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Aquatic molluscs of the Baroch Nature Reserve (Eastern Bohemia)
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Aquatic molluscs of the Baroch Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic)  
were studied in 2006. Altogether 11 species (10 gastropods, 1 bivalve) were found 
at 5 sites. Mollusc communities were most often compounded  from common 
species Acroloxus lacustris, Stagnicola corvus, Radix auricularia, Planorbis 
planorbis, Gyraulus albus, G. crista and Hippeutis complanatus. The existence 
of large population of vulnerable gastropod Segmentina nitida confirmed value 
of this site. 

Metodika a materiál
Údaje použité v této práci jsou získané vlastním terénním průzkumem autora, který 

byl proveden dne 5.11.2006 celkem na 5 různých lokalitách v PR Baroch. Sběr byl pro-
váděn kombinací vizuální metody a odběrů z vegetace či sedimentu za pomoci kovového 
kuchyňského cedníku (průměr cedníku 20 cm, velikost ok 0,5–1 mm). 

Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů určen na místě a vrácen na 
lokalitu. U druhů determinovatelných pouze pomocí lupy (např. většina druhů r. Pisidium) 
byl materiál determinován až v laboratoři. Stejně tak bylo postupováno u druhů, k jejichž 
determinaci je nutná pitva (některé druhy z čeledi Lymnaeidae). K pitvě bylo použito jedinců 
uložených v 70 % ethanolu, kteří byli předtím usmrceni přelitím horkou vodou.

Systém a nomenklatura jsou převzaty z práce Beran (2002). 

Charakteristika území
Přírodní rezervace Baroch o rozloze 94 ha se nachází 1 km jižně od obce Hrobice. 

Rezervace je tvořena téměř zazemněným rybníkem zarostlým rákosovými porosty a na 
zavodněnějších místech porosty orobince. Volná vodní hladina zůstala zachována pouze 
okolo hráze původního rybníka. V roce 2000 byly vytvořeny rozsáhlé vodní plochy ve 
východní části PR.

  
Přehled lokalit
V této části jsou uvedeny popisy jednotlivých lokalit. Údaje jsou řazeny následovně: 

číslo lokality, název nejbližší obce, kód pole pro faunistické mapování (Buchar 1982, 
Pruner & Míka 1996), lokalizace a popis lokality, datum průzkumu.  

1 – Hrobice, 5860, mokřady a téměř zazemněná vodní plocha v západním cípu PR 
Baroch v rákosinách, 5.11.2006; 2 – Hrobice, 5860, téměř zazemněná a zarostlá vodní plo-
cha u myslivecké kazatelny na severním okraji PR Baroch, 5.11.2006; 3 – Hrobice, 5860, 
okolí hráze téměř zazemněného rybníka Baroch v severním cípu PR Baroch, 5.11.2006; 
4 – Hrobice, 5860, vybagrované (v roce 2000) vodní plochy ve východní části PR Baroch, 
5.11.2006; 5 – Hrobice, 5860, téměř zazemněná vodní plocha u jižního okraje PR Baroch 
západně od vybagrovaných vodních ploch, 5.11.2006.
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Dosavadní malakologické průzkumy
Rybník Baroch a nově vytvořené vodní plochy byly zkoumány autorem již v letech 

2001–2003 (Beran 2004). Výsledky jsou v diskusi porovnány s výsledky průzkumu 
zjištěnými v roce 2006. 

Výsledky a diskuse
Přehled zjištěných druhů

Tab. 1: Přehled vodních měkkýšů podle lokalit 
Latinský název, jméno autora popisu a český název (převzato z Beran 2002); kategorie 
dle Červeného seznamu vodních měkkýšů ČR (převzato z Beran et al. 2005); subjektivní 
odhad hustoty populace na 1 m2 plochy obývané uvedeným druhem (O – ojediněle, méně 
než 1 jedinec na 1 m2, R – roztroušeně, 1–20 jedinců na 1 m2, H – hojně, 20–100 jedinců 
na 1 m2, VH – velmi hojně, více než 100 jedinců na 1 m2).
Tab. 1: List of aquatic molluscs according to localities
Latin name, its author and date of description, Czech name (adopted from Beran 2002), categories 
according to the Red List of aquatic molluscs of the Czech Republic (adopted from Beran et al. 
2005); estimation of population density (O – solitary occurrence, less than 1 specimen per 1 square 
meter, R – scattered occurrence, 1–20 specimens per 1 square meter, H – abundant occurrence, 
20–100 specimens per 1 square meter, VH – very abundant occurrence, over 100 specimens per 1 
square meter).

Druh
Latinský název Český název

Červený seznam
kategorie 1 2 3 4 5

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) člunice jezerní Málo dotčený (LC) H R R

Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) blatenka tmavá Málo dotčený (LC) O O O O O

Radix auricularia (Linnaeus, 1758) uchatka nadmutá Málo dotčený (LC) O R R O

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) terčovník vroubený Málo dotčený (LC) R R R H R

Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 
1758) řemeník svinutý Málo dotčený (LC) O R R R R

Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) kružník bělavý Málo dotčený (LC) R R

Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) ostníček rýhovaný Málo dotčený (LC) R H H H H

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) kýlnatec čočkovitý Málo dotčený (LC) O H R R R

Segmentina nitida  (O. F. Müller, 1774) lištovka lesklá Zranitelný (VU) H R R R H

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) okružák ploský Málo dotčený (LC) O O O O O

Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) hrachovka tupá Téměř ohrožený (NT) R O O

Celkem 8 10 10 11 8

Při průzkumu vodní malakofauny 5 lokalit na území PR Baroch bylo nalezeno 
celkem 11 druhů vodních měkkýšů (10 plžů, 1 mlž). Malakofauna všech stanovišť si je 
velmi podobná a převládají zde druhy preferující relativně hustě zarostlé tůně v pozdějším 
stadiu zazemnění jako jsou Stagnicola corvus, Planorbis planorbis či Segmentina nitida.
Výjimkou jsou především druhy Radix auricularia a Gyraulus albus, které jsou typickými 
pionýrskými druhy. Všechny zjištěné druhy jsou relativně běžné. Výjimkou je početný 
výskyt zranitelného druhu Segmentina nitida. 
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Ve srovnání z předchozími průzkumy nebyl zjištěn výskyt nepůvodního plže Ferris-
sia clessiniana, zjištěného v roce 2002 u hráze bývalého rybníka Baroch (Beran 2004). 
Oproti tomu v nově vytvořených vodních plochách byl ve srovnání s předchozími výsledky 
(Beran 2004) pozorován nárůst počtu druhů. 
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