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ÚVOD

Žábronožka letní (Branchipus schaefferi) patří stejně ja-

ko listonoh letní (Triops cancriformis) do třídy lupenono-

hých korýšů (Branchiopoda). Oba tyto druhy jsou zařazeny 

ve Vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., stejně jako v Červeném 

seznamu bezobratlých živočichů (Král et Štambergová 

2005), jako kriticky ohrožené. 

Oba korýši jsou svým výskytem vázáni na letní nelesní 

periodické tůně, vznikající po silnějších deštích. Vhodné 

periodické tůně se v ČR často vyskytují ve vojenských vý-

cvikových prostorech, a to jak v aktivních, tak již opuště-

ných, ale nadále využívaných k jízdám terénních vozidel 

(Merta et Roleček 2005). V České republice je v součas-

nosti známo jen několik málo desítek lokalit obou druhů 

(Merta et Roleček 2005, Merta et al. 2008).

Vzhledem k obdobným biotopovým nárokům se často 

oba druhy vyskytují na lokalitách pospolu, a to i v jedné 

tůni. Jako příklady lze uvést z ČR např. bývalý VVP Ral-

sko (Zavadil et Honců 1997), bývalý VVP Mladá (Zavadil 

2001) či vojenské cvičiště Na Plachtě (Mocek 1997). 

Z Českomoravské vrchoviny je ze skupiny lupenonohých 

korýšů znám pouze jediný historický nález T. cancriformis 

z roku 1924 od Vysokých Studnic na Jihlavsku (Ambrož 

1925, Kapler 1943). 

POPIS LOKALITY

Bývalý vojenský výcvikový prostor Pístov se nachází 

cca 2 km jižně od Jihlavy, mezi obcemi Pístov a Rančířov. 

Je zde zastoupena řada různých typů biotopů, od vegetace 

prostých ploch a nízkých trávníků, přes luční a lesní mok-

řady, až po jehličnaté a listnaté lesy. V některých částech 

bývalého vojenského prostoru jsou přítomny zpevněné plo-

chy včetně budov. Bývalý vojenský tankodrom se nalézá 

ve východní části tohoto vojenského prostoru, 1 km SZ od 

obce Rančířov, v kvadrátu 6659 a nadmořské výšce 570 až 

580 m.

Plocha tankodromu je díky soustavnému narušování 

projíždějícími vozidly udržována prakticky celá v raných 

stádiích sukcese. Na cestách, které křižují téměř celé úze-

mí, se nalézá soustava desítek periodických i trvalých tů-

ní rozmanitého charakteru (tedy tvaru, hloubky, velikosti, 

stupně zastínění, množství vegetace atd.). Soustava těchto 

tůní představuje v regionálním měřítku zcela výjimečnou 

lokalitu s mimořádnou hodnotou a významem pro rozmno-

žování a trvalou existenci chráněných druhů obojživelníků 

a lupenonohých korýšů.

V bývalém vojenském tankodromu je zastoupeno ně-

kolik typů biotopů, nichž převažují periodicky vysychavé 

tůně různých velikostí na nezpevněných cestách a sušší 

biotopy v různých stupních zarůstání. Nacházejí se zde 

různá sukcesní stádia, od biotopů bez vegetace, přes su-

ché až mírně vlhké trávníky a keřové porosty, až po list-

naté a smíšené lesíky. Na suchých narušovaných místech 

se vyskytují netypicky vyvinuté rozvolněné suchomilné 

trávníky sv. Hyperico perforati-Scleranthion perennis, 

přecházející postupně k mezofi lním trávníků sv. Arrhe-
natherion a travinobylinným lemům sv. Trifolion medii. 
Z ohrožených druhů rostlin zde roste např. Filago arvensis, 

Centaurium erythraea a zvláště chráněný Platanthera bifo-
lia. Velmi zajímavá je vegetace obnažených den periodicky 

vysychajících tůní s ohroženými druhy Limosella aquatica
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a Eleocharis ovata. Rozvoj dřevin na nekosených plochách 

postupně vede až k zapojeným remízkům s dominantními 

druhy Betula pendula a Salix caprea, jinde expanduje Ca-
lamagrostis epigejos.

V tůních na tankodromu se rozmnožuje několik druhů 

obojživelníků, patřících mezi silně ohrožené druhy, a to 

Triturus vulgaris, Bombina bombina, Pelobates fuscus, 

Hyla arborea a Rana lessonae.

Keřovité porosty na tankodromu slouží jako hnízdiště 

pro řadu druhů ptáků, zejména pěvců. Na zdejší rozmani-

té biotopy (suché trávníky, mezofi lní louky, křoviny, okolí 

tůní) jsou vázáni i chránění plazi – Lacerta agilis, Zootoca 
vivipara, Anguis fragilis a Natrix natrix – a zejména řada 

skupin bezobratlých živočichů (Maštera et Čech 2008a,b).

VÝSLEDKY A DISKUSE

Dne 30. 7. 2008 při přírodovědném průzkumu bývalé-

ho tankodromu a souvisejících ploch nalezl Tomáš Berka 

v mělké tůni 1 exemplář (samici) žábronožky, později de-

terminovanou jako žábronožka letní (Branchipus schaeffe-
ri). O týden později, 8. 8. 2008, provedl první autor tohoto 

článku podrobnější průzkum většiny tůní v bývalém tan-

kodromu a nalezl ve čtyřech různých tůních 2 exempláře 

žábronožky letní (Branchipus schaefferi) a 9 exemplářů 

listonoha letního (Triops cancriformis), z toho jednoho ži-

vého.

V průběhu srpna a září 2008 bylo území bývalého tan-

kodromu navštíveno ještě několikrát. Výsledkem byl pro-

Obr. 2. Rozšíření Triops cancri-
formis v České republice. Kvadrát 

6659 představuje nově objevenou 

lokalitu u Rančířova (upraveno 

podle Merta et al. 2008).

Fig. 2. The distribution of Triops 
cancriformis in the Czech Repub-

lic. Quadrate No. 6659 presents 

the new discovered locality near 

of Rančířov (modifi ed after Merta 

et al. 2008).

Obr. 1. Rozšíření Branchipus 
schaefferi v České republice. 

Kvadrát 6659 představuje nově 

objevenou lokalitu u Rančířova 

(upraveno podle Merta et Role-

ček 2005). 

Fig. 1. The distribution of Bran-
chipus schaefferi in the Czech 

Republic. Quadrate No. 6659 

presents the new discovered lo-

cality near of Rančířov (modifi ed 

after Merta et Roleček 2005).



27

Acta rerum naturalium 6: 25–28, 2009 ISSN 1803-1587

kázaný výskyt přibližně stovky žábronožek a dvou dalších 

listonohů, nejméně v sedmi různých tůních. Zdá se tedy, 

že se nejedná o náhodné nálezy, ale o životaschopné po-

pulace. 

V následujících letech bude lokalita podrobena podrob-

nějšímu průzkumu, jejímž výsledkem by měl být odhad po-

četnosti lokálních populací lupenonohých korýšů. 

Nález Branchipus schaefferi a Triops cancriformis v bý-

valém tankodromu u Rančířova v roce 2008 je jediným re-

centním záznamem o jejich výskytu v rámci Českomorav-

ské vrchoviny (obr. 1. a 2.)

Území bývalého vojenského tankodromu je, vzhledem 

k blízkosti ke krajskému městu a současnému minimál-

nímu využití, velmi ohroženo, a to zejména zavážením, 

výstavbou a ukládáním odpadu. V roce 2006 byla část 

tankodromu zavezena a velmi pravděpodobně také došlo 

k likvidaci několika desítek tůní s výskytem chráněných 

korýšů a obojživelníků. Aby bylo toto ohrožení minimali-

zováno, měla by být lokalita do budoucna chráněna alespoň 

jako přechodně chráněná plocha, nejlépe však jako zvláště 

chráněné území v kategorii přírodní památka.

Plocha bývalého tankodromu je v současnosti využívá-

na k jízdám terénních aut, motorek a čtyřkolek. Především 

díky těmto aktivitám jsou v tankodromu dodnes vytvořeny 

podmínky pro výskyt obou druhů lupenonohých korýšů, 

ale i obojživelníků. Tankodrom po ukončení jízd vojenské 

techniky cca po roce 2000 sloužil několik let jako závodní 

okruh pro nákladní a osobní terénní vozidla. Organizované 

závody zde skončily v roce 2006, v souvislosti se zaveze-

ním části území zeminou. Od roku 2006 do současnosti je 

zde provozována většinou neorganizovaná jízda terénních 

vozidel. Tento způsob využití území se jeví jako víceméně 

vhodný pro korýše i obojživelníky a měl by zde být zacho-

ván i do budoucna.
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