické mouchy (Pfleger, 1988).  

 

2.2 Způsob ţivota a potrava měkkýšů 

Největším nebezpečím je pro většinu plţů sucho. Plţi jsou proto nejaktivnější 

v noci nebo za vlhkého počasí. Na stinných a chladných místech se ve dne většina plţů 

skrývá pod kládami a kameny, v hrabance, pod vegetací nebo pod povrchem půdy. Druhy, 

které ţijí na povrchu kmenů nebo skal, se výborně maskují, jednak zbarvením, jednak 

povlakem z mikroskopických řas a anorganických částic. Na slunných otevřených 

biotopech je však půdní povrch často tak horký, ţe plţi vylézají do výšky na rostliny, kde 

je chladněji (Pfleger, 1988). 

Nejlepší obranou proti vyschnutí je ulita, do které se plţ můţe zatáhnout, takţe 

zůstává nechráněná jen část pláště v ústí (Pfleger, 1988).  Jako obranu proti suchu si 

zataţení plţi můţou vytvořit dočasné víčko (epifragma). Toto víčko můţe být pevné 

zvápenatělé (Helix) nebo bílé, pergamenovité (Helicodonta). Několikaměsíční suché léto a 

zimní klid přeţívají plţi ve stavu sníţené ţivotnosti (Loţek, 1956). 

Nazí plţi, přestoţe nemají ulitu, nejsou na tom hůře. Jsou mnohem pohyblivější a 

mohou se zahrabat hluboko do půdy nebo zalézt do štěrbin ve skalách či kmenech. Kromě 

toho je chrání před vyschnutím velké mnoţství slizu (Pfleger, 1988). 

Většina plţů se ţiví tlejícími rostlinami, houbami, řasami a lišejníky; méně často 

konzumují také zelené rostliny (především plody, semena a podzemní orgány) (Pfleger, 

1988).  

Některé druhy z čeledí Arionidae, Limacidae a Agriolimacidae se velmi snadno 

orientují na kulturní rostliny a stávají se potom škůdci, s kterými je velmi těţký boj. 

Někteří plţi se ţiví zdechlinami, ale jen málo jich je karnivorních; jen druhy z čeledí 

Zonitidae a Vitrinidae často poţírají ostatní měkkýše a jejich vajíčka. Většina plţů dává 

přednost smíšené stravě (Pfleger, 1988). 
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2.3 Biotopy měkkýšů 

Převáţné většině suchozemských plţů se lépe daří na vápenitých půdách, zatímco 

na velmi kyselých, jako jsou vřesoviště a slatiny, najdeme jen málo druhů. Alespoň 

minimální zásoba vápníku v půdě je totiţ pro stavbu ulity nezbytná. Ulity jedinců 

z kyselých míst jsou často velmi tenké a křehké, i kdyţ většinou stejně velké jako ulity 

z vápenatých půd (Pfleger, 1988).  

 Dalším důleţitým faktorem ovlivňujícím biologii plţů je podnebí, především půdní 

mikroklima. Celkově lze říci, ţe pro plţe jsou příznivé vyšší teploty, ale v nechráněných 

biotopech pro ně mohou být vysoké teploty naopak nebezpečné aţ smrtelné – zvyšuje se 

riziko vyschnutí. Většině druhů vyhovuje dlouhodobé teplé vlhko, ale některé druhy se 

přizpůsobily suchým a horkým podmínkám stavbou ulity, výstupem na rostliny a letním 

spánkem (Pfleger, 1988). 

 Počet druhů na jednotlivých stanovištích je značně ovlivňován i různorodostí 

mikrobiotopů – opad listí a větví, skály, leţící kmeny, stromy, bylinný kryt. 

 Faunu měkkýšů konečně ovlivňuje svou činností i člověk a hospodářská zvířata. 

Rozdílné klima a vliv člověka tedy znemoţňují přesné vymezení biotopů vhodných pro 

jednotlivé druhy. Druhotné biotopy, jako jsou křoviny, zahrady, parky, okraje cest, 

posttěţební území a další, jsou často vhodnými stanovišti pro některé lesní i stepní druhy. 

Na těchto místech se také nachází nejvíce druhů zavlečených člověkem (především nazí 

plţi) (Pfleger, 1988).  
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3  PŘÍSTUPY K OBNOVĚ POSTTĚŽEBNÍ KRAJINY 

Severočeská hnědouhelná pánev je největším českým těţebním územím, kde má 

povrchová těţba významné dopady na ţivotní prostředí. Jedná se zejména o 

geomorfologické proměny, narušení hydrogeologických a hydrologických poměrů, 

dochází i k degradaci, v horším případě aţ k destrukci pedosféry. Nemalé dopady jsou také 

na biosféru, atmosféru a mikroklima území (Kryl et al., 2002). Aby byly tyto následky 

těţby minimalizovány, přistupuje se po dokončení těţby či sypání výsypky k rekultivaci 

území.  

Protoţe jedním z cílů této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost odlišných 

přístupů rekultivačních aktivit (rekultivace x sukcese), jsou další podkapitoly věnovány 

bliţšímu popisu právě rekultivační obnově a spontánní sukcesi.  

 

3.1 Rekultivační postupy narušených ploch 

Základním smyslem rekultivací je tvorba krajiny, která by byla ekologicky 

vyváţeným, ekonomicky potenciálním, hygienicky vhodným, esteticky působivým 

a rekreačně hodnotným ţivotním prostředím (Štýs, 1981). 

Rekultivační proces začleňování prostoru zasaţeného těţbou do funkčního 

krajinného systému je dlouhodobým atributem, který navazuje na tvarování vnějších i 

vnitřních výsypek a svahů lomů. K řešení poţadavku navrácení krajiny zpět do funkčního 

systému jsou zpracovány souhrnné plány sanací a rekultivací do zahlazení, které jsou 

zapracovány do Plánu otvírky a přípravy dobývání a řeší principy konečného vzhledu 

krajiny. Výsadba lesů, parků, lesoparků, realizace zemědělských, vodních a sociálních 

prvků je stabilizující součástí nového krajinného systému (Kašpar & Měsková, 2006). 

 Mezi základní fáze rekultivací degradovaných ploch patří etapa přípravná, důlně 

technická, ekotechnická a biotechnická. 
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Etapa přípravná 

Je preventivní, optimalizační fází a provádí se v plné míře jiţ v období otvírkových, 

přípravných i těţebních prací. Etapa se orientuje v projekční činnosti a koncepci při 

vytváření vhodných podmínek pro další uskutečnění následných etap a fází rekultivačního 

cyklu. Realizuje se především v pedologickém, geologickém a hydrogeologickém 

průzkumu nadloţních hornin a zemin pro jejich vhodnost a vyuţití k rekultivacím 

(Stalmachová, 1996; Kryl et al., 2002). Průzkum by se měl zabývat nejen celým 

dobývacím prostorem, ale i plochami určenými ke stavbě vnějších výsypek (Štýs, 1992). 

 

Etapa důlně technická 

Obsahovou náplní důlně technické etapy rekultivace jsou opatření realizovaná 

v průběhu přípravy a provozu báňské činnosti s cílem vytvořit optimální podmínky pro 

biotechnickou etapu rekultivace (Štýs, 1981). Představuje především vybudování pevných 

základů výsypky: 

1) Volba místa pro otevření lomu a volba dobývacího systému 

Umístění lomu do značné míry rozhoduje nejen o rozsahu devastací, ale také 

o kvalitě nápravných prací (Broţík, 1997). Právě v tomto bodě se často střetávají zájmy 

báňského provozu s poţadavky rekultivačních pracovníků. Pro horníky je výhodnější 

otevírat lomy v místech s minimálním nadloţím, aby se k nerostné surovině dostali co 

nejrychleji a nejlaciněji. V takových místech však bývá největší mnoţství zeminy vhodné 

k rekultivačním účelům a dochází ke ztrátám půdy, která je označována za nenahraditelný 

výrobní prostředek v zemědělství a lesnictví (Štýs, 1995; Jonáš & Peroutková, 1997). Aby 

nedocházelo k takovým cenným úbytkům, vznikají místa tzv. deponie, kam se dočasně 

ukládá kvalitní půdotvorný materiál. To ovšem vyţaduje další zábory pozemků (Štýs, 

1995). 

Důleţitý je taktéţ způsob těţebních prací. V severočeském hnědouhelném revíru 

kde se těţí uhlí náchylné po delším působení atmosféry k samovznícení, se volí krátké 

porubní fronty. Kromě omezení vzniku zápar a ohňů znamenají i menší zábor pozemků 

(Štýs, 1992). 
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V souhrnu jde o to, aby po skončení těţby byl lom co nejmenší a aby v závěru 

těţební činnosti byl v nadloţí dostatek kvalitních nadloţních zemin vhodných pro 

rekultivaci (Štýs, 1992). 

2) Selektivní odkliz nadloţních zemin 

Je jednou ze základních součástí důlně technické rekultivace, která se mimořádně 

výrazným způsobem podílí na úspěchu rekultivace (Štýs, 1981).  

Etapa je zaměřena na selektivní odkliz ornice a zúrodnitelných zemin (např. 

sprašových zemin a hlín) a také na melioračně hodnotné zeminy, pokud se ve vrstevním 

sledu nadloţí nacházejí (rašelina, slínovce, oxihumolity, bentonické jíly) (Kryl et al., 

2002).  

 Ve zkoumané oblasti převládají jíly s doplňkem písku různé kvality. Některé jsou 

pro překrytí ornou půdou vhodné k zemědělské rekultivaci, většinou spíše pro lesnickou, 

a zbytek se hodí alespoň pro ozeleňování. V nejniţších patrech výsypky by měly být 

ukládány půdy nejméně vhodné (např. toxické). Při selektivní skrývce nadloţních zemin je 

důleţité zachovat při dopravě odtěţené hmoty v takovém sledu, v jakém byly dobývány. 

(Štýs, 1995; Broţík, 1997).  

3) Vlastnosti výsypek v krajině 

Z rekultivačního hlediska je výhodné budovat spíše velkokapacitní plošné výsypky 

neţ výsypky malé. Na velkých výsypkách vznikají větší ucelené plochy s velkou náhorní 

plošinou vhodnou pro zemědělskou výrobu. Praxe prokázala, ţe nejvhodnějším tvarem pro 

výsypku je kruhová nebo čtvercová základna zvyšující stabilitu výsypky. Stabilitu 

ovlivňují taktéţ geomechanické a fyzikální vlastnosti nadloţních zemin, které se mění 

v závislosti na hloubce jejich uloţení (Broţík, 1997). 

Kaţdá výsypka by měla být do krajiny včleněna tak, aby v co nejkratší době došlo 

k účelnému vytvoření reţimu spodních vod (Štýs, 1995). 

 Vzhledem k tomu, ţe stabilita výsypek je prioritní, řešení obnovy reţimu spodních 

vod je zkomplikováno, protoţe snaha o dosaţení stability vede naopak k odvodňování 

plochy a uloţení propustných hornin do nejspodnějších částí výsypek (Štýs, 1995). 

Je důleţité, aby povrch výsypky byl tvořen takovými zeminami, které jsou schopné 

přijmout velké mnoţství dešťové vody, udrţet ji a v případě potřeby uvolňovat.  
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Důlně technická etapa můţe trvat i třicet let v závislosti na dynamice dějů v tělese 

výsypky (Štýs, 1995). 

 

Etapa ekotechnická 

Přichází po stabilizaci výsypky. Jedná se o celý komplex technických prací, které 

upravují terén, svahy, vodní reţim výsypek a které normalizují mechanické, fyzikální a 

chemické vlastnosti půd (Štýs, 1995). A sice tak, aby vznikla situace v uspořádání tvarů a 

substrátů, která umoţní biologickou rekultivaci (Jonáš & Peroutková, 1997). 

Součástí technických opatření je i překrytí povrchů upravených devastovaných 

pozemků (po všech způsobech devastací) vhodnými půdotvornými substráty, které je 

řešeno diferencovaně podle plánovaných způsobů rekultivace. Kvalita překryvu a nároky 

na jeho mocnost se budou lišit v závislosti na tom, jaké kvality je podloţní substrát a jaký 

způsob rekultivace je volen. Především je nutné posoudit převrstvení vhodnými hmotami 

půdotvorných substrátů (nebo ornicí) nebo melioraci toxických hornin na povrchu (slín a 

slínovec, bentonit, tufit, tuf) (Jonáš & Peroutková, 1997). 

V jihovýchodní části severočeské hnědouhelné pánve se na Mostecku a Bílinsku 

vyskytují slojové polohy bentonitů a slínovců, které jsou těţeny selektivně a jsou 

vyuţitelné při meliorační úpravě deficitních půdních vlastností pro své sorpční schopnosti 

a vysoký obsah ţivin (Kryl et al., 2002). Je třeba vycházet i z toho, ţe kaţdý přesun hmot 

je investičně náročný (Jonáš & Peroutková, 1997). 

Nedílnou součástí terénních úprav jsou hydromeliorační a hydrotechnické úpravy. 

Jedná se o zregulování vodního reţimu. Vzhledem k tomu, ţe na různých místech výsypky 

jsou odlišné vlhkostní podmínky, je nutno budovat odvodňovací i závlahové systémy. 

Hydrotechnické úpravy představují výstavbu toků a vodních nádrţí, opatření proti vodní a 

větrné erozi (Štýs, 1995; Broţík, 1997). 

 

Etapa biotechnická 

Výsypka je někdy i po mnoha letech dokončena, doupravena a je třeba ji „oţivit“. 

Začíná etapa biotechnická, kdy člověk aplikuje různé způsoby rekultivace (Štýs, 1992).     
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Je potřebné, aby rekultivace jednotlivých devastovaných ploch byla řešena komplexně 

s ohledem na charakter a tendenci rozvoje celého území (Štýs, 1981).  

V  praxi jsou uplatňovány čtyři základní způsoby rekultivace: lesnická, zemědělská, 

vodní a ostatní (Kryl et al., 2002). Vlastní návrh biologické rekultivace vychází 

z průzkumu ekologických charakteristik lokality a stanoviště, stanovení cíle rekultivace, ze 

stanovení metodiky způsobu výsadby, kultivace a druhového sloţení pouţitých rostlin 

(Stalmachová, 1996). Následující podkapitola je věnována pouze rekultivaci lesnické, 

protoţe vybrané sledované plochy jsou zrekultivovány právě tímto způsobem. 

 

Lesnická rekultivace 

Lesy v krajině zastávají nezastupitelnou mimoprodukční funkci v hospodaření 

s vodou, protierozní, stabilizační, hygienickou, asanační, klimatickou, rekreační, estetickou 

a další. Zpevňují půdu, udrţují vláhu a chrání území před vodní a větrnou erozí. Velmi 

významná je schopnost zachycovat a zpomalovat pohyb polétavého prachu. Zeleň také 

tlumí hluk a vibrace (Stalmachová, 1996; Štýs, 1996; Broţík, 1997). 

Vhodnými zeminami pro lesnickou rekultivaci jsou hnědé lesní půdy, mírně 

podzolované lesní půdy, skeletové půdy a hlinité štěrky. Zeminy ještě schopné zalesnění a 

ozelenění s omezeným hospodářským výsledkem jsou hrubozrnné písky, písčité štěrky, 

ţluté jíly a zeminy s příměsí uhlí (Stalmachová, 1996). 

V současné době je většina ploch výsypek zalesňována vhodnými směsmi 

hospodářských dřevin s dřevinami přípravnými (Kryl et al., 2002). Výběr dřevin vychází 

z celkových klimatických podmínek oblasti, mikroklimatu a pedologických vlastností 

rekultivované plochy (Štýs, 1992). V Severočeském hnědouhelném revíru se zejména kvůli 

niţšímu úhrnu sráţek nedoporučuje vysazovat jehličnany – s výjimkou modřínu a borovice 

černé. Ostatní jehličnany zde mají jen doplňkový charakter. Z listnatých dřevin se vyuţívá 

jako cílová dřevina hlavně jasan, javor klen a mléč, jilmy, duby, habry a lípy. Z 

melioračních a pomocných dřevin olše černá a šedá, javor jasanolistý, jeřáb, některé 

kultivary topolů, bříza a jíva (Kryl et al., 2002). U všech dřevin je ale vţdy nutno přihlíţet 

k jejich autochtonnosti. V případě introdukovaných dřevin je nezbytné zváţit jejich nutnost 

a oprávněnost v rekultivačních porostech (Jonáš & Peroutková, 1997). 
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  Lesní dřeviny nejsou tak náročné na kvalitu půdy, přesto je nutné rekultivované 

plochy vhodně upravovat. Nejdříve je nutné plochu upravit před výsadbou, pak následuje 

jiţ výše zmiňovaný výběr vhodných druhů (keřů a stromů), samotná výsadba (většinou 

jamková – prováděná ručně, na rovných plochách i strojově), zabezpečení dalšího 

ošetřování kultur, sledování zdravotního stavu a provádění lesopěstebních zásahů (Jonáš & 

Peroutková, 1997; Broţík, 1997). 

3.2 Principy spontánní sukcese a základní typy sukcesních změn 

Spontánní sukcese je samovolný vývoj společenstev rostlin a ţivočichů na 

recentních stanovištích krajiny (Stalmachová, 2007), při kterém dochází k postupným 

změnám druhového a funkčního sloţení společenstva (Odum, 1977) vlivem přírodních 

faktorů (Buzek, 1994). 

Celý sled společenstev, která se v daném prostoru vzájemně nahrazují, se nazývá 

sukcesní řada (Odum, 1977). Tuto řadu zahajují v iniciálním stádiu jednoduché biocenózy 

R a S-stratégů, v závislosti na stanovištních podmínkách (terofyta, chamaefyta popř. 

fanerofyta). Ruderální a segetální druhy raných sukcesních stádií pozitivně ovlivňují vývoj 

v půdním substrátu, sniţují a vyrovnávají extremitu prostředí (vysoká ozářenost, vysoká 

teplota substrátu, nedostatek ţivin, především dusíku apod.) (Stalmachová, 2007). Jedná se 

většinou o organismy s krátkým ţivotním cyklem, nízkou konkurenční schopností, 

vysokou plodností, snadnou šiřitelností a odolné vůči disturbancím (Míchal, 1994). 

Postupné zastínění povrchu půdy, tvorba opadu a změny vlastností půd vytváří podmínky 

pro šíření druhů typických pro vyzrálejší sukcesní stádia (Stalmachová, 2007). Druhy 

pozdějších stádií jsou organismy s dlouhým ţivotním cyklem, vysokou 

konkurenceschopností a málo odolné vůči disturbancím (Míchal, 1994; Begon et al., 

1997). Limitujícím faktorem je především semenná zásoba, popř. vzdálenost stanoviště od 

zdroje diaspor (Stalmachová, 2007).  

Konečným a vyváţeným společenstvem ve vývojové sérii je společenstvo 

klimaxové (tzv. klimax) (Odum, 1977), které je svou strukturou a funkcí v rovnováze 

s abiotickým prostředím (Begon et al., 1997). 
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Základní typy sukcesních změn 

a) Degradační sukcese (degradative succession) 

Degradační sukcese se obvykle projevuje v relativně krátkém časovém úseku 

několika týdnů, měsíců nebo let. Spočívá v tom, ţe organismy postupně vyuţívají zdroj, 

který je tím likvidován (zmetabolizován, zmineralizován) (Dolný, 2005, Šálek et al., 

2005). Tato sukcese končí vyčerpáním zdroje a zánikem společenstva, které je na 

něj vázáno (Šálek).  

b) Alogenní sukcese (alogenic succession) 

Nový biotop je osídlován (okupován) dominantně autotrofními zelenými 

rostlinami, přičemţ vznik nových biotopů, a tedy i řízení sukcese, závisí na vnějších 

vlivech (geofyzikálně-chemické síly) měnících podmínky (např. ukládání nánosů bahna v 

ústích řek, zazemňování jezer a rybníků splaveninami, rozšiřování zasolených baţin na 

úkor lesů). Tato sukcese je částečně autogenní – tvorba trsů trav, mravenišť (Dolný, 2005).  

Hnací silou je v tomto případě samotné prostředí, které se nějakým způsobem mění 

a tyto změny podmiňují nástup určitých typů společenstev (Šálek et al., 2005). Jedná se o 

poměrně vzácný typ sukcese (Dolný, 2005). 

c) Autogenní sukcese (autogenic succession) 

Sukcese, která je výsledkem biologických procesů v rámci daného stanoviště, jako 

například akumulace odpadu v lese nebo narůstající konkurence díky zvýšenému počtu 

jedinců ve společenstvu, modifikuje podmínky a zdroje na dané lokalitě. Dochází k ní na 

nově vzniklých obnaţených místech, kde nepůsobí postupně se měnící abiotické vlivy 

vyvolané samotným prostředím (Míchal, 1994; Šálek et al., 2005). 

Narůstá celková biomasa, pokryvnost a listová plocha, obsah humusu a dusíku 

v půdě. Charakter sukcese a nástup druhů jsou do značné míry determinovány okolím 

(Dolný, 2005). 

Primární sukcese (primary succession) probíhá na místech, která dříve 

neovlivňovala jiná společenstva a jsou zcela bez ţivota, tj. bez organismů i diaspor, a také 

bez skutečného půdního substrátu (např. písečná duna, lávový proud, nový odval důlní 

hlušiny, obnaţené balvany na skalnatém pobřeţí, plochy po ústupu ledovce). Je vzácně 
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krátkodobá, jen několik let trvající sukcese (řasy na balvanech na pobřeţí); významné 

zastoupení a vliv mají pionýrské druhy rostlin (pioneers) (Dolný, 2005; Míchal, 1994). 

Sekundární sukcese (secondary succession) – jedná se o vytvořený sled druhů na 

místech s částečným či úplným odstraněním vegetace (důsledky choroby, poţáru, silného 

větru), ale se zachováním vyvinuté půdy s diasporami. Obecně jde o rychlejší a častější 

proces neţ v případě primární sukcese (Dolný, 2005). 

Čím je biocenóza vlivem lidského zásahu více odchýlena od původního 

klimaxového stadia, tím silněji se v ní projevuje tendence k návratu do rovnováţného stavu 

a tím větší mnoţství energie je nutné k jejímu udrţení v poţadovaném stavu. Druhou 

reakcí je nebezpečí zhroucení autoregulačních mechanismů a degradace biocenózy (Dolný, 

2005). 

 

Další dynamika společenstva je zastoupena ekologickou fluktuací a sekulárním 

vývojem. Sekulární vývoj jsou dlouhodobé změny společenstev v časových intervalech 

tisíců let (Míchal, 1994). Ekologická fluktuace je patrná ve společenstvech, která dosáhla 

rovnováhy s prostředím a dále se výrazněji nemění. Probíhají v nich neustálé drobné 

změny, aniţ by došlo k změnám celé struktury společenstva. Dominanty společenstva se 

nemění, ale dochází ke kolísání v kvantitativní a kvalitativní skladbě některých 

subdominant (projevuje se dočasným zvýšením nebo sníţením druhové bohatosti a 

biomasy, pokryvnosti nebo hustoty populací) (Begon et al., 1997; Šálek et al., 2005). 

Důleţité je, ţe při těchto změnách nedochází k zásadní přestavbě společenstva a ţe 

neustále kolísají kolem určitého plus mínus rovnováţného stavu (Šálek et al., 2005). 
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4 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ 

VYMEZENÉHO ÚZEMÍ  

Studované území se nachází mezi městy Most, Litvínov a Chomutov (obrázek 1). 

Je součástí Severočeské hnědouhelné pánve, která je přibliţně 70 km dlouhá a místy aţ   

20 km široká.  Patří k nejvíce postiţeným oblastem v celé České republice.   

 

 

Obrázek 1 – Vymezení zájmové oblasti v rámci ČR (anonymus – e, 2009) 

 

4.1 Geomorfologie a reliéf  

Podle geomorfologického členění ČR se území nachází v subprovincii 

Krušnohorské soustavy, v oblasti Podkrušnohorské podsoustavy a v celku Mostecká pánev. 

Všechny vybrané lokality zasahují do Komořanské kotliny nebo Duchcovské pánve 

(Demek, 1987).  

Komořanská kotlina vytváří mělkou tektonickou sníţeninu na miocenních jílech a 

píscích s uhelnými slojemi, v místech historického Komořanského jezera, s původně 

měkkým reliéfem hranáčových osypů, náplavových kuţelů, nízkých teras a širokých niv se 

slatinami (Demek, 1987). 
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Duchcovská pánev vytváří pleistocenní destrukční, k jihovýchodu mírně se 

sklánějící reliéf na miocenních jezerních jílech a píscích, charakterizovaný denudačními 

plošinami a rozvodními hřbety, odlehlíky a širokými údolími levostranných přítoků Bíliny, 

méně akumulačním reliéfem hranáčových osypů, náplavových kuţelů a sprašových 

pokryvů (Demek, 1987).  

Povrch u obou okrsků je v současné době z největší části zcela pozměněn 

velkoplošnou těţbou uhlí a vršením výsypek (Demek, 1987). 

 

4.2 Geologie a pedologie 

Zájmové území leţí mezi úpatím Krušných hor a Českým středohořím. Krušné hory 

jsou tvořeny hlavně ortorulami, jejichţ stáří je z období prekambria a paleozoika. 

V miocénu pak vzniká celé nadloţní souvrství severočeských pánví, které je tvořeno písky, 

jíly, štěrky a značnými uhelnými slojemi. Lemující České středohoří je formováno 

čedičovými a znělcovými horninami (anonymus – c, 2003).  

Výsypky po povrchové těţbě jsou tvořeny převáţně šedým miocenním jílem, 

ovšem obsahují i další příměsi, z nichţ nejdůleţitější jsou štěrky a štěrkopísky (Bejček, 

1983). 

Zkoumaná část zaujímá zejména antropogenní půdy (kultizemě a antropozemě), 

které vznikají rekultivačními aktivitami po těţbě hnědého uhlí. Mají zcela odlišné 

morfogenetické i fyzikálně chemické vlastnosti oproti původním půdám (Kolektiv autorů, 

1999). V blízkosti se vyskytují původní kambizemě, smonice a luvizemě (anonymus – d, 

2009). 

 

4.3 Klimatické poměry  

Podnebí je silně ovlivněno reliéfem. Krušné hory na severu a severozápadu prudce 

spadají do prostoru pánve, a vytváří se tak při převládajícím západním proudění vzduchu 

anemo-orografický systém velkého rozměru, který do značné míry podmiňuje mimořádně 

silný sráţkový stín Podkrušnohorské pánve (Culek, 1996). 



 
Lenka Sirovičová: Charakteristika sloţení malakocenóz v závislosti na způsobu rekultivačních opatření 

 

 

2009 15 

Dle Quitta leţí celý mostecký bioregion v oblasti teplé W2, pro kterou je typické 

dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a aţ velmi suchá zima. Jednotlivé 

klimatické charakteristiky popisuje tabulka 1. Koppenova klasifikace (která je sestavena na 

základě ročního průběhu teplot a sráţek ve vztahu k vegetaci) řadí tuto oblast jako podtyp 

podnebí listnatých lesů mírného pásma Cfb (Tolasz et al., 2007). 

 

Tabulka 1 – Vybrané klimatické charakteristiky pro mostecký bioregion (Tolasz et al., 2007)                                                                

 Charakteristika 
 Pozn.

 Hodnota 

Průměrná roční teplota 7 – 9 C 

Průměrný roční úhrn sráţek 450 – 600 mm 

Průměrný úhrn sráţek ve vegetačním období (duben – září) 350 – 400 m 

Počet mrazových dní (počet dní s minimální teplotou 0 C a niţší) 100 – 110 

Počet ledových dnů (počet dní s maximální teplotou 0 C a niţší) 30 – 40 

Počet letních dnů (počet dní s maximální teplotou 25 C a vyšší) 50 – 60 

Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Průměrný počet jasných dní 40 – 50 

Průměrný počet zamračených dní 120 – 140 

 

4.4 Biogeografická charakteristika 

 

Podle biogeografického členění ČR je území součástí podprovincie hercynské – 

bioregionu mosteckého (Culek, 1996). Z fytogeografického hlediska leţí v termofytiku 

v okresu Podkrušnohorské pánve (Skalický, 1998). 

Na mapě potenciální přirozené vegetace je území zastoupeno komplexem 

sukcesních stadií na antropogenních stanovištích, černýšové dubohabřiny (Melampyro 

nemorosi-Carpinetum) a violkové bučiny (Violo reichenbachianae-Fagetum) 

(Neuhäuslová, 2001). 

                                                 
Pozn. Mezoklima oblasti můţe být zčásti ovlivněno antropogenní transformací reliéfu. Z hlediska dlouhodobých průměrů 

je oblasti teplota vzduchu spíše nadprůměrná. Naopak dlouhodobé sráţkové úhrny jsou v rámci ČR podprůměrné - patří k 

nejsušším oblastem ČR. Vzhledem k převaţujícímu západnímu přenosu vzduchu nad střední Evropou převládají i na 

Mostecku větry se západní sloţkou proudění – díky poloze v protáhlé sníţenině jsou nejčetnější jihozápadní větry a na 

rozdíl např. od Krušných hor je i významná sloţka proudění z východu aţ severovýchodu. Doba bezvětří se pohybuje 

kolem průměrné hodnoty Podkrušnohoří, tj. cca 15 % (Kolektiv autorů, 1999). 
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4.5 Flóra 
 

Dnes je bioregion charakterizován velkoplošnými antropocenózami s expanzivními 

ruderálními druhy, např. třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), ovsíkem vyvýšeným 

(Arrhenatherum elatius), vratičem obecným (Tanacetum vulgare) a dalšími, doplněnými 

řadou neofytů s obdobným chováním, jako je ječmen hřívnatý (Hordeum jubatum), 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), janovec metlatý (Cytisus scoparius) aj. (Kolektiv 

autorů, 1999). 

Přirozená lesní společenstva jsou zastoupena pouze minimálně, omezují se pouze 

na některá místa v okolí vodních ploch (mimo relativně mladá jezera vzniklá po 

rekultivaci) a na úpatí Krušných hor. Více zastoupeny jsou výsadby rekultivací, porosty 

pionýrských dřevin a nelesní výsadby v okolí obcí (Kolektiv autorů, 1999). 

 

4.6 Fauna 

Fauna bioregionu je typická středoevropská, ovlivněná především absencí lesních 

společenstev a velkoplošnou devastací krajiny. Řada druhů však našla svá náhradní 

stanoviště na výsypkách. Např. srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus 

europaeus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), hraboš polní (Microtus arvalis), 

rejsek obecný (Sorex araneus), strnad zahradní (Emberiza hortulana), strnad luční 

(Miliaria calandra), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), linduška úhorní (Anthus 

campestris) a skokan skřehotavý (Rana ridibunda), hojně rozšířený i na nepřírodních 

vodách (Bejček, 1983; Bejček & Šťastný, 2000; Kolektiv autorů, 1999; Vojar, 2000).  
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5  MATERIÁL A METODIKA 

5.1 Výběr studijních ploch 
 

Byly zmapovány výsypky v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve, které 

byly následně rozděleny do dvou kategorií na plochy rekultivované (provedena technická a 

lesnická rekultivace – dále jen „rekultivace“) a na plochy ponechané spontánní sukcesi 

(samovolný nálet dřevin – dále jen „sukcese“). Všechny zkoumané plochy jsou s lesní 

formací, tudíţ se vţdy jedná o vzrostlé lesnické rekultivace nebo sukcesní plochy směřující 

k více méně zapojenému lesnímu porostu.   

Po rekognoskaci terénu a zpracování aktuálních ortofotomap bylo vybráno v roce 

2007 celkem 15 studijních ploch (z toho 7 rekultivovaných a 8 sukcesních) a v roce 2008 

13 ploch (7 rekultivovaných a 6 sukcesních). Jedná se tedy o vyváţený design 

experimentu, kde je zastoupen stejný počet ploch s různou historií, resp. managementem 

(14 rekultivací a 14 sukcesí). Plochy byly rovnoměrně rozmístěny po výsypkách a 

bývalých lomech v okolí Mostu a Litvínova (střídání ploch zpracovávaných v roce 07 a 

08). Studijní plochy odpovídaly rozloze cca 1 ha. Tato rozloha byla podmíněna paralelně 

probíhající ornitologickou studií.  

Základní podmínkou výběru studijních ploch byla nejméně 18 let trvající doba 

uplynulá od hlavní disturbance (těţby hnědého uhlí, nasypání výsypky). Většina vybraných 

ploch je v rozmezí stáří 25 – 45 let a řadíme je mezi plochy středně aţ pokročile vyvinuté. 

Věk těchto výsypek byl zjišťován z archivních materiálů uloţených ve Výzkumném ústavu 

pro hnědé uhlí (např. Kubiţňák, 1999). Dalšími předpoklady pro zařazení rekultivační či 

sukcesní plochy do výzkumu byla minimální vzdálenost sousedních ploch 500 m (omezení 

vzájemné závislosti), odstup od okraje výsypky nejméně 30 m (minimalizace okrajového 

efektu) a minimálně 50 % podíl stromového porostu, který podle Andréna podporuje 

nejvyšší diverzitu společenstva (Andrén, 1992). 

Na kaţdé z ploch byly vymezeny 3 kruhové mikrobiotopy s pracovním označením 

písmeny A, B, C (obrázek 2), přičemţ mikrobiotop A – reprezentoval otevřený les, B – 
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polootevřený aţ zapojený lesní porost bez keřů, C – nejhustší zapojený porost s zřetelným 

keřovým patrem (obrázek 4, 5, 6, 7, 8, 9; kapitola přílohy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Design experimentu 

 

Účelem zmiňovaného rozdělení ploch je nenechat bez povšimnutí mikrobiotopové 

charakteristiky (zejména vlhkost, teplotu a sluneční svit), které mohou důrazně ovlivnit 

výskyt měkkýšů.  

Souřadnice studijních ploch byly zjištěny pomocí GPS a následně zakresleny do 

terénních map. 
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5.2 Popis studijních ploch 
 

Na obrázku 3 jsou znázorněny všechny zkoumané plochy s barevným rozlišením 

rekultivovaných a spontánně se vyvíjejících lesních porostů. 

 

 

 
 

Obrázek 3 – Studijní plochy 

 

5.2.1 Výsypky ponechané spontánnímu vývoji (sukcesi) 

Braňany I. 

Severovýchodně od města Most (50°31'59.97"N, 13°41'36.581"E), nadmořská výška je 

320 m n. m., stáří výsypky 30 let, porost: les s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a 

olše lepkavé (Alnus glutinosa) a s výskytem halofilních a acidofilních druhů rostlin a hub, 

deponie fytotoxických zemin z lomu Bílina (půda s hodnotami pH 2 – 3). 
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Braňany II. 

Střimická výsypka u Braňan, (50°52'77.648"N, 13°68'87.138"E), nadmořská výška je 340 

m n. m., stáří výsypky 30 let, porost: monokultura břízy bělokoré (Betula pendula), jedná 

se o skládku fytotoxických zemin (půda s nízkou hodnotou pH). 

Černice I. 

Severozápadně od města Most (50˚33'38,924"N, 13˚31'31,566"E), nadmořská výška se 

pohybuje okolo 245 m n. m., stáří výsypky je 45 let, porost: les s převahou břízy bělokoré 

(Betula pendula) a olše lepkavé (Alnus glutinosa), nejdéle se spontánně vyvíjející plocha 

rozsáhlejších rozměrů na Mostecku (Albrechtická výsypka). 

Černice II. 

Albrechtická výsypka u Horního Jiřetína (50˚56'69,767"N, 13˚54'67,136"E), vlhko, 

nadmořská výška je 240 m n. m., stáří výsypky 25 let, porost: převaha břízy bělokoré 

(Betula pendula) a olší (Alnus glutinosa). 

Černice III. 

Albrechtická výsypka u Horního Jiřetína (50°33'49.021"N, 13°32'39.222"E), nadmořská 

výška je 235 m n. m., stáří výsypky 25 let, porost: převaha břízy bělokoré (Betula 

pendula), olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby (Salix sp.). 

Horní Jiřetín I. 

Severozápadně od města Most (50˚34'29,125"N, 13˚34'3,004"E), nadmořská výška je         

260 m n. m., stáří výsypky je 38 let, porost: les s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) 

a olše lepkavé (Alnus glutinosa), část Hornojiřetínské výsypky dočasně ponechaná bez 

rekultivace. 
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Horní Jiřetín II.  

Hornojiřetínská výsypka (50˚34'2,271"N, 13˚34'0,739"E), nadmořská výška je                   

260 m n. m., stáří výsypky 38 let, porost: smíšený les s převahou břízy bělokoré                

(Betula pendula). 

Horní Jiřetín III. 

Hornojiřetínská výsypka (50˚56'69,207"N, 13˚58'34,137"E), nadmořská výška je              

255 m n. m., stáří výsypky 30 let, porost: les s převahou vrb (Salix sp.), olší (Alnus 

glutinosa) a břízy (Betula pendula).  

Maxim Gorkyj 

Dnes předpolí dolu Bílina (50˚54'60,920"N, 13˚70'39,544"E), nadmořská výška je                

264 m n. m., stáří výsypky 25 let, porost: monokultura břízy bělokoré (Betula pendula). 

Růţodol I.   

Severně od města Most (50˚35'1,203"N, 13˚37'39,710"E), nadmořská výška je                 

270 m n. m., stáří výsypky 35 let, porost: les s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a 

olše lepkavé (Alnus glutinosa). 

Růţodol  II. 

Růţodolská výsypka (50˚34'46,823"N, 13˚37'35,158"E), nadmořská výška je 280 m n. m., 

stáří výsypky 35 let, porost: převaha břízy bělokoré (Betula pendula) a olše lepkavé (Alnus 

glutinosa). 

Saxonie I. 

Západně od města Most (50˚30'33,927"N, 13˚35'5,973"E), nadmořská výška je                       

250 m n. m., stáří výsypky 42 let, porost: les s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a 

olše lepkavé (Alnus glutinosa), svahy bývalého hnědouhelného lomu Saxonie s vysokou 

příměsí uhelné směsi a strusky a výskytem halofilních a acidofilních druhů rostlin a hub, 

dno jámy vyuţito k plavení odpadních vod z úpravny uhlí Komořany. 
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Saxonie II. 

Bývalý lom Saxonie (50˚51'54,597"N, 13˚58'35,410"E), nadmořská výška je 248 m n. m., 

stáří výsypky 25 let, porost: les s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a vrb (Salix 

sp.) a olší (Alnus glutinosa).  

Venuše 

Severovýchodně od města Most (50˚32'59,329"N, 13˚41'5,764"E), nadmořská výška je              

270 m n. m., stáří výsypky 35 let, porost: les s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a 

olše lepkavé (Alnus glutinosa), extrémní stanovištní podmínky v sousedství plaveniště 

popílků. 

 

5.2.2 Rekultivované výsypky 

Čepirohy 

Severozápadně od města Most (50°29'32.952"N, 13°37'27.166"E), nadmořská výška je   

255 m n. m., stáří výsypky 42 let, porost: smíšený les s duby, javory a břízou v těsné 

blízkosti obydlených částí města.  

Horní Jiřetín I. 

Severozápadně od města Most (50˚34'24,599"N, 13˚35'14,863"E), nadmořská výška je  

280 m n. m., stáří výsypky 38 let, porost: smíšený les s modříny, lipami a jasany na 

rekultivovaných pohledových částech Hornojiřetínské výsypky. 

Horní Jiřetín II. 

Hornojiřetínská výsypka (50˚34'44,659"N, 13˚34'48,771"E), nadmořská výška je                

270 m n. m., stáří výsypky 38 let, porost: smíšený les s převahou lípy srdčité (Tilia 

cordata). 
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Hrabák 

Severozápadně od města Most (50˚29'8,463"N, 13˚37'40,163"E), nadmořská výška je        

200 m n. m., stáří výsypky je 42 let, porost: velmi hustý smíšený les na okraji města 

s dominancí topolů (Populus sp.). 

Kopisty 

Kopistská výsypka (50˚52'86,256"N, 13˚58'60,856"E), nadmořská výška je 254 m n. m., 

stáří výsypky přes 40 let, porost: smíšený les s topoly (Populus sp.), javory (Acer sp.) a 

lípami (Tilia cordata). 

Nové Záluţí 

Severozápadně od města Most (50˚35'23,910"N, 13˚35'6,219"E), nadmořská výška je             

240 m n. m., stáří výsypky je 44 let, porost: smíšený les s habry, lipami, topoly, duby apod. 

v příměstské části Litvínova, blízké zbytkové jámy bývalého lomu Rudý sever zatopeny 

vodou a vyuţívány k rekreaci. 

Rudolice 

Severně od města Most (50˚31'0,636"N, 13˚39'34,205"E), nadmořská výška je                

245 m n. m., stáří výsypky 31 let, porost: smíšený les (modřín, javor, jasan, duby) v těsné 

blízkosti vrchu Špičák. 

Růţodol 

Růţodolská výsypka (50˚50'94,898"N, 13˚57'50,296"E), nadmořská výška je 336 m n. m., 

stáří výsypky 25 let, porost: smíšený les s lípami a javory. 

Saxonie 

Bývalý lom Saxonie (50˚50'94,898"N, 13˚57'50,296"E), nadmořská výška je 286 m n. m., 

stáří výsypky 25 let, porost: smíšený les s javory, jasany a topoly. 
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Střimice 

Střimická výsypka u vrchu Špičák (50˚20'47,356"N, 14˚04'86,269"E), nadmořská výška je 

352 m n. m., stáří výsypky 20 let, porost: akáty, javory a hodně keřů. 

Velebudice I. 

Jiţně od města Most (50˚28'43,376"N, 13˚39'30,683"E), nadmořská výška je 310 m n. m., 

stáří výsypky je 18 let, porost: smíšený les nejniţšího stáří ze všech studijních ploch na 

svazích Velebudické výsypky. 

Velebudice II. 

Velebudická výsypka – jiţní svahy (50˚46'76,970"N, 13˚63'60,858"E), nadmořská výška je 

307 m n. m., stáří výsypky 30 let, porost: monokultura topolů. 

Vrbenský I. 

Výsypka lomu Vrbenský (50˚51'29,727"N, 13˚59'13,408"E), nadmořská výška je             

305 m n. m., stáří výsypky 35 let, velmi pestrý porost.  

Vrbenský II. 

Lokalita u autodromu (50˚51'63,057"N, 13˚60'23,189"E), nadmořská výška je 305 m n. m., 

stáří výsypky 35 let, porost: topoly, javory, hustý keřový podrost s pámelníky. 
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5.3 Metody sběru a odchytu měkkýšů 

Kvalitativní a kvantitativní hodnoty výskytu měkkýšů potřebné pro statistické 

zpracování pro náš výzkum byly získávány za pouţití metody individuálního ručního sběru 

a metody zemních pastí. Tuto metodu můţeme označit jako doplňkovou – vyuţití 

napadaného materiálu v zemních pastech ze současného entomologického průzkumu.  

Ruční sběry proběhly ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2007, 16. 6. a 17. 6. 2008. Sběry do 

zemních pastí byly prováděny v obou letech od poloviny června do poloviny srpna. Pasti 

byly vybírány ve čtyřtýdenních intervalech. 

Smýkaní a sklepávání z keřů jako metody odchytu měkkýšů nejsou v této práci 

zmiňovány, i kdyţ tyto tři metody ve dvou letech a na všech lokalitách proběhly. Důvodem 

je zanedbatelný nález měkkýšů pomocí těchto metod (tři jedinci za dva roky).  

Odběr a analýza půdní hrabanky představuje významnou metodu při studiu 

malakocenóz. Bez ohledu na historii obnovy posttěţebních ploch měly jednotlivé lokality 

odlišný charakter, přičemţ na většině z nich nebyla půdní hrabanka vyvinuta. Proto tato 

metoda nebyla aplikována. 

5.3.1 Individuální metoda ručního sběru 

Pro metodu ručního sběru byl na kaţdém mikrobiotopu A, B a C určen  kruh o 

poloměru 10 m, v jehoţ středu byla zakopaná zemní past. Sběry se prováděly rovnoměrně 

po celém kruhu – v bylinných porostech, na stromech, ale i pod kůrou stromů, v okolí 

kamenů a padlých stromů. Doba trvání ručního sběru na studijní ploše činila 45 minut, 

jednalo se tedy o 15 minutový interval intenzivního sběru na kaţdém z biotopů. 

Měkkýši byli vkládáni do plastových nádob označených kódem vzorkovací 

plochy. Následně pak byli dušeni v převařené vodě nebo ve vodě sycené oxidem uhličitým. 

Tělo ulitnatců se pomocí pinzety a zahnutého drátu vytáhlo z ulity. V případě menších 

druhů (v zájmu neporušení schránky) se měkkýši ponechali v uzavřených nádobách, dokud 

tělo nevyhnilo. Nazí plţi byli nejdříve uschováni v 50% lihu, který se po týdnu měnil za 

65% denaturovaný líh. U těchto druhů se determinace prováděla v blízké době, neboť při 

konzervaci mohou těla ztrácet barvu, zmenšovat se a tuhnout, coţ pak znemoţňuje 

zařazení druhu do skupiny.  
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5.3.2 Metoda zemních pastí 

Metody se dělí podle toho, zda se jedná o náhodný odchyt do pasti, či lákání na 

návnadu. Při práci byla pouţita metoda padacích pastí bez návnady. Metodika byla pouţita 

dle Růţičky (2001). 

Past byla tvořena dvěma plastovými kelímky (0,5 l a 0,3 l o horním průměru 7 cm), 

zasunutých v sobě. Kelímky byly po okraj zapuštěny do země, aby nevystupovaly nad 

úroveň terénu, popřípadě nebyla vytvořena sníţenina směrem k pasti. To by mohlo vést ke 

změně směru pohybu některých druhů hmyzu tak, ţe by vůbec nebyly zachyceny (Adis, 

1979).  

Vnitřní nádobu s nachytanými ţivočichy lze snadno vyjmout, aniţ by došlo 

k poškození předem vyhloubené jámy, v níţ je past uloţena. Do vnitřní nádoby byla nalita 

fixáţ (propylenglykol – Fridex-eko). Nad nádoby byla nainstalována stříška o velikosti 10 

x 10 cm (svrchu natřená zelenou barvou). Ta byla pomocí hřebíků posazena několik 

centimetrů nad terén, aby nebránila aktivitě větších bezobratlých. Stříška měla za úkol 

chránit past před sráţkami, případně před odparem fixáţe.  

Tímto způsobem dojde k odchytu bezobratlých náhodně aktivujících v okolí pasti, 

zejména pokud se pohybují po povrchu půdy.   

Pasti byly vybírány procezením zachyceného materiálu přes sítko. Materiál byl 

uloţen do uzavíratelných umělohmotných nádob, které byly popsány identifikačním 

kódem příslušným kaţdé lokalitě. Po zbavení hrubých nečistot (kameny, vegetace) byl 

materiál konzervován v 75% roztoku denaturovaného ethylalkoholu a uskladněn 

v chladničce k dalším rozborům.  

 

5.4 Determinace  

Všechen zpracovaný materiál nahých i ulitnatých plţů byl určován podle Klíče 

k určování bezobratlých (Buchar, 1995) a Klíče československých měkkýšů (Loţek, 1956). 

Při determinaci byla pouţita ruční a binokulární lupa. Za řádnou a přesnou determinaci 

vděčím vedoucímu práce, který vedl mé první kroky poznávání měkkýšů a řešil sporné 
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druhy. Při determinaci nebyli bráni v úvahu jedinci juvenilní, u nichţ ještě nebyly vyvinuty 

všechny určovací znaky. 

5.5 Popis mikrobiotopových charakteristik 

Kromě stáří studijní plochy (doba uběhlá od zaloţení lesního porostu nebo 

přibliţného nastartování spontánní sukcese) byly zaznamenávány mikrobiotopové 

charakteristiky. Jsou to enviromentální faktory, které byly zjišťovány v místě sběru 

měkkýšů – tedy v kruhu o poloměru 10 m kolem kaţdé zemní pasti.  

Tyto faktory jsou členěny na:  

1) Kvantitativní 

Znamenají spojitou proměnnou (jde např. o výšku vegetace), jsou uváděny v jednotkách. 

2) Kvalitativní (kategoriální) 

Proměnná, která můţe nabývat různých hodnot (kategorií).  

Mohou být prezentovány dvěma způsoby: 

a) Kategorie 0/1, kde  0 – nepřítomný faktor  

     1 – přítomný faktor 

b) Kategorie s rostoucí tendencí (obvykle 0 – 3), kde 1 představuje nejniţší kategorii 

     a 3 nejvyšší. 

 

V následující tabulce 2 je uveden přehled všech zjišťovaných environmentálních faktorů.  
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Tabulka 2 – Environmentální faktory sledované na mikrostanovištích 

Název faktoru Zkratka Jednotky/Kategorie 

Svaţitost Slope ve stupních 

Teplé mikroklima (V – J – Z) Mclima + 0/1 

Studené mikroklima, návětří, 

bez ochrany porostu (Z – S – V) 
Mclima - 0/1 

 

Odumřelá organická hmota 

(hrabanka) Litt 

 0 – bez odumřelé hmoty (OH) 

 1 – menší mnoţství OH 

 2 – střední mnoţství OH 

  3 – větší mnoţství OH 

Mrtvé dřevo Wood 

 0 – bez mrtvého dřeva 

 1 – menší mnoţství mrtvého dřeva 

 2 – střední mnoţství mrtvého dřeva 

 3 – větší mnoţství mrtvého dřeva 

Deprese deprese 

 0 – rovina 

 1 – terénní nerovnosti +/- 20 cm 

 2 – terénní nerovnosti +/- 50 cm 

Vlhkost Wet 

 0 – suché prostředí 

 1 – středně vlhké prostředí 

 2 – vlhké prostředí 

Pokryvnost jednotlivých pater 

 

 

% 

E1 bylinné patro 

E2 keřové patro 

E3 stromové patro 

Výška bylinné vegetace hi-veg cm 

Převaha břízy na stanovišti Bet 0/1 

 

5.6 Popis pouţitých atributů zoocenózy 
 

Dominance 

Dominancí vyjadřujeme procentuální sloţení zoocenózy, bez ohledu na velikost 

zkoumané plochy.  Je to významný relativní kvantitativní znak kaţdé zoocenózy při jejím 

kvantitativním, ale i kvalitativním hodnocení (Losos, 1985).  

 

V zoocenózách se dominance hodnotí podle následujícího vzorce: 

 

                         n                          Kde n je počet jedinců daného taxonu, 

               D =  —  . 100               s je celkový počet jedinců (Dolný, 2005). 

                        ts 
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Tabulka 3 –  Třídy dominance druhů podle Tischlera (1949) (Dolný, 2005) 

A. třída eudominantní druh (e) více neţ 10 % 

B. třída dominantní druh (d) 5 aţ 10 % 

C. třída subdominantní druh (sd) 2 aţ 5 % 

D. třída recedentní druh (r) 1 aţ 2 % 

E. třída subrecedentní druh (sr) méně neţ 1 % 

                                                                                                                   

Četnost, frekvence 

Četnost neboli frekvence udává procento pravděpodobnosti, s jakou se daný druh 

vyskytne na zkusné ploše, a to bez ohledu na počet jedinců. V některé literatuře je výstiţně 

označována jako častost (Semorádová, 2001; Bejček & Šťastný, 2001).  

 

Tabulka 4 – Frekvenční třídy a jejich intervaly (Semorádová, 2001) 

Třída frekvence: I II III IV V 

Frekvence v % 0 – 10 11 – 25 26 – 45 46 – 70 71 – 100 

 

Konstance 

Konstance – jedná se o stálost druhového sloţení. Vyjádřená v % udává, na kolika 

zkusných plochách téhoţ stanoviště se vyskytuje sledovaný druh. (Semorádová, 2001)  

 

Tabulka 5  – Třídy konstance (Semorádová, 2001) 

I. třída druh vzácný  0 – 20 % 

II. třída druh řídce se vyskytující 20 – 40 % 

III. třída druh často se vyskytující 40 – 60 % 

IV. třída druh převáţně se vyskytující 60 – 80 % 

V. třída druh téměř vţdy přítomný 80 – 100 % 
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Ekoelementy  

Jedná se o zařazení druhu podle Lisického do jednotlivých ekotypů: 

Do druhé skupiny ekoelementů patří SI(MS), jedná se mezohydrofilní lesní druhy, 

ale i lesní druhy ţijící mimo les na mezofilních biotopech. Dále se do této skupiny řadí 

SIth – lesní druhy ţijící také na křovinných biotopech. 

Třetí skupina obsahuje silně hydrofilní lesní druhy a je označována zkratkou SIh. 

Samostatná kategorie páté skupiny ekoelementů je tvořena druhem Eumphalia  

strigella ţijící v křovinách xerotermních stanovišť i v řídkém lese. Latinsky jí nazýváme 

SILVISTEPPICOLAE – SS.  

Sedmá skupina, MESICOLAE (MS), představuje druhy se středními nároky, často 

euryvalentní. SIp zahrnuje druhy ţijící na skalách i v lese. 

HYGRICOLAE (HG) patří do osmé skupiny – vlhkomilné druhy, nevázané přímo 

na vodu. 

Do deváté skupiny se zařazuje ekoelement PALUDICOLAE (PD). Druhy silně 

vlhkomilné ţijící v mokřadech. 

Vodní druhy měkkýšů jsou soustředěny v desáté skupině (Lisický, 1991).   

 

Stupně ohroţení měkkýšů podle Juřičkové (2001): 

EN – ohroţený (endangered) 

VU – zranitelný (vulnerable) 

NT – téměř ohroţený (nearly threatened) 

LC – málo dotčený (least concern) 
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5.7 Statistické vyhodnocení 

Pro statistické hodnocení byly sloučeny všechny metody sběrů, ţiví i mrtví jedinci 

(loňské schránky). Do statistických analýz bylo tedy zahrnuto 42 vzorků ze sukcesních 

ploch a 42 z rekultivací.  

Základní statistika a další analýzy byly provedeny v programu STATISTIKA 8.0. 

Variabilita v počtu druhů a jedinců měkkýšů mezi jednotlivými typy managementu post-

těţebních ploch – rekultivace x sukcese – byla testována uţitím neparametrického Kruskal-

Wallisova testu. Při analýze nebylo počítáno s extrémními hodnotami u počtu jedinců, 

které bylo způsobeno jedním druhem (Arion lusitanicus).  

Druhová data (početnost) a charakteristiky společenstev (diverzita, dominance) na 

plochách byly dále konfrontovány se zkoumanými environmentálními atributy (historie, 

sukcesní stáří, mozaikovitost biotopu). Statisticky byl posuzován význam vlivu 

jednotlivých proměnných na strukturu společenstev. Zohledněny byly i mikrostanovištní 

charakteristiky jako vlhkost, druhová skladba, hustota a výška podrostu aj.  

Výsledky byly vizualizovány pomocí programu CANOCO ver. 4.5 (ter Braak 

& Šmilauer, 2002, Lepš & Šmilauer, 2003). To umoţňuje zjistit, jaké je rozloţení měkkýšů 

v rámci datového souboru (abundance jedinců, druhová pestrost), podobnost mezi soubory 

z jednotlivých lokalit a výsledky analýz současně ukazují i na vzájemné korelace mezi 

výskytem jednotlivých druhů. Prostřednictvím těchto analýz můţeme zjistit vztah taxonů k 

jednotlivým ekologickým faktorům, které byly zjišťovány v okolí pastí a charakterizují 

dané biotopy. Pro celkový náhled na délku gradientu v prostorovém rozloţení dat pro 

kaţdou metodu sběru vzorků či modelovou skupinu byla pouţita přímá gradientová 

analýza (kanonická korespondenční analýza DCCA – Detrended Canonical 

Correspondence Analysis).  

Uplatňují se dva typy analýz dle převaţujícího charakteru odpovědi druhů na 

gradient prostředí: metoda lineární regrese (vhodné na krátkém gradientu) a metoda 

váţeného průměru (unimodální odezva – druh má na gradientu prostředí své optimum, 

dlouhá část gradientu). O zvolení ordinačního modelu (unimodální vs. lineární) bylo 

rozhodnuto na základě výsledků ze zkušebního projektu (metoda váţeného průměru s 

odstraněním trendu, pro přímou analýzu tj. DCCA). Byla pouţita metoda odstranění trendu 
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po segmentech (zbavení se obloukového efektu) a zjištěna délka gradientu. V případě, ţe 

se délka gradientu pohybuje v hodnotách do dvou, je moţné pouţít analýzu s lineární 

odpovědí (analýza RDA). Pokud se hodnota pohybuje mezi dvěma aţ třemi, je moţné 

vybrat si mezi lineární nebo unimodální odpovědí dle typu dat. Při hodnotách přesahujících 

tři (čtyři) je jiţ gradient příliš široký a je třeba pouţít analýzu s unimodální odpovědí 

(analýza CCA), ter Braak & Šmilauer, 2002. 

Data byla logaritmicky transformována, centrována podle druhů (průměr v nule), 

skóre taxonů nebyla zpětně transformována. Vliv jednotlivých faktorů prostředí byl 

testován postupným výběrem nejvýznamnějších faktorů (procedura forward selection) s 

vyuţitím neparametrického Monte Carlo permutačního testu. Ten se vztahuje k nulové 

hypotéze, ţe primární data (druhová) jsou nezávislá na vysvětlujících proměnných 

(mikrobiotopové charakteristiky). Počet permutací byl zvolen 4999. Postupně byly pro 

model manuálně vybrány jednotlivé environmentální faktory. Práh hladiny významnosti 

byl stanoven na α = 0,05. Faktory, které vyšly v Monte Carlo permutačním testu jako 

nejsilnější, byly v další analýze testující vliv faktoru rekultivace/sukcese pouţity jako 

kovariáta.  

Výsledek ordinace je prezentován jako ordinační diagram. Druhy jsou zobrazeny 

jako šipky (pro přehlednost jen konce šipek) ve směru, v jakém roste jejich abundance, 

kvantitativní charakteristiky prostředí jsou značeny jako šipky ve směru, 

v jakém roste jejich hodnota, kvalitativní faktory nabývající hodnot 0/1 byly zobrazeny 

také jen konci šipek ve směru, kterým faktor nabývá kladné hodnoty.  
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6  VÝSLEDKY 

Celkově bylo determinováno 24 druhů měkkýšů z 2423 nalezených jedinců. Jedná 

se o 10% zastoupení ze souhrnného počtu druhů na území ČR (n = 237) (Juřičková, 2001).  

Přehled všech nalezených druhů měkkýšů na lesnicky rekultivovaných plochách a 

plochách ponechaných spontánní sukcesí je zpracován v tabulkách 8 a 9, v kapitole 

Přílohy. Tyto tabulky jsou doplněny o vysvětlivky v tabulkách 6 a 7, v kapitole Přilohy a 

také o vizuální znázornění grafem na obrázku 10 a 11, z nichţ můţeme na první pohled 

vyčíst, ţe rozdíl počtu druhů (v souvislosti na způsobu revitalizace) se výrazně neliší.   
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Obrázek 10 – Počty nalezených druhů měkkýšů na rekultivovaných plochách 
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Obrázek 11 – Počty nalezených druhů měkkýšů na plochách ponechaných sukcesi 
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To dokládají také výsledky testování pomocí Kruskal-Wallisova (KW-H) 

neparametrického testu. Nebyl shledán statisticky významný rozdíl (p > 0,05) mezi počtem 

druhů (obrázek 12) ani počtem jedinců (obrázek 13) na plochách rekultivovaných a 

ponechaných spontánní sukcesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Vzájemné porovnávání počtu druhů měkkýšů nalezených na plochách podléhající spontánní 

sukcesi (S) a lesnicky rekultivovaných (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Vzájemné porovnávání souborů jedinců měkkýšů nalezených na plochách podléhající  

spontánní sukcesi (S) a lesnicky rekultivovaných (R) 
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Tabulka 10, v kapitole Přílohy popisuje ekoelementy, míru ohroţení a aerotypy 

determinovaných druhů.  

Přičemţ ekoelementem s nejvyšším procentem (43 %) je SI(MS) a Sith. Jedná se o 

mezohydrofilní lesní druhy a lesní druhy ţijící také na křovinných biotopech. Druhou 

nejrozšířenější skupinou (s 33 %) jsou měkkýši euryvaletní se středními nároky – MS a 

druhy obývající skály,  lesy – SIp. Zbylé ekotypy jsou zastoupeny do 10 % (obrázek 14). 

43%

4%4%

33%

4%
8% 4%

2 SI(MS), SIth

3 SIh

5 SS

7 MS, SIp

8 HG

9 PD

10 SG

 

Obrázek 14 – Procentuální zastoupení jednotlivých ekoelementů 

Z 24 druhů pouze 2 druhy spadají do kategorie téměř ohroţení. Jedná se                          

o Oxychilus glaber a Monachoides vicinus. Ostatní materiál z hlediska míry ohroţenosti 

řadíme mezi druhy málo dotčené. 

Aerotypy determinovaných druhů vystihuje obrázek 15. Nejvyšší procentuální 

zastoupení má skupina eurychorní, eurosibiřská, západoevropská a středoevropská. 

17%

25%

21%

25%

4% 4% 4%
Eurychorní skupina

Eurosibiřská skupina

Západoevropská skupina

Středoevropská skupina
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Mediteránní skupina

Kavkazský 

  

Obrázek 15 – Procentuální zastoupení druhů jednotlivých aerotypů 
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Vypočítaná procenta dominance a frekvence jsou uvedena v tabulce 11, v kapitole 

Přílohy. Zařazení do tříd dominance znázorňuje obrázek 16. Jediným eudominantním 

druhem je Arion lusitanicus, do subdominantní skupiny řadíme Helix pomatia a Cepaea 

hortensis. Euomphalia strigella a Trochulus hispidus jsou pak druhem recedentním. 

Všichni ostatní měkkýši jsou z hlediska dominance klasifikováni do nejniţší kategorie a tu 

označujeme dle Tischlera za subrecedentní druh. Třídy frekvence jsou v našem případě 

zastoupeny pouze na prvních třech stupních. Třída I.: 21 druhů, třída II.: 1 druh (Helix 

pomatia) a třída III.: 2 druhy (Cepaea hortensis a Arion lusitanicus). 

1 2
2

19

eudominantní druh

subdominantní druh

recedentní druh

subrecedentní druh

 

Obrázek 16 – Třídy dominance podle Tischlera (1949) 

 

Z hlediska konstance řadíme Arion lusitanicus, Cepaea hortensis a Helix pomatia 

do třídy druhu řídce se vyskytujícího. Zbylých 21 druhů má vypočítané hodnoty v rozmezí 

0 – 20 %, coţ je kategorie druhu vzácného. 

Mnohorozměrná analýza 

V programu CANOCO byla provedena analýza DCCA. Délka gradientu 3,35 

rozhodla o vyuţití CCA analýzy pro nalezení environmentálních faktorů, které 

nejvýznamněji ovlivňují společenstvo měkkýšů na výsypkách. Nejprve byl testován efekt 

lokality a efekt mikrobiotopu – ani jeden nebyl prokázán (p > 0,05). Nejsilnější faktory 

prostředí dle Monte Carlo permutačního testu jsou uvedeny v tabulce 12. Patří mezi ně 

pokryvnost stromového patra – E3, Bet – převaţující bříza v porostu a litt – mnoţství 

odumřelé organické hmoty.  
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Tabulka 12 – Nejsilnější environmentální faktory 

Faktor F p 

E3 1,949 0,006 

Bet 1,831 0,017 

litt 1,771 0,050 

 

 

Obrázek  17 – Výstup z nepřímé CCA analýzy zobrazující všechny zjištěné druhy měkkýšů (vysvětlivky jsou 

v tabulce 11, kapitola Přílohy) a nejvýznamnější environmentální faktory (litt = množství odumřelého 

dřeva, E3 = pokryvnost stromového patra, Bet = převaha břízy bělokoré v porostu) v prostoru 1. a 2. osy 

Druhy lze vzhledem k uspořádání v diagramu rozdělit na čtyři skupiny. První 

významná část druhů jde v ordinačním prostoru ve směru přibývající hustoty stromového 

patra (E3), resp. s faktorem převahy břízy v porostu. Náleţejí sem i druhy vyţadující vyšší 

vlhkost prostředí. Další skupina je pozitivně ovlivněna mnoţstvím odumřelé organické 

hmoty (zejm. hrabanka). Třetí skupině (pravá část grafu) pravděpodobně více vyhovují 

podmínky v řidších porostech, ve kterých nepřevaţuje bříza bělokorá. Zde se objevují 
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teplomilné druhy (např. Euomphalia strigella). Do poslední skupiny lze zařadit jednotlivé 

druhy, které nelze jednoznačně přičlenit k výše jmenovaným skupinám (v ordinačním 

diagramu stojí nápadně osamoceně). Jedná se především o druh Vitrina pellucida – má 

populační vrchol v zimním období a drobnou ulitu, která snadno podléhá rozkladu.   
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7  DISKUSE 

Měkkýši patří mezi ţivočichy, které lze vhodně vyuţít při hodnocení změn 

stanovištních podmínek vybraných částí krajiny. Jedná se o podrobně prozkoumanou 

skupinu ţivočichů, u které je výhodou relativně nízký počet taxonů, nepříliš komplikovaná 

determinace a především velmi dobrá znalost ekologických nároků jednotlivých druhů a 

jejich rozšíření. Jejich citlivost na změny prostředí, nízká vagilita a přítomnost schránky na 

těle ţivočicha činí z měkkýšů bioindikačně zajímavou skupinu organismů (Kupka, 2007). 

Zalesněná krajina je na měkkýše ze všech stanovišť nejbohatší. Reprezentuje původní, 

přirozený pokryv Evropy, má vlhké a poměrně stejnoměrné klima, proto na výsypkách 

byla studována společenstva měkkýšů v lesních formacích. Je nutné poznamenat, ţe 

typické malakocenózy se nachází v oblastech vyššího stádia sukcese, jejichţ vývoj trvá 

desítky aţ stovky let. 

 

7.1 Hodnocení úspěchu obnovy krajiny 

Nejvíce studovanou skupinou organismů, prostřednictvím které se dá zhodnotit 

úspěch obnovy ploch po těţbě nerostných surovin, jsou vyšší rostliny. Při rekultivačních 

opatřeních je totiţ primárně řešena otázka ozelenění a na první pohled je snadněji 

vyuţitelným parametrem posouzení hodnoty území. Srovnáním bohatosti a struktury 

rostlinných společenstev na antropogenně narušených plochách, zejména pak na místech 

po těţbě hnědého uhlí, provedli v českém prostředí např. Hodačová a Prach (2003). Na 

ostravských lokalitách po těţbě černého uhlí se vegetací zabývala např. Stalmachová 

(2007). Hodačová a Prach (2003) potvrdili vyšší druhovou rozmanitost na plochách 

nerekultivovaných. Druhová bohatost byla na některých z nejstarších lokalit zjištěna 

dokonce dvojnásobná neţ na plochách po provedení rekultivace.  

Mnozí autoři zabývající se studiem ţivočichů na posttěţebních lokalitách, zachycují 

ve svých pracích spíše počáteční stádia vývoje společenstev nebo srovnáním jednotlivých 

sukcesních stádií, tedy sledují změny společenstev během sukcese. Mnohdy jsou práce 

zaměřeny na jednu skupinu organismů reprezentující funkční skupiny, trofické gildy apod. 

(Ruiz-Jaen & Aide, 2005). Je minimum prací, které by byly zaměřeny jen na starší 



 
Lenka Sirovičová: Charakteristika sloţení malakocenóz v závislosti na způsobu rekultivačních opatření 

 

 

2009 40 

sukcesní stádia, kde nejsou změny ve struktuře společenstev tak významné jako na počátku 

formování vztahů. 

7.2 Druhová rozmanitost 

Z porovnání lesnicky rekultivovaných ploch a ploch ponechaných spontánní 

sukcesi (také s pokryvem lesní formací) vyplývá, ţe počet jedinců ani druhová pestrost se 

na zkoumaných lokalitách u modelové skupiny měkkýšů výrazně neliší. To je dáno menší 

mobilitou a většími stanovištními nároky této modelové skupiny. Tento základní poznatek 

se odlišuje od souběţných prací prováděných na shodných lokalitách. Ve stejných dvou 

letech zde probíhala studie zaměřená na bezobratlé (modelová skupina střevlíkovití brouci 

Carabidae a ploštice Heteroptera) a ptáky. U těchto skupin ţivočichů byl na rozdíl od 

měkkýšů prokázán vyšší počet jedinců i druhů na lokalitách ponechaných samovolnému 

vývoji (Hendrychová et al., 2008; Šálek & Hendrychová, nepublikováno). Jednalo se však 

spíše o běţné druhy bez specifických nároků, kteří mají na rozdíl od měkkýšů schopnost 

lépe se pohybovat krajinou. Liší se i výsledky dalších výzkumů, např. stonoţek na 

Sokolovsku (Voţenílková, 2003), u modelové skupiny obojţivelníků a plazů (Galán, 1997; 

Vojar, 2006), ptáků (Bejček & Tyrner, 1980) a drobných savců na Mostecku (Bejček, 

1988). 

Výsypkové plochy představují významné refugium pro organismy, které 

z intenzivně obhospodařované krajiny postupně mizí, nebo se vyskytují pouze ostrůvkovitě 

(Konvička & Beneš, 2005). Přikryl (1999) popisuje na Velké Podkrušnohorské výsypce na 

Sokolovsku přítomnost 37 zvláště chráněných druhů – halofilních, acidofilních, stepních i 

horských ze vzdálených regionů v České republice, a dokonce i ze vzdálenějších oblastní 

Evropy a Asie. Také méně časté druhy rostlin se objevují ve studii sukcesních ploch 

provedené Hodačovou a Prachem (2003). Z měkkýšů byly zastoupeny druhy běţné. 

Z hlediska míry ohroţenosti se z více jak 90 % jednalo o druhy málo dotčené. Pouze dva 

druhy se označují jako téměř ohroţené: Oxychilus glaber (jeden jedinec na rekultivaci), 

který se doţaduje na svém stanovišti dostatečného krytu, a Monachoides vicinus (tři jedinci 

na ploše ponechané sukcesi), s nárokem na bujně zarostlé údolí, vlhčí lesy a mokřiny. U 

ostatních bezobratlých (střevlíci, ploštice) byl také zjištěn výskyt zcela běţných druhů. 

Pouze na některých lokalitách s extrémních chemickým sloţením (vyšší podíl uhelné 

sloţky v půdě, vysoká acidita, salinita apod.) byl zaznamenán výskyt méně častých druhů – 
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jednalo se převáţně o nerekultivované plochy (Hendrychová et al, 2008). V paralelní studii 

ptáků (Šálek & Hendrychová, nepublikováno), bylo shledáno, ţe na plochách ponechaných 

spontánní sukcesi se také častěji vyskytovaly zvláště chráněné druhy ptáků. Významným 

příkladem je silně ohroţený krahujec obecný – Accipiter nisus, který jakoţto vrcholový 

ptačí predátor odráţí druhovou bohatost organismů na niţších trofických úrovních, 

zejména pak drobných pěvců, kteří mu slouţí jako potrava.  

Nejfrekventovanějšími a nejpočetnějšími druhy měkkýšů byly Arion lusitanicus, 

Helix pomatia, Cepaea hortensis, Euomphalia strigella a Trochulus hispidus. Všechny toto 

druhy (s výjimkou Eumphalia strigella) s oblibou vyhledávají kulturní plochy nebo 

obývají nejrůznější biotopy včetně antropogenních. Z celkového počtu 2423 měkkýšů bylo 

2112 jedinců (87,2 %) determinováno jako Arion lusitanicus, který  reprezentuje symbol 

ohroţení kontinentu nepůvodními druhy (Mlíkovský & Stýblo, 2006). Můţeme ho 

označovat jako invazní druh, i kdyţ není prokázáno, ţe by vytlačoval původní druhy, které 

mají podobnou funkci, jakou má on. Arion lusitanicus vyhledává narušené ekosystémy, 

dalo se tedy předpokládat, ţe se bude v tak hojné míře vyskytovat na studijních plochách, 

které prošly značnou degradací, a jejichţ sukcese není v pokročilejším stádiu. Na 

přírodních stanovištích nebývá takto výrazně rozšířený. Početný výskyt je na pěti 

lokalitách z 28, kde je tento druh zastoupen v rozmezí od 200 do 800 jedinců na kaţdé 

z lokalit. Arion lusitanicus je nejčastějším druhem doplňkové metody sběru zemních pastí. 

To je dáno dobrou pohyblivostí nahých plţů a jeho poţadavkem na vlhkost.  Počet jedinců 

tohoto druhu se na rekultivovaných plochách výrazně nelišil od počtů jedinců na plochách 

ponechaných spontánní sukcesi. Ekosystémy se neustále vyvíjejí a lokality z hlediska 

měkkýšů jsou ještě v období  raného stádia sukcese, tudíţ nebyla zatím prokázána závislost 

tohoto druhu na managementu výsypek.   
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7.3 Vliv environmentálních faktorů 

Environmentální faktory ovlivňují zejména přeţití mladých jedinců. Úmrtnost plţů 

je totiţ největší v nejranějších stádiích ţivota. Vajíčka a mláďata slouţí za potravu jiným 

ţivočichům nebo jsou ničena suchem. Z původní snůšky vajíček dospívá údajně necelých  

5 % plţů. Plţe loví např. rejsci, jeţci a někteří hlodavci, z hmyzu ničí plţe zvláště larvy 

světlušek, larvy drabčíků a parazitické mouchy (Pfleger, 1988). Slimáci a plzáci slouţí 

ptákům za potravu jen zřídka, protoţe vylučují velké mnoţství lepivého slizu. To také 

potvrzují naše výsledky – nebyla shledána korelace mezi mnoţstvím měkkýšů a ptáků.  

V Sokolovské pánvi bylo zjištěno (Frouz & Nováková, 2005; Frouz et al., 2006), ţe 

vývoj půdních horizontů je na rekultivovaných plochách zpočátku rychlejší (po aplikaci 

půdních substrátů a introdukci půdních organismů se sadebním materiálem) neţ na místech 

bez rekultivace. Avšak do 40 let pedogeneze dosahuje antropogenní půdní profil i na 

spontánně se vyvíjejících lokalitách podobné kvality. Jelikoţ mají měkkýši vazbu na půdní 

substrát, který by mohl být i na námi studovaných nerekultivovaných lokalitách jiţ 

přiměřeně vyvinut, nejsou rozdíly ve struktuře společenstva měkkýšů tak rozdílné, jak to 

bylo shledáno např. u střevlíků a ploštic, kteří odráţejí spíše strukturu vegetace. Vlivem 

mikroklimatu a půdních charakteristik na malakocenózy se zabýval Hagen (1952) a Ant 

(1963) (cit. in Martin, 1987a). Obzvláště vlhkost a rostoucí hodnota pH má významně 

pozitivní efekt na počet druhů i jedinců přítomných druhů. Pedologické charakteristiky 

sběrných míst bohuţel nestihly být do odevzdání práce vyhodnoceny.  

Nicméně z literatury je známo následující. I kdyţ se plţi brání nepříznivým 

podmínkám produkcí slizu nebo tvorbou dočasného víčka (epifragmy), často se 

zahrabávají hluboko do půdy (proto záleţí na struktuře půdy), zalézají do štěrbin ve 

skalách nebo kmenech. Největší druhová diverzita měkkýšů velmi úzce souvisí 

s pralesovitými porosty přirozené druhové skladby. Pro malakocenózy (dendrofilní druhy a 

refugium pro náročnější epigeické druhy) má totiţ velký význam přítomnost padlého dřeva 

(Kupka, 2007). Hrabanka a humusové vrstvy také zpestřují mikroklimatické podmínky 

a potravní příleţitosti přímo úměrně rozsahu těchto vrstev – několik vrstev podstatně 

zvyšuje potenciální ţivotní prostor pro menší druhy (Martin, 1987a). V nepříznivém 

prostředí, kterým výsypky po těţbě uhlí jsou, vyhledávají měkkýši mikrostanoviště, na 
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kterých dochází k místnímu obohacení o ţiviny. Jedná se např. o padlé kmeny v 

optimálním stádiu rozpadu, kdy prostory pod kůrou stromu jsou uţ prorostlé vlákny 

dřevokazných hub, které usnadňují rozklad a uvolňují ţiviny (Juřičková, 2008). Mnoţství 

odumřelé hmoty bylo také jedním z nejsilnějších faktorů, které ovlivnily distribuci 

měkkýšů na námi studovaných výsypkových lokalitách. 

 Většina plţů se také ţiví spíše tlejícími rostlinami a méně často konzumují ţivé 

zelené rostliny (Pflegr, 1988; Kerney et al., 1983). Podle Peakeho (1978) (cit. in Martin, 

1987b) se zdá, ţe mnoţství potravy v podobě rostlin na stanovišti nepředstavuje významný 

limitující faktor hustoty osídlení. V naší studii nebyla shledána významná vazba měkkýšů 

na pokryvnost a sloţení bylinného a keřového patra. Následující práce se naopak shodují se 

zjištěním, ţe dalším environmentálním faktorem prokazatelně ovlivňujícím malakocenózy 

v lesních formacích v posttěţební krajině Mostecka je pokryvnost stromového patra. 

Labaune a Magnin (2001) totiţ vyzdvihují spíše význam charakteru mikroklimatu 

způsobeného vegetací neţ konkrétní druhové sloţení. Taktéţ Martin (1987b) nenašel 

přímou závislost mezi výskytem dominantních rostlin a určitými druhy měkkýšů.  

Lesní druhy obývají nejčastěji rozhranní mezi půdou a nadzemními strukturami, 

které mohou být obohacené vápníkem z opadu, takţe nejsou se samotnou půdou v tak 

intenzivní vazbě jako druhy mimolesních stanovišť (Dvořáková, 2007). Přesto je 

limitujícím faktorem pro výskyt měkkýšů mnoţství dostupného vápníku vzhledem k tomu, 

ţe většina z nich má vápnitou schránku (např. Loţek, 1956; Hotopp, 2002; Schilthuizen et 

al., 2003). Z výsledků Dvořákové (2007) vyplývá, ţe významnou roli při formování 

společenstev plţů hraje interakce obsahu vápníku s měřenou vlhkostí. Listnaté dřeviny 

mohou poskytovat lepší podmínky pro organismy vyvíjející se v půdě neţ jehličnaté druhy 

(Frouz, 1999). V této souvislosti má pro měkkýše velký význam přítomnost tzv. 

ušlechtilých druhů listnatých dřevin – javorů, jasanů, olší, jilmů a lip. Tyto dřeviny 

uvolňují do prostředí vápník ve formě citrátu (citrátové kalcium), který je pro měkkýše 

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

oxalátové kalcium, které nejsou měkkýši schopni vyuţít. V naší studii se ale projevil jako 

významný ukazatel druhové pestrosti měkkýšů porosty s převládající břízou bělokorou.  
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7.4 Osidlování nových ploch 

Ševčíková (1997) shrnuje ve své diplomové práci, ţe počet druhů a ekologických 

skupin měkkýšů roste s postupující sukcesí, stejně tak je to známo u dalších skupin 

ţivočichů a rostlin (Odum, 1977).  

Jak bylo řečeno výše, u malakocenóz má velký význam zachování kontinuálního 

vývoje stanovištních podmínek. V původních porostech se jedná o vhodný způsob 

hospodaření, ale také o kvalitu ovzduší (které bylo v nedávné minulosti na Mostecku velmi 

znečištěno – např. kyselé deště). To mohlo mít na měkkýše významný vliv. Prostředí 

výsypek a zbytkových lomů však představuje naprosto odlišnou problematiku, neboť se 

jedná o primární sukcesi na surových substrátech nebo o člověkem provedené rekultivace, 

kde byly kompletně zpřetrhány téměř všechny ekologické vazby.  

Při migraci měkkýšů je obzvláště důleţitá konektivita s hodnotným územím – 

v našem případě těţbou nepřímo narušených lesních ekosystémů, které jsou jedním ze 

zdrojových populací budoucího osídlení nových ekosystémů. Novák a Konvička (2006) 

zjistili, ţe vysoce kvalitní biotopy se mohou lépe vyvíjet, jsou-li situovány do 1000 m od 

přilehlého dobře zachovalého ekosystému. Měkkýši se vyznačují velmi nízkou aktivní 

mobilitou. Jako transportní médium mohou vyuţívat např. ptáky nebo jiné obratlovce. 

Efekt vzdálenosti studijních lokalit od hodnotných biotopů však v této studii nebyl 

prokázán. 

Sukcesí měkkýších společenstev se zabývá také Juřičková (2001, 2003) – konkrétně 

měkkýši znovuobjevenou lokalitou hradních zřícenin. Hradní společenstva se obvykle 

vyznačují poměrně nízkým podílem pionýrských druhů, a to jak kvantitativně, tak 

kvalitativně, coţ můţe být označeno za důkaz stability hradních měkkýších společenstev. 

Výjimkou je např. hrad Sion se sukcesí trvající necelých 40 let. I ona potvrzuje, ţe vybrané 

druhy se na hrady musely dostat dálkovým výsadkem za pomoci zvířat, a to v některých 

případech na vzdálenost několika kilometrů, přičemţ překvapuje vysoký počet druhů za 

relativně krátkou dobu. Na tomto místě je třeba poznamenat, ţe se jedná o sukcesi 

měkkýšů za odlišných specifických podmínek. Především se liší rozloha „narušeného“ 

prostředí, vzdálenost a kontakt s přilehlými, relativně vyvinutými společenstvy apod.  

V kolonizaci by v předstihu teoreticky mohly být plochy rekultivované, kam se 

měkkýši dostanou snáze (v aplikovaných zúrodnitelných zeminách, ornici a jiných 
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organických substrátech, případně v kořenovém balu výsadbového materiálu). Tuto 

skutečnost však nelze ničím podloţit. Na území se vyskytovaly druhy většinou euryvaletní, 

coţ se vzhledem k historii těchto lokalit a k původu substrátu dalo předpokládat. 

Přestoţe na rekultivované plochy mají měkkýši od počátku lepší moţnost imigrace, 

sukcesní plochy jsou přibliţně stejně druhově bohaté. Co to můţe znamenat? Jedním 

z vysvětlení můţe být, ţe na plochách bez provedení rekultivace naleznou měkkýši 

(dopraveni ostatními ţivočichy) lepší ţivotní podmínky, které zajistí jejich snazší usazení, 

jednodušší reprodukci a dostatek úkrytů pro přečkání nepříznivých období. Příkladem 

můţe být více heterogenní prostředí s drobnými terénními depresemi, ve kterých se 

dočasně i trvale akumuluje voda a ţiviny. 

Výsypky mohou nahradit především xerotermní stanoviště, která ve volné krajině 

nenávratně zanikla (Konvička & Beneš, 2005). Zejména při spontánní sukcesi jsou 

vytvářeny biotopy typické pro sutě, stepi apod. Biotopy mezofilních poloh jsou vyráběny 

za značných finančních nákladů (Stalmachová, 2007). Mikroklimatické podmínky jiţních 

svahů nebo suchých návrší výsypek převyšujících okolní terén o desítky metrů velmi 

připomínají výslunné svahy a vrcholy menších kopců Českého středohoří s třetihorními 

eruptivy.  

Fyzikální vlastnosti jílů (tvořících převáţnou část výsypek na Mostecku) 

znemoţňují vsakování povrchové a vzlínání spodní vody, coţ je jeden z dalších důvodů, 

proč místy vývoj vegetace můţe směřovat ke vzniku klimaxové stepi (Sládek, 1990). 
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8  ZÁVĚR 

V rámci průzkumu  malakocenózy na posttěţebních plochách byly zjištěny tyto závěry: 

 Při studiu rekultivovaných a spontánně se vyvíjejících lesních porostů na výsypkách po 

těţbě hnědého uhlí na Mostecku bylo zachyceno 2423 jedinců měkkýšů. Zjištěno bylo 

celkem 24 taxonů.  Jednalo se o druhy běţné, euryvalentní, z hlediska míry ohroţenosti 

o druhy málo dotčené. Dva nalezené druhy se označují jako téměř ohroţené Oxychilus 

glaber a Monachoides vicinus. Arion lusitanicus (invazní druh) byl zastoupen 

nejčastěji a nejpočetněji. 

 Z porovnání malakocenóz ploch lesnicky rekultivovaných a ploch se spontánní sukcesí 

lesních formací podobného stáří vyplývá, ţe počet druhů i jedinců se v závislosti na 

rekultivačních opatřeních výrazně neliší.  

 Mikrobiotopové charakteristiky se ukázaly být významnějšími faktory ovlivňujícími 

společenstva měkkýšů neţ způsob obnovy studijních posttěţebních ploch (rekultivace 

versus sukcese). Testováním environmentálních faktorů se jako nejsilnějšími 

charakteristikami prostředí ovlivňujícími výskyt měkkýšů prokázalo mnoţství 

odumřelého dřeva, pokryvnost stromového patra a převaha břízy bělokoré (Betula 

pendula) v porostu.   

 Dle druhového sloţení malakocenózy lze vyvodit, ţe se jedná o stanoviště nevyvinutá, 

narušená a extrémní, která svým profilem nejsou příliš vhodná pro skupinu měkkýšů a 

brání jejich vývoji. Území posttěţební krajiny jsou z hlediska malakocenózy významná 

pouze druhotně. 

 Z výsledků práce lze vyvodit některá doporučení pro ochranu přírody těţbou 

narušených míst. Ve srovnání s rekultivacemi je sukcese levnou metodou obnovy, která 

se na základě výsledků této práce prokazuje stejnou druhovou pestrostí lesních 

společenstev. Do budoucna by se sukcese mohla na vhodných lokalitách začlenit do 

rekultivační praxe jako rovnocenný způsob obnovy posttěţební krajiny.  

Další zkoumání jednotlivých skupin ţivočichů na těchto degradovaných plochách, 

zejména pak porovnávání druhového sloţení v závislosti na historii obnovy, mohou být 

velkým přínosem a pilířem pro vyzdvihnutí přirozené sukcese. 
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