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Abstract: Aquatic molluscs of 22 select ponds in Eastern Bohemia (Czech 
Republic) were studied from 2001 to 2003. Altogether 35 species were found. 
The most ponds are used as fishponds with high fish stock (Carp) and with high 
level of nutrients. These factors affected mollusc communities and in some cases 
these communities were compounded only from several species like Acroloxus 
lacustris, Radix auricularia, Lymnaea stagnalis, Gyraulus albus, G. crista, Hi-
ppeutis complanatus. Populations of only three vulnerable species (Segmentina 
nitida, Anodonta cygnea, Pisidium milium) were found. On the other hand the 
occurrence of non-native molluscs (Physella cf. acuta, Gyraulus parvus, Ferrissia 
clessiniana) in several ponds was recorded. 

Úvod
V rámci grantu VaV 640/8/00 „Management rybníkářského hospodaření šetrného 

k přírodě“ byla v letech 2001-2002 zkoumána vodní malakofauna vybraných rybníků ve 
východních Čechách pro potřeby Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 
Obvykle se jednalo o rybníky v maloplošných zvláště chráněných územích, rybníky se 
zájmy orgánů ochrany přírody či rybníky nedávno odbahněné nebo na odbahnění čekající. 
Aby výsledky těchto průzkumů neupadly v zapomnění, dovoluji si je předložit v této práci 
spolu s výsledky průzkumu dalších 4 rybníků u Hradce Králové zkoumaných v roce 2003 
také pro potřeby AOPK ČR.    

Metodika a materiál
Sběr byl na většině lokalit prováděn 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. V případě velmi vzácných druhů (některé z kriticky ohrožených druhů či naopak 
z nových zavlečených druhů) byla alespoň část sběru uložena do sbírky autora. 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, Physidae a Planorbidae). K pitvě bylo 
použito čerstvě usmrcených jedinců (přelitím horkou vodou).

Systém a nomenklatura užité v této práci jsou převzaty z práce BERAN (2002). 
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