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ÚVOD

Kraj Vysočina spolu se Středočeským krajem a krajem 

Pardubickým patří mezi oblasti, kde zemědělská půda tvoří 

alespoň 60 % celkové rozlohy (zdroj: IRIS 2008). V podob-

ně intenzivně hospodařících regionech má pro druhovou 

rozmanitost fauny i fl óry zásadní význam (alespoň částeč-

né) zachování původních lesních komplexů a slatinných 

luk. Obě navštívené lokality můžeme zařadit mezi refugia 

vlhkomilných druhů v zemědělsky využívané krajině. 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Přírodní památka Kejtovské louky (535 m n. m.) o výmě-

ře 3,2 ha leží 2 km východně od obce Obrataň v katastrech 

obcí Šimpach a Věžná (okres Pelhřimov, kraj Vysočina). 

Předmětem ochrany tohoto stanoviště jsou druhově pestré 

vlhké a rašelinné louky s přirozeně meandrujícím vodním 

tokem (Kejtovský potok) a břehovými porosty. Podloží lo-

kality tvoří metamorfi ty (svory a ruly) překryté holocenní-

mi fl uviálními sedimenty, vlhkostní paramenty stanoviště 

podporuje řada lučních pramenišť. Rostlinná společenstva 

s řadou vzácných a chráněných druhů představují rašelinné 

louky se svazy Calthion a Caricion fuscae, maloplošně pak 

porosty blízké svazu Sphagno recurvi – Caricion canescen-
tis (Čech et al. 2002).

Přírodní památka Rašeliniště u Vintířova (610 m n. m) 

o výměře 6,71 ha leží na mírném svahu západně od ob-

ce Vintířov, 4 km jihovýchodně od Obrataně (okres Pel-

hřimov, kraj Vysočina). Rezervace zahrnuje menší luční 

prameniště, zčásti poškozené těžbou a zarostlé dřevinami, 

spolu s okolními rašelinnými loukami. Podloží lokality je 

totožné s předchozí, jediným rozdílem je zde přítomnost 

luční rašeliny, jejíž část byla v minulosti odtěžena. Květena 
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stanoviště je tvořena mozaikou fytocenologicky nevyhra-

něných a sukcesně raných stadií mokřadních společenstev, 

místy se zachovalými fragmenty původních společenstev 

vlhkých rašelinných a mokřadních luk, kde centrální část 

rezervace postupně zarůstá náletovými dřevinami (Čech et 

al. 2002).

MATERIÁL A METODIKA

Na obou lokalitách (PP Kejtovské louky, říjen 2008: N 

49°25‘30,3“ E 14°58‘45,3“; PP Rašeliniště u Vintířova, du-

ben 2009: N 49°23‘59“ E 14°59‘0“) bylo odebráno celkem 

5 l vlhkého drnu, který byl následně zpracován tzv. mok-

rým výplavem (Horsák 2003). Základním principem této 

metody je separace prázdných schránek měkkýšů (nejsou 

zařazeny do dalšího zpracování) od živých jedinců, jejichž 

přítomnost nejlépe charakterizuje současnou malakofaunu 

stanoviště. Na obou stanovištích byl seznam přítomných 

druhů doplněn o druhy získané ručním sběrem především 

v okolní plášťové vegetaci.

VÝSLEDKY

Na lokalitě PP Kejtovské louky bylo identifi kováno cel-

kem 9 druhů suchozemských a vodních měkkýšů. Tento po-

čet odpovídá necelým 4 % české malakofauny (Juřičková 

et al. 2007). Nejpočetnějšími druhy jsou zástupci obývající 

stojaté vody a mokřady, které mohou mít periodický cha-

rakter (Pisidium casertanum) a suchozemské druhy s vyso-

kými nároky na vlhkost obývající většinou mokřady a břehy 

vod (Vertigo antivertigo). Tyto druhy zároveň tvoří druho-

vě nejbohatší ekologickou skupinu stanoviště. Z hlediska 

ochrany přírody je významný nález druhého jmenovaného, 
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tj. druhu V. antivertigo, který je uveden v Červeném sezna-

mu měkkýšů ČR v kategorii VU (vulnerable – zranitelný) 

(Beran et al. 2005).

PP Rašeliniště u Vintířova se vyznačuje poměrně chudou 

malakofaunou (5 druhů) – populace přítomných acidoto-

Na lokalitě PP Kejtovské louky byly v okolních poros-

tech ručním doplňkovým sběrem nalezeny tyto druhy (v 

závorce uvedena jejich početnost): Arianta arbustorum 

(22), Arion subfuscus (1), Clausilia pumila (13), Discus ro-
tundatus (1), Fruticicola fruticum (1), Succinea putris (4), 

Radix peregra (14) Trochulus hispidus (2), Zonitoides niti-
dus (3). Na lokalitě PP Rašeliniště u Vintířova byl nalezen 

pouze 1 exemplář nahého plže druhu A. subfuscus.

ZAJÍMAVÉ DRUHY

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) – vrkoč mno-

hozubý: evropský druh, v současné době ohrožen ztrátou 

lerantních měkkýšů však dosahují vysokých početnosti, 

srovnatelných s předchozí (druhově bohatší a méně kyse-

lou) lokalitou. 

Tab. 1. Měkkýši PP Kejtovské louky a PP Rašeliniště u Vintířova. Nomenklatura dle Juřičková et al. (2007). Vysvětlivky: klasifi kace ekologických ná-

roků dle Lisického (1991): AG (Agricolae): euryvalentní suchozemské druhy; SG -PD(-t) (Stagnicolae – Paludicolae): druhy obývající stojaté vody

a mokřady, které mohou mít periodický charakter; RP (Ripicolae): suchozemské druhy s vysokými nároky na vlhkost obývající většinou mokřady a bře-

hy vod; RV-PDt (Rivicolae – Paludicolae): druhy tekoucích vod i mokřadů, které mohou mít periodický charakter; SG-RV (Stagnicolae – Rivicolae): 

druhy obývající stojaté i tekoucí vody. Výskyt druhů na lokalitě: 1: roztroušeně (1–10 jedinců ve vzorku); 2: řídce (11–50 jedinců ve vzorku); 3: hojně 

(51–100 jedinců ve vzorku); 4: velmi hojně (přes 100 jedinců ve vzorku). Míkovcová 2008, 2009: sběry autorky.

Tab. 1. Molluscs of the Kejtovské louky Natural Monument and Rašeliniště u Vintířova Natural Monument. Nomenclature according to Juřičková et al. 

(2007).

PP Kejtovské louky Ekologická skupina Míkovcová 2008

Galba truncatula (O.F.Müller, 1774) SG-PD(-t) 1

Radix peregra (O.F.Müller, 1774) SG-RV 1

Carychium minimum O.F.Müller, 1774 RP 1

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) RP 2

Succinea putris (Linnaeus, 1758) RP 1

Zonitoides nitidus (O.F.Müller, 1774) RP 1

Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) AG 1

Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) AG 1

Pisidium casertanum (Poli, 1791) [Bivalvia] RV-PDt 4

PP Rašeliniště u Vintířova Ekologická skupina Míkovcová 2009

Radix peregra (O.F.Müller, 1774) SG-RV 1

Carychium minimum O.F.Müller, 1774 RP 1

Succinea putris (Linnaeus, 1758) RP 1

Perpolita hammonis (Ström, 1765) AG 1

Pisidium casertanum (Poli, 1791) [Bivalvia] RV-PDt 4

vhodných biotopů, tj. odvodňováním a zarůstáním (Ložek 

1953, 2007).

DISKUZE

Převážná většina nalezených suchozemských plžů spadá 

mezi druhy náročné na vlhkost, které obývají podmáčené 

biotopy nebo okraje stojatých i tekoucích vod. Vysoký po-

čet schránek mlže druhu Pisidium casertanum (více než 

300 nalezených jedinců – tento počet 6x převyšuje druhý 

nejbohatší druh lokality) a přítomnost vodního plže dru-

hu Radix peregra ukazují na relativní kyselost stanoviště 

a vysvětlují omezený počet dalších druhů i jejich nízkou 
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početnost (Horsák 2005). Chudé druhové složení malako-

fauny s vysokou abundancí acidotolerantních druhů PP Ra-

šeliniště u Vintířova svědčí pouze o nízké pH reakci půdy

- v kontextu vývoje oblasti a ochrany fauny i fl óry však ne-

lze tuto lokalitu považovat za podřadnější. Druhové spek-

trum měkkýšů obou lokalit potvrzuje jejich celkově dobrý 

stav a zachovalost v kontextu vývoje celé oblasti.

ZÁVĚR

PP Kejtovské louky jsou významné stanoviště hostící ta-

ké vzácné druhy našich měkkýšů, z nichž jeden je uveden 

v Červeném seznamu bezobratlých ČR. Podobných lokalit 

– nejen díky melioračním zásahům v minulosti – dnes ne-

ní v zemědělsky intenzivně využívané krajině této oblasti 

mnoho. PP Rašeliniště u Vintířova je jednoznačně druhově 

chudší – tento stav je možné vysvětlit kyselejší povahou 

stanoviště a vyšším stupněm degradace. V kontextu his-

torického vývoje oblasti i z hlediska polohy obou lokalit 

uprostřed rozsáhlých ploch agrocenóz lze vyhodnotit zjiš-

těný stav za uspokojivý a lokality – při zachování dosavad-

ní péče - do budoucna perspektivní i pro chráněné druhy 

našich měkkýšů.
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