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Abstrakt: 

Na dvou běţných druzích plţů z oblastí říčních niv byl studován 

potravní vztah k pěti nejrozšířenějším invazivním rostlinám z tohoto prostředí: 

Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Fallopia japonica, F. 

sachalinensis a F.x bohemica a k rostlině tvořící zde původní porosty – Urtica 

dioica. Pomocí tří odlišných metodických přístupů jsem se snaţila dokázat, 

zda jsou tyto rostliny pro plţe Succinea putris a Urticicola umbrosus zdrojem 

potravy či nikoliv. Zjistila jsem, ţe z histologických řezů ţivnou rostlinu nelze 

identifikovat. Pro analýzu trusu neposkytují některé druhy rostlin dostatečně 

charakteristické struktury, bezpečně lze v trusu identifikovat H. tuberosus a 

U. dioica na základě trichomů. Podle výsledků laboratorních testů je pro 

výběr potravy plţů zásadní, o jakou rostlinu se jedná a zda je v čerstvém 

stavu, či přemrzlá. U. umbrosus zkonzumovala oproti S. putris méně rostlin 

v čerstvém stavu. Po přemrznutí se míra konzumace u obou druhů značně 

zvýšila. Nejpreferovanějšími druhy jsou U. dioica a H. tuberosus. I. 

glandulifera je konzumována pouze po přemrznutí, křídlatky jsou odmítány 

čerstvé i přemrzlé. 

 

Klíčová slova: Mollusca, Gastropoda, Succinea putris, Urticicola umbrosus, 

potravní preference, invazivní rostliny 
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Abstract: 

Food preferences to five most widespread invasive plant species from 

river floodplains: Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Fallopia 

japonica, F. sachalinensis a F.x bohemica and one native species – U. dioica 

were studied on two common land snail species. Using three different 

methods I tried to recognize, whether or not these plants serve as a food 

source to Succinea putris and Urticicola umbrosus. From histological 

sectionsit was impossible to identify the plants. The majority of plants don`t 

provide structures usable for identification of plant in the snail maces. I was 

able to identify only H. tuberosus and U. dioica undoubtedly, thanks to 

trichomes. According to the results of laboratory tests, the most important 

factors for snails food preferences are plant species and the condition of 

plant material. U. umbrosus consumed much less fresh material than S. 

putris. Consumption of frozen leaves became larger for both species. The 

most preffered plant species were U. dioica and H. tuberosus. Only frozen I. 

glandulifera was consumed. Fallopia spp. were rejected both, fresh or frozen. 

 

Key words: Mollusca, Gastropoda, Succinea putris, Urticicola umbrosus, food 

preferences, invasive plants 
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1) Úvod 

 

Způsob ţivota plţů je do velké míry ovlivněn energeticky velmi 

náročným a pomalým způsobem pohybu, který značně omezuje vzdálenost, 

v jaké se plţům ještě vyplatí hledat potravu (Denny 1980). Obecně 

přijímaným faktem proto je, ţe v důsledku potřeby sníţit energetické náklady 

se u nich vyvinula potravní strategie generalistů. Studium potravy plţů je 

obor, kterým se mnoho vědců zabývá jiţ řadu let a dosavadní poznatky 

shrnul v rozsáhlé rešerši Speiser (2001). Pozornost si zaslouţily především 

herbivorní druhy svým nepřehlédnutelným vlivem na skladbu rostlinných 

společenstev i na monokultury zemědělských plodin. Hlavní motivací 

výzkumů tedy dosud bylo, jak z ekonomického tak z ekologického hlediska, 

pokus o minimalizaci škod, které plţi způsobují právě na zemědělských 

plodinách. Není ţádným překvapením, ţe největší mnoţství informací máme 

o jejich potravním vztahu k rostlinám produkujícím různé odpuzující látky, 

kterých by se dalo vyuţít v boji proti herbivorům (Horill & Richards 1986; 

Hägele et al. 1998; Chevalier et al. 2000) nebo o reakcích plţů přímo na tyto 

moluscidní látky (Speiser et al. 1992; Aguiar & Wink 2005). Nezanedbatelný 

počet prací se věnuje dopadu pastvy plţů na ţivotaschopnost neboli fitness 

rostlin a rostlinných společenstev (Cates & Orians 1975; Hanley et al. 1995a, 

b; Cook et al. 1996; Hulme 1996; Hitchmough 2003).  

Při studiu obsahu trávicího traktu plţů nenarazíme pouze na rostlinné 

zbytky. Suchozemští plţi stejně jako ostatní herbivorní ţivočichové čelí 

problému nedostatku dusíku. Potřebují jej totiţ víc, neţ kolik se nachází 

v tělech rostlin. Podle Alyakrynskya (2005) můţe být řešením doplnění 

dusíku z potravy ţivočišného původu. Pozorovala agregace vodních plţů na 

mrtvých tělech obratlovců i bezobratlých např. Littorina littorea nebo 

Planorbarius corneus se přiţivují na rozkládajících se rybách, čolcích nebo 

pulcích. U suchozemských plţů byli v trusu nalezeni roztoči, štětiny ţíţal či 

části těl hmyzu (Mason 1970; Beyer & Saari 1978; Speiser & Rowell – Rahier 

1991; Iglesias & Castillejo 1999). Ve většině případů však není jasné, zda 

byly pozřeny za ţiva nebo mrtvé, ani zda cíleně nebo náhodou spolu 

s rostlinnou potravou (Speiser 2001). Kromě sloţek ţivočišného původu se 
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potrava plţů skládá také z částic půdy (Wiliamson & Cameron 1976; Speiser 

& Rowell – Rahier 1991; Alyakrinskaya 2005), hub (Mason 1970; Ramsell a 

Paul 1990) a důleţitých prvků jako je vápník či měď a další (Wäreborn 1969; 

Moser & Wieser 1979;  Berger & Dallinger 1989; Hägele & Rahier 2001).  

Majoritní součástí potravy je samozřejmě rostlinný materiál a to 

čerstvý, odumírající i rozkládající se, pyl, chmýr i dřevo (Hägele & Rahier 

2001). Spásány jsou listy, stonky, květy i plody. Ačkoli odumřelé části rostlin 

jsou částečně ochuzeny o nutriční prvky díky bakteriálnímu rozkladu, podle 

řady autorů bývají potravou preferovanou po většinu roku (Mason 1970; 

Richardson 1975; Carter et al. 1979; Speiser & Rowell – Rahier 1991; 

Hägele & Rahier 2001). Proč plţi upřednostňují potravu z odumřelých rostlin, 

zatím není spolehlivě vysvětleno. Odpověď pravděpodobně najdeme 

v obranných mechanismech a jejich vlivu na proces rozkladu a tím i na 

palatabilitu rostlin. Obranné mechanismy zabraňující herbivorům v poškození 

rostliny lze rozdělit do několika skupin – především na fyzikální a chemické 

(Grime et al. 1996). Výstiţné je pak dělení chemických sloţek na kvantitativní 

a kvalitativní. Do skupiny kvantitativní chemické obrany spadají např. 

celulóza, hemicelulóza, lignin, taniny či křemík, tedy sloţité polymery nebo 

krystaly redukující stravitelnost rostliny. Nacházejí se ve starších a trvalých 

částech rostliny jako jsou třeba stonky či dospělé listy. Jejich efektivita roste 

s mnoţstvím (Pálková 2007) a jejich mnoţství je jedním z určujících faktorů 

rychlosti dekompozice. Tuhé rostliny se zvýšeným obsahem ligninu, taninů a 

přítomností fyzických bariér se rozkládají velmi pomalu. 

Naopak od kvantitativních chemických obran rostlin, skupina 

kvalitativní chemické obrany zahrnuje malé toxické molekuly, jejichţ účinek 

blokuje činnost mitochondrií, enzymů, produkci nukleových kyselin atd. 

Jedná se o alkaloidy, glukosinuláty, terpeny, kyanidy... Najdeme je 

především v cenných a mladých částech rostlinného těla jako jsou pupeny, 

mladé listy, zrající plody. Narozdíl od předchozí skupiny jsou mobilní a 

účinkují i v malých dávkách (Rhoades 1983; Herms & Mattson 1992). 

Fyzikálními obrannými mechanismy rostlin jsou například trichomy či 

tvrdost listů. Vlivem morfologie rostlin na jejich preferenci různými herbivory 

se zabývali např. Dirzo (1980); Pullin & Gilbert (1989); Westerbergh & 
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Nyberg (1995); Hanley & Lamont (2002), Traw & Dawson (2002), bohuţel, 

výsledky jsou velmi nejednoznačné. Obecně se však soudí, ţe trichomy 

slouţí jako obrana především proti velkým spásačům, jakými jsou třeba 

savci, ale pro výběr potravy u plţů příliš velký význam nemají (Grime et al. 

1968). 

Rostlinný opad můţe být pro plţe stravitelnější, protoţe s rozkladem 

listu dochází i k rozkladu odpudivých sekundárních metabolitů. Existují však i 

další důvody, proč můţe být tato forma potravy preferována – neměli bychom 

zapomínat na to, ţe spolu s opadem se do trávicích cest plţe dostávají různé 

mikroorganismy – houby či bakterie, které mohou ţivočichům pomoci 

s trávením určitých látek pomocí vlastních enzymů nebo částečky půdy, které 

taktéţ mohou trávení napomáhat (Hägele & Rahier 2001). V neposlední řadě 

je také opadanka vhodným zdrojem vápníku, který je pro plţe velmi důleţitý 

(Wäreborn 1969).  

Plţi na rozdíl např. od hlodavců jako potravu vyuţívají celou rostlinu 

(včetně kořenové části), zvláště oni tedy výběrem své potravy mohou 

ovlivňovat nejen jednotlivé rostliny, ale také sloţení celých společenstev 

(Hulme, 1996). Mnoho autorů proto diskutuje dopad herbivorie různých částí 

těla na přeţití celých rostlin – listy Dirzo & Harper (1982) a del – Val & 

Crowley (2004), stonek Dirzo & Harper (1982) a Hanley et al. (1995a) a 

vzrostný vrchol Speiser (2001). Z mnoha publikací také víme, ţe oblíbenou 

potravou plţů jsou semenáčky (Hanley et al. 1995a, b; Fenner et al. 1999; 

Scheidel & Bruelheide 2004b). Jejich selektivním spásáním mohou plţi měnit 

zastoupení jednotlivých rostlinných druhů. Podle Fraser & Grime (1999) 

likvidací raně sukcesních druhů urychlují průběh sukcese. Moore (2005) 

dokonce prohlásil, ţe i invazní druh plzáka Arion lusitanicus můţe mít 

pozitivní vliv na diverzitu vegetace.  

Tato práce se zabývá potravními vztahy plţů ke skupině rostlin, o 

jejichţ ochranu veřejnost zájem nemá a spíše hledá způsoby jak je 

eliminovat a chránit druhy okolní. Jedná se o invazivní rostliny. O jejich 

ţivotaschopnost po zásahu herbivorů není třeba se obávat, uţ tak ji mají 

velmi vysokou, neboť to je jeden z faktorů, který z nich dělá úspěšné 

invazivní druhy. 
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Invaze jsou stále velmi časté, v současnosti probíhají na všech 

kontinentech, ostrovech i v oceánech. NIS, neboli „nonindigenous species“ 

jsou povaţovány za největší globální hrozbu diverzitě a fungování 

ekosystémů (Kolar & Lodge 2001) a je proto naprosto nutné porozumět 

tomu, co je způsobuje a jaký mohou mít dopad na původní prostředí (Elton 

1958). Pyšek et al. (2003) zkoumali na našem území 668 druhů invazivních 

rostlin, o kterých máme časové záznamy od roku 1500. Podle Zedlera (2004) 

24 % z nejvíce invazivních druhů jsou mokřadní druhy rostlin, neboť koryto 

řeky vytváří vhodný koridor k šíření. Z těch, které invadují i na území naší 

republiky, křídlatky rodu Fallopia patří mezi stovku nejinvazivnějších cizích 

druhů ze seznamu GISD- „Global Invasive Species Database“ (LFT 2004) a 

netýkavka ţláznatá - Impatiens glandulifera byla v Anglii zařazena mezi 

dvacítku „top alien problems“ (Beerling et al. 1994).  

Invazím obecně i některým konkrétním druhům v ČR byla a je 

věnována velká pozornost (Pyšek & Prach 1993; Hejda & Pyšek 2006; 

Pyšek et al. 2003; Hejda et al. 2009). Příchod invazivního druhu změní 

strukturu habitatu velmi často aţ do té míry, ţe se z porostu stane 

monokultura invazivního druhu. Tím se změní cyklus ţivin, produktivita i 

potravní řetězce na stanovišti (Zedler 2004). Tyto změny byly studovány 

především z fytocentrického hlediska (Hejda & Pyšek 2006; Hulme & 

Bremner 2006; Hejda et al. 2009), jak se mění struktura a diverzita 

rostlinného společenstva. Jaký dopad však mají změny habitatu na faunu 

invadovaných stanovišť? Kappes et al. (2007) prozkoumali hrabankovou 

faunu na šesti lokalitách invadovaných rostlinami rodu Fallopia. Tyto lokality 

se od původních, na nichţ převaţuje kopřiva, liší např. sníţeným pH půdy a 

nedostatkem draslíku. V této studii vybrali pro faunistickou analýzu modelové 

skupiny predátorů (Opiliones), detritovorů (Isopoda a Diplopoda) a herbivorů 

(Gastropoda). Z výsledků vyplývá, ţe abundance predátorů na invadovaných 

stanovištích roste, kdeţto abundance herbivorů je výrazně niţší. Výskyt 

detritovorních Isopoda je niţší, výskyt druhů ze skupiny Diplopoda se 

nemění. V ekosystémech napadených křídlatkami se tedy potravní řetězec 

závislý na ţivých rostlinách posouvá k řetězci, jehoţ základem je listový opad 

této rostliny. Podobnou studii provedli také Gerber et al. (2008), kteří 
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porovnávali mikrofaunu na třech typech stanovišť – travnatých, keřovitých a 

invadovaných. I zde potvrdili niţší výskyt herbivorů, včetně měkkýšů, na 

stanovištích s křídlatkami. Topp et al. (2008) zjistili na stanovištích 

s křídlatkou sníţený počet herbivorů i predátorů, vzrostl pouze počet 

detritovorů. Publikace, která by se zaměřovala výhradně na měkkýše, zatím 

neexistuje. V České republice se výzkumem malakocenóz v oblastech 

říčních niv a tedy i v často invadovaných oblastech zabývá Mgr. Jitka 

Horáčková.  

Otázkou potravních vztahů plţů k invazivním rostlinám se dosud nikdo 

nevěnoval. Gerber et al. (2008) nepozorovali na rostlinách rodu Fallopia 

ţádné viditelné poškození herbivory. I kdyţ se na invadovaných stanovištích 

vyskytuje menší počet druhů měkkýšů, mnohdy je to ve velkých 

abundancích. Na takových stanovištích se navíc nacházejí v monokultuře, 

kde mají k jinému zdroji potravy daleko a šplhají vysoko po stoncích, coţ pro 

ţivočichy s tak náročným způsobem pohybu není běţné. Zjistit, zda se 

v porostech invazivních rostlin zdrţují, protoţe jsou pro ně ţivnou rostlinou 

nebo z jiných důvodů si tato práce klade za jeden ze svých cílů. 

 

Tohoto cíle lze dosáhnout několika způsoby. Běţně se pouţívají tyto 

metody: laboratorní experimenty, analýza trusu a přímé pozorování. Kaţdá 

má samozřejmě svá pro a proti, která je třeba zváţit, ve většině studií se 

proto nepouţívá pouze jedna, ale kombinace více metod, které se vzájemně 

doplní. 

 

1.1 Přímé pozorování 

 

Nejméně pouţívanou metodou je přímé pozorování. Plánování je 

velmi komplikované tím, ţe doba aktivity plţů a tedy i příjmu potravy bývá 

omezena na noc (Hommay et al. 1998) či deštivé počasí. Tyto podmínky 

bohuţel nejsou nejvýhodnější pro pozorovatele a tak se pozorování často 

provádí během dne (Speiser 2001). Měkkýši obvykle ţijí skrytě ve spodních 

patrech listové opadanky či v trsech trávy a jedinci na dobře viditelných 

místech pak mohou být zaznamenáni nepoměrně snadněji neţ jedinci ţivící 
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se na místech skrytých (Speiser 2001). Avšak i místo nalezení plţe ve dne 

můţe mít informační hodnotu. U některých druhů můţe napovídat, jaká 

potrava byla přijata v noci. Záleţí na pozorovaném druhu, např. slimáci se 

během dne od rostliny, na které se v noci pásli, vzdálí mnohem více neţ 

ulitnatí plţi (Grime et al. 1968). 

Další obtíţí spojenou s metodou přímého pozorování je rozeznat, zda 

nalezené zvíře na dané rostlině v daném okamţiku skutečně přijímá potravu 

nebo jen odpočívá (Speiser 2001). Výsledky pozorování tak mohou být 

subjektivní a velmi závisí na zkušenostech pozorovatele. 

Kromě pozorování přímo v terénu se vyuţívá také videozáznamů. 

Např. Hommay et al. (1998) pozorovali slimáka Limax maximus pomocí 

videozáznamů v laboratorních podmínkách. Vyuţití videa pro pozorování má 

tu výhodu, ţe ţivočich není během příjmu potravy rušen pozorovatelem, 

nevýhodou je omezení sledovaného prostoru. 

Přímé pozorování plţů vyzkoušeli Richardson (1975), Beyer & Saari 

(1978) a Iglesias & Castillejo (1999), kdyţ pozorovali aktivitu druhů Cornu 

aspersa, Cepaea nemoralis a Arion subfuscus během noci v přirozeném 

prostředí. 

Tento přístup ke zjištění potravních preferencí je velmi náročný na 

časovou organizaci a vyţaduje zkušeného pozorovatele. Proto jsem se 

rozhodla pro jiné metody a přímé pozorování v této práci nevyuţívám. 

 

1.2 Laboratorní experimenty 

 

Laboratorní experimenty jsou naopak v současnosti nejvyuţívanější, 

metodologie však není jednotná (Speiser 2001), protoţe podmínky v 

laboratoři poskytují velký prostor pro manipulaci a design experimentů. 

Flexibilita laboratorních testů nemusí být pouze výhodou. Vţdy existuje 

riziko, ţe se zvířata v laboratorních podmínkách nebudou chovat zcela 

přirozeně a výsledky mohou být ovlivněny i řadou dalších faktorů jako pořadí 

nabízené potravy nebo tím jaké části rostlin a v jakém stavu jsou plţům 

nabízeny. Velmi důleţité je zvolit správnou kontrolní rostlinu, která můţe také 

výsledky testů ovlivnit. Nejčastěji se pouţívá salát Lactuca sativa. 
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Richardson & Whittaker (1982) vyzkoušeli jako referenční rostliny 3 druhy 

s různou přijatelností (AI, acceptibility index nebo index přijatelnosti rostliny, 

rozlišuje mezi rostlinami nadprůměrně přijímanými nebo nepřijímanými) a 

zjistili, ţe nejvíce signifikantních výsledků poskytla rostlina ze středu spektra, 

to znamená, ţe salát L. sativa coby rostlina velmi přijatelná nemusí být 

nejlepší volbou. 

Při testech se pouţívají čerstvé nebo stárnoucí listy, filtrační papír 

napuštěný rostlinnými extrakty nebo gely (Speiser 2001). Nejčastěji se 

pouţívají čerstvé listy, se kterými se snadno manipuluje, ačkoli podle mnoha 

autorů je hlavní sloţkou potravy plţů odumřelý rostlinný materiál (Mason 

1970; Richardson 1975; Williamson & Cameron 1976). Můţe se stát, ţe 

v laboratoři nabídneme plţům potencionální potravu, která můţe být velmi 

chutná a na habitatu velmi hojná, avšak za normálních podmínek pro plţe 

nedostupná. 

Je tedy důleţité zvolit postup podle toho, co chceme zjistit. Podle 

Kozłovska & Kozłovski (2004) můţeme testy rozdělit do tří skupin: 

i.  Experimenty, ve kterých je plţům nabídnut pouze jeden druh 

potravy nám pomůţe zjistit, zda je tato potenciální potrava, v našem případě 

hlavně rostlina, pro plţe jedlá.  

ii.  Experimenty, kde měkkýši mají na výběr ze dvou rostlin, ukazují 

preference mezi rostlinami        

iii.   Testy vyuţívající více typů potravy neţ dva – také ukazují 

preference, navíc se nejvíce podobají přirozeným podmínkám v přírodě. 

 

1.3. Analýza trusu 

 

Tato metoda je jediná, která nám poskytne informace také o 

součástech potravy nerostlinného původu.  

Metoda analýzy trusu se objevuje ve starších publikacích (Mason 

1970; Richardson 1975; Williamson & Cameron 1976; Carter et al. 1979; 

Speiser & Rowell – Rahier 1991, 1993; Chevalier et al. 2001), v posledních 

letech se od ní upouští a přednost je dávána pokusům v laboratorních 

podmínkách. Někteří autoři se rozhodli vyuţít obou metod (Mason 1970; 
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Wiliamson & Cameron 1976; Speiser & Rowell – Rahier 1993). V posledních 

deseti letech s analýzou výkalů pracovali pouze Chevalier et al. (2001) a 

Hägele & Rahier (2001), přičemţ průběh analýzy je téměř totoţný – plţi byli 

posbíráni v terénu umístěni po jednom v plastových nádobách aţ do 

defekace. Poté byl trus odebrán a prozkoumán pod mikroskopem.  

Nejobtíţnější je vţdy rozlišit jednotlivé druhy rostlin, které bývají 

vlastním předmětem studia. Při analýze se bere ohled jednak na 

mikroskopické struktury přítomné ve výkalech, které mohou být pro dané 

rostliny charakteristické a tedy vhodné k jejich určení (např. trichomy) a 

jednak na barvu a strukturu nebo konzistenci trusu. Dále se dá trus vyuţít k 

posouzení mnoţství spotřebované potravy (Speiser 2001).  

Před začátkem samotné analýzy bývá lokalita, ze které pocházejí 

studovaní měkkýši prozkoumána z hlediska vegetace a poté experimentátoři 

vytvářejí katalog různých rostlinných struktur, které mohou být ve výkalech 

nalezeny (Carter et al. 1979; Chevalier et al. 2001). V této práci se jedná o 

analýzu trusu jedinců z monokulturových porostů invazivních rostlin, do 

jejichţ spodních pater pronikne s velkými obtíţemi pouze kopřiva U. dioica. 

Soustředila jsem se tedy pouze na nalezení charakteristických struktur u 

zkoumaných invazivních druhů. 

 

1.4. Histologické řezy trávicí soustavy 

 

Suchozemští plţi patří do skupiny Stylommatophora. Histologie a 

morfologie jejich trávicího traktu byla zatím zkoumána především z hlediska 

systematiky a taxonomie, protoţe na trávicím traktu se nacházejí některé 

znaky unikátní pro určité taxony (Dimitriadis 2001). Většina informací pochází 

ze studií na druzích čeledi Agriolimacidae (Bowen & Davies 1971) a 

Helicidae (Myers & Northcote 1958; Rosenbaum & Ditzion 1963; Sumner 

1965). Rešerši o trávicím traktu Stylommatophora provedl v rámci rozsáhlé 

monografie Dimitriadis (2001).  

Trávicí systém skupiny Stylommatophora se skládá z těchto 

částí: bukální dutina, slinné ţlázy, oesophagus s voletem, ţaludek, trávicí 

ţláza, střevo, rectum a anus (Dimitriadis 2001). 
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Největším orgánem v těle plţů je trávicí ţláza, v literatuře nazývaná 

také midgut gland nebo hepatopancreas. Tato ţláza je místem produkce 

trávicích enzymů, intracelulárního trávení a exkrece (van Weel 1961). 

Potrava, která přijde do ţaludku, je zde pomocí krystalického tělíska tříděna. 

Velké a nestravitelné části odcházejí do střeva, kde se z nich tvoří 

exkrementy. Stravitelná potrava odchází do trávicí ţlázy, kde je fagocytována 

a strávena uvnitř buněk.  

Ţláza ústí do ţaludku hepatickými dukty. Dukty se dále rozdělují na 

duktuly a ty na slepě ukončené tubuly, které tvoří sloţitou vnitřní strukturu 

orgánu. Epitel tubulů je vystlán buňkami několika typů. Sumner (1965) 

identifikoval 4 typy – buňky trávicí, exkreční, vápníkové a tzv. „thin cell“, 

prekurzory ostatních typů. 

Při analýze trusu zkoumáme pouze zbytky, které tělo plţe vyloučí, aniţ 

by je zpracovalo. Skutečně vyuţitá potrava se nachází v trávicí ţláze a 

moţnost jak tuto potravu prozkoumat je pomocí histologických řezů ţlázou. 

Laboratorní experimenty, analýza trusu i přímé pozorování jsou léta 

vyuţívanými metodami, histologické metody se při studiu plţů pouţívají 

pouze k morfologickým popisům (Sumner 1965; Gros et al. 2008), studiu 

enzymů (Myers & Northcote 1958; Rosenbaum & Ditzion 1963; Bowen & 

Davies 1971), symbiotických bakterií (Charrier & Brune 2003; Nicolai et al. 

2005; Charrier et al. 2006) nebo ke studiu změn ve struktuře buněk po poţití 

moluscidních látek (Triebskorn & Florschütz 1993; Hamed et al. 2007; 

Radwan 2007). Ke studiu potravy plţů je dosud nevyuţil nikdo a neexistuje 

tedy ţádná metodologie.  

 

Výše uvedený výčet a charakteristiky jednotlivých metod uvádím 

v úvodu proto, ţe některé z nich jsem ve své práci pouţila a vyplývají z nich 

cíle této diplomové práce. Hlavním úkolem je zjistit, zda se plţi z oblastí 

říčních niv zdrţují v porostech invazivních rostlin proto, ţe jim slouţí jako 

potrava. 
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2) Cíle práce 

 

  1. Zjistit, zda modelové druhy plţů Succinea putris a Urticicola 

umbrosus vyuţívají invazivní rostliny Impatiens glandulifera, Helianthus 

tuberosus, Fallopia sachalinensis, F. x bohemica a F. japonica jako zdroj 

potravy. 

 

  2. Porovnat rozdíl v konzumaci čerstvých a odumřelých rostlin. 

 

   

 

 

 

Metodické přístupy: A) Potravně preferenční pokusy v laboratorních 

podmínkách         

         B) Rozbor trusu klasicky a po 

fluorescenčním obarvení, identifikace struktur charakteristických pro danou 

rostlinu (po porovnání s referenčními preparáty)    

         C) Histologické 

řezy trávicí ţlázou plţů        
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3) Metodika 

 

3.1 Modelové druhy organismů 

Pro tuto práci byly jako modelové vybrány dva nejběţnější druhy plţů 

vyskytující se na pěti nejvýznamnějších druzích invazivních rostlin, které se 

v nivách v České republice vyskytují:  

 

Jantarka obecná, Succinea putris (Linné, 1758), čeleď Succineidae 

Obývá břehy různých vod, vlhká a mokřadní stanoviště hlavně 

v níţinách (Pfleger 1984). 

 

Ţihlobytka stinná, Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828), čeleď 

Hygromiidae  

Obývá vlhké údolní porosty, s oblibou sedá na bylinné vegetaci, 

zvláště na kopřivách (Horsák 2007). 

Pro oba tyto druhy je typické šplhání na vysoké rostliny, vyskytující se 

v nivách. 

 

           

Obr. 1: Vlevo – Succinea putris, vpravo – Urticicola umbrosus na rostlině Impatiens 

glandulifera, foto Lucie Juřičková 

 

3.2 Modelové druhy rostlin 

Následujících pět druhů rostlin bylo vybráno proto, ţe se aktuálně šíří 

po březích našich řek, kde vytváří mohutné porosty a vytlačují původní 

rostliny a tedy i původní zdroje potravy pro místní faunu. Poslední druh, 

Urtica dioica, je všeobecně povaţován za hojný a vhodný zdroj potravy plţů 
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(Carter et al. 1979; Iglesias & Castillejo 1999). Navíc je jedním z mála druhů 

rostlin, které do porostu invazivních druhů dokáţe proniknout. Proto byla 

vybrána jako kontrolní rostlina do potravně preferenčních testů. 

 

Netýkavka ţláznatá, Impatiens glandulifera (Royle), čeleď 

Balsaminaceae 

Pochází z Himalájí a do Evropy se stejně jako řada dalších invazivních 

druhů dostala jako okrasná rostlina. Šíření ve větší míře započalo kolem roku 

1930. Netýkavce se daří při vysoké vlhkosti vzduchu – v zaplavovaných 

oblastech a mokřadech na hlinitých půdách, často vytváří větší porosty 

(Hulme & Bremner 2006). 

 

Slunečnice topinambur, Helianthus tuberosus (Linné), čeleď 

Asteroideae 

Původní je ve střední a východní části USA, u nás je poprvé doloţen 

roku 1885. Šíří se podél řek, vodních toků, silnic či ţelezničních tratí na 

půdách bohatých ţivinami. 

 

Křídlatka japonská, Fallopia japonica (Houtt.), čeleď Polygonaceae 

Původní areál zahrnuje Čínu, Japonsko, Taiwan a Korejský poloostrov 

(Beerling et al. 1994) 

 

Křídlatka sachalinská, Fallopia sachalinensis (F. Schmidt), čeleď 

Polygonaceae 

Původní výskyt na poloostrově Sachalin a v severním Japonsku. 

 

Křídlatka česká, Fallopia bohemica (Chrtek et Chrtková), čeleď 

Polygonaceae  

Je kříţencem předchozích druhů a o jejím původním výskytu se toho 

mnoho neví. Víme jen, ţe se vyskytuje v severním Japonsku tam, kde se 

společně vyskytují oba rodičovské taxony. 

Všechny tři druhy byly dovezeny do Evropských botanických zahrad, 

kde byly pěstovány jako okrasné rostliny a postupně zplaněly. První 
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spontánní šíření je popsáno z roku 1903. Křídlatky invadují společenstva 

vlhkých biotopů, kde je pravidelně narušována svrchní vrstva půdy. Vytváří 

mohutné porosty, kterým zvládne konkurovat jen velmi málo druhů hlavně 

díky nedostatku světla a velkému mnoţství špatně rozloţitelného opadu 

(Beerling et al. 1994).  

 

Kopřiva dvoudomá, Urtica dioica (Linné), čeleď Urticaceae 

Vyskytuje se velice hojně, hlavně na vlhkých místech s dostatkem 

světla. Např. v lesích je ukazatelem zamokření a indikátorem dusíku v půdě. 

Podobně jako invazivní rostliny vytváří často souvislé porosty, do kterých jen 

stěţí pronikne jiný druh (Olsen 1921). Je to trvalka dobře snášející velký tlak 

herbivorů i lidskou činnost a díky trichomům o ni plţi nemusí konkurovat 

s velkými spásači (Iglesias & Castillejo 1999).  

 

3.3 Lokality sběrů 

Sběry materiálu (listů rostlin a modelových druhů plţů) probíhaly na 

dvou lokalitách na březích řek, na kterých se vyskytují jednak původní, 

zejména kopřivové porosty a jednak velké porosty invazivních druhů rostlin. 

Byly tedy vybrány tak, aby se zde plţi setkávali se studovanými rostlinami. 

Tok Labe mezi Ústím n. Labem a Děčínem- cca 10 km, levý břeh 

Tok Berounky mezi Černošicemi a Radotínem- cca 7 km, oba 

břehy  

 

           

Obr. 2: Mapa lokalit: vlevo – tok Berounky, vpravo – tok Labe 
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3.4 Potravní pokusy v laboratorních podmínkách 

Modelovým druhům plţů byly nabídnuty listy invazivních rostlin a to ve 

dvou variantách – čerstvé a přemrzlé. Kaţdá kombinace druhu plţe a čerstvé 

či přemrzlé rostliny navíc proběhla ve dvou typech pokusů.  Prvním typem 

jsou nevýběrové pokusy, kdy byl plţům nabídnut pouze jeden druh rostliny, 

druhý typ pokusu je výběrový – rostliny jsou podávány vţdy ve dvojici 

s kontrolní rostlinou,  kopřivou. Celý experiment byl třikrát opakován. 

 

 3.4.1 Sběr a chov plţů 

U druhu U. umbrosus byli nasbíráni dospělí jedinci s plně vyvinutým 

obústím, jantarky (S. putris) ani v dospělosti obústí netvoří, vybráni tedy byli 

jedinci podle velikosti, větší neţ 8 mm. Plţi byli nasbíráni na výše zmíněných 

lokalitách přímo z listů uvedených invazivních rostlin a kopřivy. Poté byli 

aklimatizováni v klimaboxu nastaveném na teplotní rozmezí 15 – 19°C 

v plastových miskách s navlhčeným ubrouskem a ponecháni zde do 

defekace (cca 48 hodin). Trus byl odebrán pro potřeby analýzy trusu.  

 

 3.4.2 Sběr a uchovávání rostlin 

Sbírány byly celé nepoškozené listy takové velikosti, aby se vešly do 

Petriho misek o průměru 14 cm. Čerstvé listy byly okamţitě po sběru pouţity 

(zvláště u kopřivy a netýkavky, protoţe vadnou velice rychle), listy pro řadu 

s přemrzlým materiálem byly do dalšího dne zmrazeny. 

 

 3.4.3 Průběh experimentu 

Experiment probíhal na Petriho miskách o průměru 14 cm. V miskách 

je potřeba udrţet vlhkost, proto bylo vyzkoušeno několik podkladových 

materiálů – vata a filtrační papír se ukázaly jako nevhodné, protoţe mohou 

slouţit plţům také jako zdroj potravy (celulózy) a ovlivnit tak výsledky 

pokusu. Vhodnou variantou se ukázal podklad směsi sádry a aktivního uhlí 

v poměru 9:1. Plţi jej neoţírají a aktivní uhlí dostatečně drţí vlhkost. Do 

kaţdé misky bylo vloţeno pět jedinců stejného modelového druhu. 
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  3.4.3.1 Nevýběrový test 

V nevýběrových testech byl na jednu misku poloţen jeden celý list 

modelové rostliny, včetně kontrolní rostliny kopřivy dvoudomé. Vytvořeny 

byly dvě sady, jedna s čerstvými listy, druhá s přemrzlými. Celkem tedy 24 

misek – 12 misek se druhem Urticicola umbrosus, 12 se druhem Succinea 

putris a vţdy šest čerstvých a šest přemrzlých listů. 

 

  3.4.3.2 Výběrový test 

V této variantě pokusu se na misky pokládaly dvojice listu invazivní 

rostliny s kontrolní kopřivou. Vytvořena byla i dvojice kopřiva – kopřiva. I ve 

výběrovém testu bylo nakombinováno 24 misek. 

  

            

Obr. 3: Vlevo – fotografie misek z nevýběrového a vpravo – výběrového testu 

 

Petriho misky byly skladovány v klimaboxu (15 – 19°C) a po dobu 

dvou týdnů kaţdé dva dny fotografovány digitálním fotoaparátem Olympus C 

– 5060 Wide Zoom. 

 

 3.4.4 Zpracování fotografií 

Na fotografiích byla v programu Image Tool 3.00 (volně k dispozici na 

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html) změřena plocha celého listu a 

plocha poţerku. Z těchto údajů byla poté vypočítána relativní plocha poţerku. 

 

 3.4.5 Statistické zpracování 

Z povahy závislé proměnné – procenta zkonzumovaného listu – 

nebylo moţné pouţít techniky zaloţené na normálním rozdělení. Vlastnosti 

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/itdesc.html
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proměnné, tj. omezenost na interval 0 aţ 1 a spojitost se nejvíce blíţily 

binomickému rozdělení, proto bylo toto rozdělení pouţito pro aproximaci 

nulového modelu. Ke statistickému zpracování byl tedy vybrán zobecněný 

lineární model (GLM) kvazibinomické rodiny, v jehoţ rámci byla zvolena 

kanonická spojovací funkce logit. Analýza dat i tvorba grafů byly provedeny 

v prostředí programu R 2.12.0 (R Development Core Team 2010). Pro 

výpočet mnoţství vysvětlené variability bylo pouţito Nagelkerkeho R² 

z doplňkového balíčku descr 0.4.0. funkcí LogRegR2 (Aquino 2011). 

Ke statistické analýze byly pouţity dva soubory dat, jeden s hodnotami 

pro všechny druhy rostlin, druhý pouze pro kopřivu U. dioica. Z analýzy 

prvního souboru byla vyjmuta data pro F. japonica. Signifikantnost výsledků 

analýzy tímto zásahem nebyla ovlivněna. 

K výsledné analýze GLM byly pouţity pouze data z fotografií ze 

třináctého dne pokusu. Grafy nárůstu konzumace v čase, k jejichţ vytvoření 

byly zanalyzovány všechny fotografie z prvních dvou sad pokusů, jsou 

zobrazeny v příloze 9.1. Průběţné fotografie třetí sady pokusů nebyly 

z časových důvodů analyzovány. 
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3.5 Analýza trusu 

Analýza trusu byla provedena klasickým a prověřeným způsobem 

pomocí světelného mikroskopu a zcela novým přístupem po obarvení trusu 

fluorescenční barvou. Jak uvádím výše, plţi byli sbíráni na dvou lokalitách 

přímo z porostů invazivních rostlin a kopřivy. Pro analýzu trusu jsem pouţila 

50 ks S. putris, 40 ks U. umbrosus ze dvou druhů rostlin U. dioica a H. 

tuberosus. Sběr na Labské lokalitě proběhl v polovině června. Díky úpravám 

břehů zmizely porosty topinamburu, na kterých jsem prováděla sběry 

v předešlých dvou letech. Na druhé lokalitě porosty nebyly ničím narušeny, 

sběr proběhl na konci července. Pro trusovou analýzu byli proto z první 

lokality pouţiti pouze plţi nasbíraní na kopřivách a z druhé lokality pouze 

z topinamburu. Byli ponecháni v plastových miskách s navlhčeným 

ubrouskem do defekace, přibliţně po dvou dnech se v miskách začal 

objevovat bílý trus signalizující, ţe plţi pozřeli podkladový ubrousek. Trus 

z misek byl skladován hluboce zmraţen v Eppendorfových zkumavkách.  

 

 3.5.1 Referenční katalog rostlinných struktur 

Pro identifikaci rostlin v trusu byl vytvořen katalog fotografií jednak 

z čerstvých rostlin a jednak z trusu plţů krmených určitou rostlinou ve 

světelném mikroskopu. Fotografovány byly ty části, které se zachovávají 

v trusu a jsou pro determinaci rostlin běţně pouţívány, tedy trichomy a 

průduchy. K zobrazení průduchů jsem vyzkoušela fotografovat celý list (obr. 

13), pomocí ţiletky sloupnout svrchní epidermis listů (obr. 14) a také 

otiskovou techniku – na část listu jsem nanesla bezbarvý lak na nehty, 

nechala zaschnout a přelepila průhlednou lepicí páskou. Po chvíli jsem 

pásku strhla a přenesla na podloţní sklíčko (obr. 15). Výsledné struktury, 

které jsem pouţívala k identifikaci rostlin, jsou shrnuty v tabulce 6. Ze 

struktur, které zkoumané rostliny poskytují jsem byla schopna bezpečně 

identifikovat U. dioica a H. tuberosus, proto jsem se v trusové analýze 

soustředila na tyto dva druhy a v trusu plţů nasbíraných z těchto rostlin 

počítala trichomy. Výsledné počty jsou uvedeny v tabulce 11, příloha 9.2. 

Podle zbarvení trusu (téţ tab. 11, stav rostliny) jsem určila, zda se jedná o 

čerstvý materiál či odumřelý. 
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 3.5.2 Určení mnoţství trichomů na danou plochu listu 

Abych mohla kvantifikovat zkonzumované mnoţství rostliny podle 

počtu trichomů, bylo nutné zjistit, jaké mnoţství těchto struktur se na listu 

rostliny vyskytuje na určené ploše. Proto jsem u kaţdého druhu u 15 rostlin 

vyfotografovala 3 listy (jeden mladý z vrcholu rostliny, jeden z poloviny výšky 

rostliny a jeden plnně vyvinutý ze spodu rostliny). Tyto listy byly 

vyfotografovány kamerou Olympus U – eye UI – 1440 – C připojenou 

k binokulární lupě Olympus SZX 9 při zvětšení 10 – 12krát. Na určené ploše 

0,5 cm2 jsem poté spočítala trichomy pomocí programu Image Tool 3.00 (viz 

kap. 3.4.4) a pro potřeby dalšího statistického zpracování byl vypočítán 

průměrný počet trichomů na plochu 0,5 cm2.  

 

 3.5.3 Pozorování trusu  

Materiál byl rozdělen na dvě poloviny. Jedna byla pouţita pro 

pozorování pod světelným mikroskopem, druhá pro fluorescenční obarvení. 

V obou případech byl k pozorování pouţit mikroskop Olympus Provis AX – 

70 s fluorescenčním osvětlením, Nomarskiho diferenčním kontrastem, 

konfokálním nástavcem a obrazovou analýzou Microimage 3.1. Cílem 

pozorování bylo nalézt struktury charakteristické pro jednotlivé druhy, které 

by se v trusu objevovaly s dostatečnou frekvencí, aby se dali vyuţít 

k identifikaci ţivné rostliny.  

 

  3.5.3.1 Pozorování trusu světelným mikroskopem 

Trus se na podloţním sklíčku pokapal destilovanou vodou a rozetřel 

na co největší plochu sklíčka. Poté byl pozorován pod světelným 

mikroskopem a nalezené charakteristické rostlinné struktury fotograficky 

zdokumentovány. 

 

  3.5.3.2 Pozorování trusu po fluorescenčním obarvení 

Trus byl obarven fluorescenční barvou akridin- oranţ G a rozetřen po 

ploše sklíčka. Stejně jako v předchozím případě byly charakteristické 

struktury pod mikroskopem vyfotografovány. 
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Obr. 4: Vlevo – fotografie trichomu druhu Helianthus tuberosus ve světelném 

mokroskopu (zvětšení 10x), vpravo – po fluorescenčním obarvení barvou akridin 

oranž G (zvětšení 20x). 

 

 3.5.4 Statistické zpracování 

Ke statistickému zpracování byl stejně jako v předchozím případě 

laboratorních testů vybrán zobecněný lineární model (GLM) kvazibinomické 

rodiny, v jehoţ rámci byla zvolena kanonická spojovací funkce logit. Analýza 

dat i tvorba grafů byly provedeny v prostředí programu R 2.12.0 (R 

Development Core Team 2010). Pro výpočet zkonzumované plochy rostliny 

z počtu trichomů byl vypočítán průměrný počet trichomů na cm2. Počty 

trichomů na jednotlivých listech udává tab. 12, příloha 9.2. 
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Obr. 5: K identifikaci makrozbytků rostlin se běžně využívá stavby průduchů. Názory 

na klasifikaci se liší, přibližně však existuje 11 typů, každý s řadou variet. Tabule 

ukazuje variety různých typů průduchů. Převzato z Prabhakar (2004). 
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3.6. Histologické preparáty trávicí soustavy 

Metodou histologických řezů tkání jsem chtěla doplnit výsledky 

analýzy trusu, která podává informace pouze o nezpracované části potravy. 

Cílem bylo zjistit, zda se v trávicí ţláze plţů nalézají rostlinné zbytky, podle 

kterých by bylo moţno danou rostlinu identifikovat.  

K přípravě histologických preparátů byli z plţů nasbíraných pro 

analýzu trusu vybráni dva jedinci kaţdého modelového druhu, kteří byli 

usmrceni utopením v perlivé vodě. U těchto jedinců pak byla vypitvána trávicí 

ţláza a pro další postup byla připravována dle následujícího postupu: 

 

 3.6.1 Příprava vzorků na obarvení 

 fixace tkání v Bouin- Dubosque- Brasil   4 – 5 dnů 

 2x 80% ethanol      1 hod, 2 hod 

 další výměny 80% ethanolu aţ do vypláchnutí fixáţe  po 12 hod 

 96% ethanol pro odvodnění     5 hod 

 3x propanol       po 12 hod 

 3x HistoChoice (Sigma)     po 12 hod 

 2x parafin (60°C)      po 12 hod 

 zalévání do definitivního parafinu (Fluka) 

 zhotovování řezů (6 μm) na rotačním mikrotomu Leica RM 2155 

 

Před obarvením bylo třeba skla odparafinovat:  

 2x 100% Xylene Substitute (Sigma)  10 min 

 2x 100% propanol     10 min 

 80% ethanol      10 min 

 60% ethanol      10 min 

 destilovaná voda     10 min 

 

 3.6.2 Barvení preparátů 

K obarvení řezů byly vybrány následující postupy. Massonův trichrom 

jsem vybrala pro zhotovení přehledového preparátu. Barevně odlišuje jádra 

(tmavě červená), cytoplasmu (červená) a vazivo (modrá). Gomoriho trichrom 



28 

 

se pouţívá pro zvýraznění sekrečních struktur a Periodic Acid Schiff 

k průkazu polysacharidů. 

 

Massonův trichrom  (Masson 1929; Foot 1933; Goldner 1938) 

 Harrisův ţelezitý hematoxylin (Sigma)  60 min 

 oplach tekoucí vodovodní vodou     5 min 

 diferenciace kyselým ethanolem 

 ukončení diferenciace ponořením skla do vodovodní vody 

 oplach destilovanou vodou 

 červený barvicí roztok    10 – 20 s 

  oplach destilovanou vodou 

 diferenciace 1% kyselinou fosfowolframovou 15 min 

 krátký oplach destilovanou vodou 

 zelený barvicí roztok     10 min 

 krátký oplach destilovanou vodou 

 

Gomoriho trichrom  (Gomori 1950) 

 Harrisův ţelezitý hematoxilin (Sigma)  5 min 

 oplach tekoucí vodovodní vodou   5 min 

 diferenciace kyselým ethanolem 

 ukončení diferenciace ponořením skla do tekoucí vodovodní vody 

 oplach destilovanou vodou 

 Gomoriho trichrom     5 min 

 diferenciace 0,2% kyselinou octovou  1 – 2 min 

 

PAS (Periodic Acid Schiff)  (McManus 1946; Mowry 1956) 

 Alcian Blue 8GS     10 min  

 oplach ponořením do destilované vody 

 1% kyselina jodistá (periodic acid)   5  min 

 oplach ponořením do vodovodní vody 

 oplach ponořením do destilované vody 

 Schiffovo činidlo (Sigma)    15 min 
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 oplach vodovodní vodou do růţova  5 min 

 oplach ponořením do destilované vody 

 Harrisův ţelezitý hematoxylin (Sigma)  1,5 min 

 oplach tekoucí vodovodní vodou   2 min 

 diferenciace kyselým ethanolem 

 ukončení diferenciace ponořením skla do tekoucí vodovodní vody 

 oplach ponořením do destilované vody 

 1% světlá zeleň      10 s 

 

 3.6.3 Příprava trvalých preparátů 

 2x 100% propanol      10 min 

 2x 100% Xylene Substitute (Sigma)   10 min 

 okapání přebytečného xylenu a montáţ do kanadského balzámu 

 

Preparáty bylo nutné nechat aspoň 7 dní schnout. 

 

 3.6.4 Sloţení pouţitých chemikálií 

 

Fixační roztok Bouin – Dubosque – Brasil (Masson 1929; Smrţ 

1989) 

 300 ml 80% propanol 

 120 ml 40% formaldehyd 

 30 ml ledová kyselina octová 

 7g kyselina pikrová 

 

Červený barvicí roztok: 

 směs a: 1 g Ponceau de Xylidine, 100 ml destilovaná voda, 1 ml ledová 

 kyselina octová 

 směs b: 1 g kyselý fuchsin, 100 ml destilovaná voda, 1 ml ledová 

 kyselina octová 

 směs c: 1g oranţ G, 10 ml destilovaná voda, 1 ml ledová kyselina 

 octová 

 a : b : c : destilovaná voda = 2 : 1 : 1 : 4 nebo 3 : 3 : 2 : 8 
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Zelený barvicí roztok: 

 0,2 g světlá zeleň 

 100 ml destilovaná voda 

 2 – 5 ml ledová kyselina octová 

 

Kyselina jodistá  

 0,8 g HIO4 *  2H2O 

 20 ml destilovaná voda 

 10 ml 0,2 M octan sodný (1,164 g do 100 ml destilované vody) 

 doplnit do 100 ml 96% ethanolem 

 

Alcian Blue 8GS 

 0,05 – 0,1 g barvivo 

 100 ml destilovaná voda 

 3 ml ledová kyselina octová 

 přefiltrovat do kyvety a přidat krystal thymolu 

 

 

3.6.5 Pozorování preparátů 

Nabarvené preparáty byly pozorovány pomocí mikroskopu Olympus 

Provis AX – 70. Výrazné struktury byly opět fotograficky zdokumentovány.  



31 

 

4) Výsledky 

 

4.1 Laboratorní experimenty 

Analýza dat pro míru konzumace modelových rostlin po 13 dni (tab. 1) 

prokázala jako signifikantní proměnné druh poţírané rostliny (rostl) a stav 

rostlinného materiálu (mraz). Záleţí také na kombinacích druhu rostliny a 

jejím stavu (rostl: mraz) či druhu rostliny, jejím stavu a druhu plţe (rostl: snek: 

mraz). 

 

Tab. 1: GLM míry konzumace modelových rostlin. Stupně volnosti - d.f.; nulové d.f.= 

119; nulová deviance= 78,74; residuální d.f.= 80; residuální deviance= 24,67; 

dispersní parametr (Φ)= 0,268. Pro výpočet množství vysvětlené variability bylo 

použito Nagelkerkeho R². 

Kódy signifikance : 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 d.f. 
vysvětlená 

deviance 

Nagelkerkeho 

R
2 

F 

hodnota 

p 

hodnota 
 

rostl 4 22,52 35% 20,97 7,48E
-12 

*** 

komp 1 0,91 1,3% 3,38 n.s.  

snek 1 0,26 0,4% 0,97 n.s.  

mraz 1 12,73 17% 47,42 1,17E
-09 

*** 

rostl: komp 4 1,06 1,4% 0,99 n.s.  

rostl: snek 4 1,01 1,3% 0,94 n.s.  

komp: snek 1 0,05 0,1% 0,17 n.s.  

rostl: mraz 4 7,07 8,6% 6,57 0 *** 

komp: mraz 1 0,65 0,8% 2,41 n.s.  

snek: mraz 1 1,15 1,3% 4,27 0,042 * 

rostl: komp: snek 4 0,33 0,4% 0,3 n.s.  

rostl: komp: mraz 4 0,11 0,1% 0,1 n.s.  

rostl: snek: mraz 4 4,3 4,9% 4,01 0,005 ** 

komp: snek: mraz 1 0,4 0,4% 1,48 n.s.  

 

S. putris zkonzumovala v průměru větší mnoţství čerstvých rostlin neţ 

U. umbrosus (přibliţně o 10%). Po přemrznutí rostlin však u obou druhů 

celková míra konzumace výrazně vzrostla. Tento jev je patrnější u U. 

umbrosus – nárůst o 27%, u S. putris o 14% (tab. 2).  



32 

 

 

Obr. 6: Plocha čerstvých listů šesti modelových druhů rostlin zkonzumovaná plžem 

S. putris, stav po 13 dnech. 

 

 

 

Tab. 2: Srovnání celkové konzumace čerstvých a přemrzlých listů pro oba 

modelové druhy plžů. 

 

  čerstvé přemrzlé 

S. putris 0,161 0,303 

U. umbrosus 0,063 0,330 
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Tab. 3: Srovnání celkové konzumace jednotlivých rostlin v čerstvém stavu a celkové 

konzumace jednotlivých rostlin po přemrznutí oběma druhy plžů. 

 

 čerstvé přemrzlé 

U. dioica 0,203 0,620 

H. tuberosus 0,170 0,766 

I. glandulifera 0,024 0,369 

F. bohemica 0,001 0,002 

F. japonica 0,040 0,000 

F. sachalinensis 0,233 0,143 

 

Míru konzumace jednotlivých  druhů rostlin před a po přemrznutí 

shrnuje tabulka č. 3. Nejvyšší nárůst byl naměřen pro druh H. tuberosus, z 

17% na 76,6%. O 42% vzrostla míra konzumace u U. dioica a o 38% u I. 

glandulifera. Konzumace křídlatek je velmi nízká v čerstvém stavu i po 

přemrznutí. Pouze F. sachalinensis je v některých případech konzumována 

ve větším mnoţství, výsledky pro tuto rostlinu jsou však velmi variabilní.  
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Obr. 7: Plocha listů šesti modelových druhů rostlin zkonzumovaná plžem S. putris 

po přemrznutí, stav po 13 dnech. 

 

Preference obou druhů plţů se vzájemně liší. S. putris v čerstvém 

stavu konzumovala v průměru nejvíce druh U. dioica. U. umbrosus 

zkonzumovala čerstvé rostliny ve větší míře pouze v ojedinělých případech. 

Průměrná konzumace čerstvých listů všech druhů rostlin je u tohoto plţe 

velmi nízká (obr. 8). 

Po přemrznutí listů je situace odlišná. Míru konzumace pro jednotlivé 

druhy rostlin před a po přemrznutí srovnává tabulka 4. 
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Tab. 4: Průměrná míra konzumace jednotlivých modelových druhů rostlin oběma 

druhy modelových plžů. Tabulka pro čerstvé listy i pro přemrzlé listy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. putris zkonzumovala v průměru největší mnoţství topinamburu, přes 90%. 

Kopřivu U. dioica konzumovala průměrně přibliţně z 50%, I. glandulifera 

z 18%. Konzumace křídlatek F. bohemica a F. japonica byla nulová, F. 

sachalinensis byla zkonzumována pouze ze 7%.  

U. umbrosus nejvíce preferovala původní rostlinu porostů v okolí 

našich řek – kopřivu U. dioica. Tento druh zkonzumovala průměrně z 72%. 

Konzumace H. tuberosus je výrazně niţší neţ u druhého druhu plţe, 59%. 

Naproti tomu zkonzumované mnoţství netýkavky I. glandulifera je u U. 

umbrosus vyšší – 45 %. Mezi křídlatkami byla opět preferována nejvíce F. 

sachalinensis, nicméně větší mnoţství této rostliny bylo zkonzumováno 

pouze v ojedinělých případech. 

 

čerstvé S. putris 
U. 

umbrosus 

H. tuberosus 0,168 0,171 

I. glandulifera 0,030 0,019 

F. bohemica 0,001 0,002 

F. japonica 0,067 0,014 

F. sachalinensis 0,334 0,132 

U. dioica 0,365 0,041 

přemrzlé 
S. 

putris 

U. 

umbrosus 

H. tuberosus 0,939 0,593 

I. glandulifera 0,185 0,453 

F. bohemica 0,000 0,004 

F. japonica 0,000 0,000 

F. sachalinensis 0,076 0,211 

U. dioica 0,519 0,720 
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Obr. 8: Plocha čerstvých listů šesti modelových druhů rostlin zkonzumovaná plžem 

U. umbrosus, stav po 13 dnech. 

 

V několika málo případech došlo při experimentu k napadení listů 

plísní. Na takových listech, ačkoli do té doby byly konzumovány, se po 

napadení neobjevily ţádné další poţerky a plţi o ně ztratili zájem.  

 

           

Obr. 9: Vlevo – dvojice listů kopřivy první den experimentu, vpravo – po napadení 

plísní. 
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Obr. 10: plocha listů šesti modelových druhů rostlin zkonzumovaná plžem U. 

umbrosus po přemrznutí, stav po 13 dnech. 

 

Zobecněný lineární model pro data konzumace kopřivy U. dioica také 

prokázal jako signifikantní proměnné stav rostlinného materiálu (mraz) a 

kombinaci proměnných stav rostlinného materiálu a druh plţe (snek: mraz) 

(tab. 5). Kompetitor – druh invazivní rostliny nabídnutý vţdy ve dvojici 

s kopřivou tedy pro výběr plţe nehraje ţádnou roli. Obr. 11 ukazuje míru 

konzumace U. dioica oběma druhy plţů před i po přemrznutí. Nápadné je 

zvýšení konzumace po přemrznutí druhem U. umbrosus. 
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Tab. 5: Shrnutí výsledků GLM kvazibinomické rodiny pro míru konzumace druhu U. 

dioica. Stupně volnosti- d.f., nulové d.f.= 83; nulová deviance= 62,34 ; residuální 

d.f.= 60; residuální deviance= 31,20 ; dispersní parametr (Φ)= 0,442. Pro výpočet 

množství vysvětlené variability bylo použito Nagelkerkeho R². 

 

 d.f. 
vysvětlená 

deviance 

Nagelkerkeho 

R
2 

F hodnota p hodnota  

komp 5 1,59 3,5% 0,72 n.s.  

snek 1 0,11 0,2% 0,25 n.s.  

mraz 1 13,47 27,0% 30,44 7,74E
-07 

*** 

komp: snek 5 2,42 4,5% 1,1 n.s.  

komp: mraz 5 1,68 3,0% 0,76 n.s.  

snek: mraz 1 7,6 13,0% 17,17 0,000109 *** 

 

 

Obr. 11: Průměrná míra konzumace kopřivy Urtica dioica oběma modelovými druhy 

plžů. Barevně rozlišeno pro čerstvé a přemrzlé listy, stav po 13 dnech. 
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4.2 Analýza trusu 

Původním záměrem bylo pomocí obarvení trusu barvou akridin oranţ 

G kvantifikovat ţivý a odumřelý rostlinný materiál. Podobně tuto barvu vyuţil 

Smrţ (1995) při studiu potravních poměrů u roztočů. V jejich případě po 

pouţití barvy svítí v trusu ţivý materiál – bakterie. Během zkoumání trusu 

býloţravých plţů jsem však zjistila, ţe rostliny disponují autofluorescencí a to 

čerstvé listy i opad. Od barvení trusu jsem však úplně neupustila. Některé 

rostlinné struktury, např. průduchy či pylová zrna byly po pouţití akridin oranţ 

G v trusu lépe viditelné. 

 Pouţité dva přístupy analýzy trusu – pomocí světelného mikroskopu a 

po obarvení fluorescenční barvou poskytly pět rozeznatelných rostlinných 

struktur – pylová zrna, výztuhy trachejí, průduchy, strukturu „sloupnuté 

kutikuly“ a trichomy. 

Z těchto pěti struktur jsem byla schopna vyuţít k identifikaci ţivné 

rostliny pouze dvě. Všechny tři druhy křídlatek poskytují kutikulární strukturu, 

kterou jsem pojmenovala jako strukturu „sloupnuté kutikuly“. Trus z ostatních 

druhů zkoumaných rostlin ji neobsahuje. Jednotlivé druhy křídlatek podle této 

struktury nejsem schopna rozlišit. 

Trichomy se vyskytují na povrchu rostlin U. dioica a H. tuberosus. Obě 

rostliny mají několik typů trichomů. Ty, které jsou pro dané rostliny 

charakteristické, ukazuje tabulka 6. Trichomy kopřivy, které jsem vyuţívala 

k identifikaci, jsou jednobuněčné, zatímco trichomy topinamburu 

vícebuněčné. 

Impatiens glandulifera neposkytuje ţádné charakteristické struktury, 

jak ve své práci uvádí také Speiser & Rowell – Rahier (1991). 

Trichomy jsou jedinou rostlinnou strukturou, která se v trusu vyskytuje 

v dostatečném mnoţství umoţňujícím statistické zpracování dat. Proto jsem 

se zaměřila na trus plţů nasbíraných na rostlinách U. dioica a H. tuberosus. 

Kromě rostlinných struktur jsem v trusu plţů objevila také spory hub, 

odlomené části raduly či roztoče, hlísty a části těla hmyzu (obr. 12). 
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Obr. 12: Vlevo – roztoč v trusu U. umbrosus z rostliny H. tuberosus (zvětšení 40x), 

vpravo – končetina hmyzu v trusu U. umbrosus z rostliny U. dioica (zvětšeno 10x).  

 

            

Obr. 13: Vlevo – fotografie průduchů na listu I. glandulifera (zvětšení 20x), vpravo – 

průduchy na listu F. bohemica (zvětšení 40x). 

 

           

Obr. 14: Vlevo – průduch na sloupnuté pokožce listu F. bohemica (zvětšení 40x), 

vpravo – sloupnutá pokožka listu U. dioica (zvětšení 20x). Zobrazení průduchů 

pomocí sloupnutí pokožky je nepřesnější, přesto nedostatečné k nalezení 

druhových rozdílů. 
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Obr. 15: Vlevo – referenční fotografie z trusu F. sachalinensis – okolní buňky jsou 

špatně rozlišitelné (zvětšení 40x), vpravo – otiskový preparát pokožky U. dioica 

(zvětšení 20x). Rostlinní anatomové běžně používají k zobrazení otiskové 

preparáty, výsledek ja však pro identifikaci rostliny pro potřeby této práce 

nepoužitelný. 
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Tab. 6: Referenční tabulka struktur použitelných k identifikaci živné rostliny: 

 

druh rostliny světelný mikroskop po fluorescenčním obarvení 

Fallopia spp.  –  

 

H. tuberosus 

 

 

 

 

 

 

U. dioica 
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Obr. 16: Počet trichomů na 0,5 cm2 na svrchní straně listů topinamburu 

 

Tab. 7: Lineární model pro analýzu průměrného množství trichomů na ploše 0,5 cm2 

svrchní strany listu H. tuberosus, závislá proměnná logaritmována.Id2 – vliv 

genotypu rostliny, d. f. – stupně volnosti. 

 

 
d.f. suma čtverců 

průměrný 

čtverec 
F hodnota p hodnota  

id2 14 0,49 0,035 1,94 0,07 . 

posice 2 0,78 0,39 21,51 2.193E
-06

 *** 

residuals 28 0,51 0,018    
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Obr. 17: Počet trichomů na 0,5 cm2 na spodní straně listů topinamburu 

 

Ke kalibraci zkonzumovaného mnoţství rostlin jsem zprůměrovala 

počty trichomů různě starých listů z 15 jedinců od kaţdého druhu. U kopřivy 

se vyskytují pouze na spodní straně listů (obr. 17), u topinamburu na obou 

stanách (obr. 16). Výpočty prokázaly signifikantní pokles počtu trichomů se 

stářím listu na svrchní straně listů topinamburu (tab. 7, obr. 16). V ostatních 

případech vyšel vliv genotypu i vliv pozice listu na rostlině nesignifikantně. 
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Obr. 18: Celkový počet trichomů na 0,5 cm2 na obou stranách listů topinamburu 

 

Přepočítávací faktor pro topinambur odpovídá průměrným 88 

trichomům na 0,5 cm2 (95% konf. interval 85 – 93). 
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Obr. 19: Počet trichomů na 0,5 cm2 na spodní straně listů kopřivy 

 

Přepočítávací faktor, tedy průměrný počet trichomů u kopřivy byl 61 

trichomů (95% konf. interval 55 – 67). 
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Tab. 8: Výsledky zobecněného lineárního modelu (GLM) kvazibinomické rodiny pro 

poměr množství trichomů U. dioica a H. tuberosus obsažených v exkrementech. D.f. 

- stupně volnosti., nulové d.f.= 72; nulová deviance=4079,3; residuální d.f.= 65; 

residuální deviance= 1241,9. Dispersní faktor  = 23.86793. 

 

 d.f. 
vysvětlená 

deviance 
F hodnota p hodnota  

lok 1 2139,86 92,13 4,430E
-14 

*** 

stav2 1 562,27 24,21 6,202E
-06 

*** 

snek 1 63,14 2,72, n.s.  

lok: stav2 1 61,45 2,65 n.s.  

lok: snek 1 8,86 0,38 n.s.  

stav2: snek 1 1,83 0,079 n.s.  

lok:stav2:snek 1 0,00 0,00 n.s.  

 

Nejsignifikantněji vyšel vliv lokality na míru konzumace rostlin (tab. 8). 

Plţi nasbíraní na Labské lokalitě zkonzumovali mnohonásobně více 

zkoumané rostliny – kopřivy, neţ topinamburu. Na lokalitě u Berounky se 

poměr rostlin v trusu tak výrazně neliší, ačkoli sběrná rostlina – topinambur 

byla zastoupena více. Nejvýraznější je rozdíl v mnoţství zkonzumované 

potravy mezi oběma lokalitami (obr. 20). Vliv druhu plţe není signifikantní 

proměnnou pro počet trichomů v trusu ani pro poměr trichomů obou rostlin 

v trusu. 

 

Tab. 9: Lineární model pro analýzu absolutního množství trichomů H. tuberosus 

v trusu plžů, závislá proměnná – množství zkonzumovaných trichomů daného druhu 

logaritmována. D.f. – stupně volnosti 

 

 d.f. suma čtverců průměrný čtverec F hodnota p hodnota 

stav2 1 0,085 0,085 0,031 n.s. 

snek 1 2,77 2,77 1,01 n.s. 

stav2: snek 1 4,77 4,77 1,75 n.s. 

residuals 36 98,31 2,73   
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Tab. 10: Lineární model pro analýzu absolutního množství trichomů U. dioica v trusu 

plžů, závislá proměnná – množství zkonzumovaných trichomů daného druhu 

logaritmována. D.f. – stupně volnosti 

 

 
d.f. suma čtverců 

průměrný 

čtverec 
F hodnota p hodnota  

lok 1 106,77 106,77 35,02 7,28E
-08 

*** 

stav2 1 40,57 40,57 13,31 0,0005 *** 

snek 1 0,07 0,07 0,023 n.s.  

lok: stav2 1 1,11 1,11 0,36 n.s.  

lok: snek 1 0,058 0,06 0,019 n.s.  

stav2: snek 1 0,91 0,91 0,30 n.s.  

lok: stav2. snek 1 1,63 1,63 0,54 n.s.  

residuals 82 250,01 3,05    

 

Další studovanou proměnnou byl stav rostliny. V trusu z čerstvých rostlin se 

vyskytovalo signifikantně více trichomů v případě kopřivy (tab. 10), pro 

topinambur tento vztah objeven nebyl (tab. 9) 
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Obr. 20: Průměrná míra zkonzumované plochy listu v cm2 vypočítaná podle počtu 

trichomů nalezených v trusu. Šedá barva – U. dioica, bílá – H. tuberous. 
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4.3 Histologické řezy 

V histologických preparátech trávicí soustavy modelových druhů plţů 

jsem našla pouze jedinou strukturu, o které se dá říct, ţe pochází z ţivné 

rostliny a tou je výztuha trachejí (obr. 23, H), I), J)). Bohuţel u této struktury 

nelze určit druh rostliny, ze které pochází. Trávenina v lumenu tubulů trávicí 

ţlázy je velmi homogenní, jak ukazují např. obrázky 23, H) a L), navíc rychle 

vstupuje do trávicích buněk tubulů. U těchto buněk probíhá silná apikální 

sekrece (obr. 22, E)) a dále vylučují odpadní látku lipofucsin. Z pouţitých 

technik barvení se jako nejlepší ukázala technika Massonova trichromu. Její 

výsledek demostruje následující obrázek:  

 

 

Obr. 21: Řez tubulem trávicí žlázy U. umbrosus. Červeně je obarvena cytoplasma, 

tmavě červeně jádra buněk epitelu tubulu, zeleně rostlinná potrava či sekretované 

enzymy, žlutě odpadní látka – lipofucsin, vazivo na okrajích tubulů modře. Epitel 

tubulu tvoří několik typů buněk, šipky označují kalciové buňky.  
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 A) zvětšení 10x, PAS     B) zvětšení 10x, Masson 

           

 C) zvětšení 40x, PAS     D) zvětšení 40x, Masson 

           

 E) zvětšení 10x, Masson    F) zvětšení 10x, Masson 

 

Obr. 22: A – střevo hladovějícího plže, B – střevo nakrmeného plže, trávenina tvoří 

dlouhý kompaktní provazec, C – tubul trávicí žlázy u hladovějícího plže – lumen je 

prázdný, D – tubul trávicí žlázy nakrmeného plže obsahuje sekret trávicích buněk, E 

– silná apikální sekrece trávicích enzymů, F – detail střevního epitelu. Fotografie A, 

B, C, D, F – preparáty druhu U. umbrosus, E – S. putris. 
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 G) zvětšení 40x, Masson    H) zvětšení 40x, Masson 

         

 I) zvětšení 40x, Masson    J) zvětšení 40x, PAS  

          

 K) zvětšení 40x, Gomori    L) zvětšení 40x, Masson 

 

Obr. 23: G) – v epitelu trávicí soustavy se ukládá zásoba glykogenu, zdroje energie, 

H), I), J) – výztuhy trachejí nalezené v trávicí žláze, K) – spory v trávenině předního 

střeva, L) – spory v tubulu trávicí žlázy. Fotografie G), H), I), J) – preparáty druhu S. 

putris, K), L) – U. umbrosus. G – glykogenová roseta, VT – výztuha trachejí, S – 

spora hub. 
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Trávenina ve střevech na rozdíl od tubulů tvoří kompaktní provazec 

(obr. 22, B)), nicméně v mých preparátech jsou v ní rozpoznatelné pouze 

spory hub, které jsem však našla pouze v malém mnoţství. Několik spor se 

objevilo i v lumenu tubulu trávicí ţlázy (obr. 23, K), L)).  

Výztuhy trachejí ani spory hub nemohou slouţit k určení ţivné rostliny, 

navíc se v preparátech vyskytují velmi málo. Tato metoda proto neposkytla 

data, která by mohla být statisticky zpracována. 
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5) Diskuze 

 

5.1 Laboratorní experimenty 

 

 5.1.1 Rozdíl v palatabilitě čerstvých a odumřelých rostlin 

Jedním z cílů práce bylo porovnat rozdíl v konzumaci čerstvých a 

odumřelých rostlin. Výsledky statistických analýz potvrdily názor mnoha 

autorů (Grime a Blythe 1969, Mason 1970, Richardson 1979, Speiser a 

Rowell- Rahier 1991), ţe plţi skutečně odumřelé rostliny preferují. Oba druhy 

plţů zkonzumovaly signifikantně více přemrzlého rostlinného materiálu neţ 

čerstvého. Je známo, ţe po opadnutí listu podléhají rozkladu i nejrůznější 

obranné látky rostlin a ty se tak stávají stravitelnějšími.  

Rostliny obsahují i látky, které rozklad zpomalují – lignin, taniny. 

Rostlinami s vysokým obsahem ligninu jsou i křídlatky (18,9% v sušině), 

produkující ohromné mnoţství opadu, který skutečně v přírodě přetrvává 

dlouhou dobu. Výsledky testů potvrzují nízkou preferenci u všech tří druhů 

rodu Fallopia. Nejsou preferovanou potravou v přemrzlém ani v čerstvém 

stavu. Zkonzumované mnoţství F. sachalinensis se v jednotlivých miskách 

velice liší. V některých případech plţi zkonzumovali aţ 100% listu. Tuto 

situaci můţeme vysvětlit rozdílnou distribucí sekundárních metabolitů v rámci 

jedné rostliny (Vrchotová a Šerá 2008). O křídlatkách je známo, ţe obsahují 

různé fenolické látky (Vrchotová et al. 2007), u kterých byly studovány 

deterentní účinky na herbivory (Dirzo 1980). 

Netýkavka Impatiens glandulifera podle výsledků našich experimentů 

není konzumována čerstvá. Po přemrznutí se její konzumace zvyšuje, 

mnohem výrazněji však u plţe U. umbrosus neţ u S. putris. Listy této rostliny 

jsou velmi hladké, netvoří ţádné trichomy či chlupy. Podle Hejdy a Pyška 

(2006) je to sice nitrofilní rostlina, ale objevili u ní sekundární metabolit 

naphthaguinon, obrannou látku proti herbivorům. Jak jiţ bylo řečeno, po 

přemrznutí podléhají rozkladu i sekundární metabolity, je tedy moţné, ţe 

touto změnou se I. glandulifera stává pro plţe vhodnou, na dusík bohatou 

potravou. 
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Urtica dioica a Helianthus tuberosus se od předchozích rostlin z této 

studie liší tím, ţe mají na svém povrchu velký počet trichomů. Druh U. dioica, 

je všeobecně povaţován za původní a přirozený zdroj potravy plţů (Carter et 

al. 1979; Iglesias & Castillejo 1999). Ti mají mnoho důvodů si ji vybrat nejen 

jako potravu, ale také jako vhodný habitat. Kopřiva U. dioica je trvalka, která 

dobře přeţívá i silný tlak spásačů a díky ţahavým trichomům nejen poskytuje 

plţům ochranu před predátory, ale také sniţuje kompetici o potravu s jinými 

herbivory (Pullin & Gilbert 1989). Navíc kopřiva v přírodě indikuje nadbytek 

dusíku v půdě, je nitrofilní. Pro plţe je dusík jednou z nejdůleţitějších částí 

potravy, stejně jako pro jiné herbivorní ţivočichy. Zcela mimo naše 

předpoklady je tedy výsledek testu pro druh Urticicola umbrosus, kde je 

kopřiva v čerstvém stavu konzumována dokonce méně, neţ některé druhy 

křídlatek. Tento druh plţe je v přírodě vázán na stanoviště s porosty U. dioica 

a podle častého výskytu na této rostlině dokonce dostal své latinské i české 

pojmenování (ţihlobytka).  

Překvapivá je i míra konzumace topinamburu Helianthus tuberosus. 

Jednou z fyzikálních obran rostlin proti herbivorům je totiţ tvrdost listů, která 

je u tohoto druhu velmi patrná, zvláště v čerstvém stavu. Někteří autoři 

předpokládají, ţe právě tento faktor je při výběru potravy u plţů zásadní 

(Grime et al. 1968; Dirzo 1980). Proč se tedy plţi topinamburu nevyhýbají? 

Mason (1970) předpokládá, ţe způsob, jakým radula plţů odškrabuje části 

z listu, je efektivnější na hrubším povrchu neţ na hladkém.  

Oba druhy rostlin jsou vysoce preferovány po přemrznutí. U kopřivy 

(U. dioica) to můţeme vysvětlit takto – faktory určující rychlost dekompozice 

a mineralizace jsou „kvalita opadu“ a klima (Chapman et al. 2003). Zatímco u 

rostlin s vysokým obsahem uhlíkatých látek – ligninů, taninů atd. je rozklad 

velmi pomalý, u rostlin, jejichţ listy obsahují větší mnoţství dusíku a 

bazických kationtů (draslík, vápník, hořčík) probíhá rozklad mnohem rychleji 

(Cornelissen 1996; Schädler et al. 2003). Listy kopřivy se proto rozkládají 

rychle a tedy i rychle nabývají pro plţe stravitelnější podoby. Přímou 

konzumaci listů kopřivy druhem U. ubrosus jsem v přírodě pozorovala na 

podzim, kdyţ uţ má kopřiva spodní listy zeţloutlé. 
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 5.1.2 Rozdíly v preferencích modelových druhů organismů 

Preference U. umbrosus a S. putris se v některých bodech liší. Oba 

druhy mají velmi podobné stanovištní nároky, vyskytují se souběţně na 

vlhkých místech v níţinách podél vod. Na první pohled jsou však velmi 

odlišné, hlavně morfologií ulity (obr. 1). Narozdíl od U. umbrosus, jantarka S. 

putris nedokáţe zatáhnout tělo a úplně se schovat do ulity. Důvodem je tvar 

ulity a fakt, ţe tělo jantarky obsahuje velké mnoţství vody, kterou dokáţe 

získat celým povrchem svalnaté nohy bobtnáním. Právě kvůli velkému 

obsahu vody v těle jsou jantarky nuceny zazimovat dříve, ještě neţ přijdou 

první mrazy. Obvykle ale přezimují jejich snůšky, to znamená, ţe v období, 

kdy rostliny tvoří nejvíce opadu, uţ tento plţ není v přírodě aktivní. 

Předpokládala jsem proto, ţe konzumace přemrzlých rostlin bude u jantarky 

výrazně niţší neţ u U. umbrosus, která se doţívá více let a přezimuje tedy 

jako dospělec. Rozdíl v konzumaci přemrzlého materiálu mezi oběma druhy 

však není nijak výrazný. Mnohem výraznější rozdíl je v konzumaci čerstvého 

materiálu. U. umbrosus zkonzumovala průměrně pouze 6 % z listové plochy 

oproti 16 % u S. putris. Míra konzumace dosáhla vyšších hodnot pouze 

v několika případech, naproti tomu jantarka konzumovala alespoň jeden druh 

– U. dioica ve větších mnoţstvích (36,5%). 

Palatabilita křídlatek je shodně velmi nízká, pouze F. sachalinensis 

byla ojediněle konzumována více oběma druhy plţů. 

Nejpřekvapivějším výsledkem je vysoká míra konzumace H. tuberosus 

a u ţihlobytky také I. glandulifera po přemrznutí. Také u kopřivy se 

preference po přemrznutí mění. U netýkavky byl zjištěn výskyt sekundárních 

metabolitů, které posun preferencí mohou vysvětlit. U kopřivy víme o 

ţahavých látkách ve ţláznatých trichomech. Kvantitativními farmakologickými 

technikami byl v těchto strukturách zjištěn histamin, acetylcholin a 5 – 

hydroxytryptamin. Ačkoli studie zkoumající vliv trichomů na palatabilitu rostlin 

pro plţe neprokázaly negativní korelaci mezi těmito faktory (Grime et al. 

1968; Levin 1973; Puustinen et al. 2004), ţláznaté trichomy jako součást 

chemické obrany rostlin, obsahující často terpeny, fenoly či alkaloidy, mohou 

působit deterentně i na plţe a listy jsou pak stravitelné aţ po rozloţení těchto 

látek v opadu. S. putris však kopřivu konzumovala více i v čerstvém stavu, 
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nezdá se tedy, ţe by na ni její sloţení působylo deterentně. Jak vysvětlit 

nárůst konzumace H. tuberosus? Povrch rostliny je kryt trichomy, které však 

podobně jako u kopřivy zřejmě nemají na potravní výběr plţů zásadní vliv. 

Vzhledem k příslušnosti druhu k rostlinné čeledi Asteraceae, lze 

předpokládat, ţe obsahuje také sekundární metabolity, které podléhají 

rozkladu. 
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5.2 Analýza trusu 

 

Při analýze trusu zkoumáme nestravitelné nebo příliš velké části 

potravy, které se třídícím systémem v ţaludku plţe dostávají rovnou do 

střeva. Takovými částmi u rostlin jsou především trichomy, kutikula, výztuhy 

trachejí, spory hub či pylová zrna. Nejprve je nutné určit, které z uvedených 

struktur jsou pro determinaci ţivné rostliny vhodné. Struktury, které vyuţívají 

jiné práce, jsou např. epidermis, pylová zrna, stomata (průduchy), ţilnatina 

listu a trichomy. 

Pylová zrna se však velmi snadno šíří na značné vzdálenosti a plţi je 

mohou zkonzumovat s jinou rostlinou, neţ ze které pocházejí. S velkou 

pravděpodobností jsou navíc poţírány náhodou a ne cíleně (Speiser 2001) a 

ve vzorcích trusu se vyskytovali ojediněle. Jejich další identifikací jsem se 

proto nezabývala. 

Ţilnatinu listu jsem v trusu pozorovala pouze jako výztuhy trachejí – 

nalézají se zde velmi hojně, po narušení buněk se však rozvolňují a mění 

tvar a velikost. Vyskytují se v cévních svazcích všech rostlin a nevykazují 

ţádné znaky charakteristické pro určité druhy, ani jiné práce ţádné rozdílné 

znaky neuvádějí (Carter et al. 1979). K determinaci jich tedy také vyuţít 

nelze. 

Pro určování druhů se běţně vyuţívá stavby průduchů a okolních 

podpůrných buněk. Snadno lze rozlišit jednoděloţné a dvouděloţné rostliny 

(obr. 16). Ovšem podle Prabhakar (2004) se u angiospermních rostlin 

rozlišuje 11 typů průduchů, přičemţ kaţdý z 11 typů má ještě vlastní variety 

(obr. 5). Klasifikace průduchů se provádí podle struktury nebo ontogeneze 

svěracích a okolních buněk (tzv. „subsidiary cells“). Navzdory mnohým 

rešerším na toto téma (Baranova 1987, 1992; Fryns – Claessens & Van 

Cotthem 1973; Takhtajan 1980) jednoznačná definice „subsidiary cells“ a 

jednotlivých typů průduchů stále chybí (Prabhakar 2004). Vytvořila jsem si 

referenční fotografie typů průduchů resp. jejich podpůrných buněk (obr. 13, 

14, 15, 16). Bohuţel po průchodu trávicím traktem plţe byly okolní buňky 

vţdy zdeformovány, takţe nebylo moţné je k determinaci rostlin vyuţít.  

Navíc se v trusu nevyskytují nijak často. Autoři, kteří píší, ţe k identifikaci 
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rostlin stomata pouţili, stejně jako u jiných identifikačních struktur ve svých 

pracích nepublikují ţádné fotografie ani popis, v čem se jednotlivé druhy liší 

(Carter et al. 1979; Speiser & Rowell – Rahier 1991; Speiser & Rowell – 

Rahier 1993; Hägele & Rahier 2001). Vyuţití těchto struktur mi proto 

nepřipadá důvěryhodné a sami autoři píší, ţe mnoho rostlin ze studovaných 

lokalit není moţné podle ţádné struktury odlišit nebo jsou si velmi podobné 

s dalšími druhy (Speiser & Rowell – Rahier 1991). 

Pozorovala jsem kutikulární struktury různého tvaru, které jsou 

pravděpodobně jako větší špatně stravitelné částice potravy v ţaludku 

vytříděny rovnou do střeva. Ačkoli jsem původně nepředpokládala, ţe by 

některá z takových struktur mohla být charakteristická pro jeden druh rostliny 

(v literatuře se to neuvádí), zjistila jsem, ţe pouze v případě křídlatek se 

v trusu vyskytují části kutikuly jakoby staţené z povrchu listu. Proto ji 

povaţuji za důkaz přítomnosti křídlatek v trusu. Ve vzorcích se však 

vyskytuje v příliš malém počtu, a proto nelze určit, jaké mnoţství této rostliny 

plţ zkonzumoval. 

Nejvýraznější, nejpočetnější a nejcharakterističtější struktury, se 

kterými můţeme při analýze trusu pracovat, jsou trichomy. V našem souboru 

rostlin, se však nalézají pouze dva druhy, jejichţ povrch je trichomy pokrytý, 

a to H. tuberosus a U. dioica. Kaţdá z těchto rostlin má více typů trichomů- 

rovné, ohnuté, více- či jednobuněčné. Podle referenčních preparátů jsou 

charakteristické trichomy U. dioica tyto:  1) jednobuněčné, zahnuté, 

krátké       2) jednobuněčné, rovné, 

dlouhé       

Pro H. tuberosus jsou charakteristické také dva typy: 1) 3-4 buněčné, 

ohnuté, dlouhé       2) 3 buněčné, 

ohnuté, krátké 

Kopřiva má tedy jednobuněčné a topinambur vícebuněčné trichomy, 

které jsou od sebe snadno odlišitelné. 

Analýza dat prokázala, ţe v trusu plţů se nachází více trichomů, 

pokud pochází z čerstvé rostliny. To však nemusí ukazovat pouze na 

preferenci takového materiálu, můţe to také znamenat, ţe ze stárnoucích 

listů trichomy opadaly nebo jich je v opadance vlivem rozkladu méně. Hnědá 
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barva signalizující, ţe zkonzumovaný materiál je odumřelý, se totiţ 

v pozorovaném trusu vyskytovala stejně často jako zelená barva čerstvého 

materiálu (tab. 11). Pro tuto analýzu však byli sbírání pouze plţi přímo z listů 

rostlin, nikoli z epigeonu. Nemám tedy srovnání, kolik zkonzumovaného 

materiálu by obsahoval trus plţů, kteří se zde zdrţují.  

Zajímavý je rozdíl v konzumaci na obou lokalitách. Míra konzumace u 

plţů z Labské lokality je mnohem vyšší neţ u plţů z lokality u Berounky. 

Sběry na Labi ale proběhly přibliţně o měsíc a půl dříve neţ na Berounce, v 

polovině června. Můţeme odlišnou míru konzumace přičíst ţivotnímu cyklu 

plţů? S. putris je drobný druh, který zpravidla nepřezimuje. Plţi vykladou 

snůšky a pojdou. Před kladením přijímají více potravy, aby získali dostatek 

zdrojů pro tvorbu vajíček a energii k jejich nakladení. Někteří jedinci 

v chovech skutečně nakladou snůšky a poté pojdou. Vyšší spotřeba potravy 

před snůškou můţe být i u U. umbrosus, ačkoli tento druh přezimovává. Tuto 

skutečnost by bylo zajímavé dále otestovat sběrem plţů z obou rostlin na 

obou lokalitách několikrát během sezóny.  
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5.3 Histologické řezy 

 

Histologické řezy jsem provedla, abych doplnila informace o potravě 

plţů z trusové analýzy pohledem na část potravy, která je skutečně trávena. 

K trávení u plţů dochází v hepatopankreatu neboli trávicí ţláze. 

Při analýze trusu jsem zjistila, ţe jediná struktura, podle které 

spolehlivě určíme druh ţivné rostliny, je trichom. Trichomy jsou však příliš 

velké, aby do trávicí ţlázy pronikly, navíc by mohly poškodit stěnu tubulu. 

Třídícím aparátem ţaludku jsou tedy nasměrovány rovnou do střeva. 

Výztuhy trachejí, které jsem v histologických preparátech našla, se vyskytují 

u všech zkoumaných rostlin a nemají ţádnou charakteristickou vlastnost, 

podle které by se dalo určit, ze které rostliny pocházejí. Dokládají však to, ţe 

rostlinná potrava je u plţů transportována do trávicí ţlázy a zde je dále 

zpracována. Vzhledem k tomu, ţe v trusu plţů se tyto výztuhy objevují 

v ohromném mnoţství, zatímco v histologických preparátech pouze 

v několika exemplářích, je to pravděpodobně struktura, kterou nejsou 

schopni strávit a do trávicí ţlázy se dostala náhodou. 

Zatímco ve střevech či trusu lze jasně rozlišit rostlinnou tkáň, 

v tubulech trávicí ţlázy je rostlinný materiál homogenní, tvoří jej jemná 

zrníčka zeleného zbarvení (Massonův trichrom). Sumner (1965) je povaţoval 

za nestravitelné zbytky, které buňky vylučují zpět do lumenu tubulů, nebo o 

čerstvě přijatou potravu. Vzhledem k masivní apikální sekreci těchto granulí 

(obr. 22, E)), se však můţe jednat také o sekreci enzymů. 

Histologická metoda nenabízí odpověď na otázku, zda plţi vyuţívají 

invazivní rostliny jako zdroj potravy, protoţe z obsahu trávicí ţlázy nelze tyto 

rostliny identifikovat. Otevírá však mnoho jiných otázek o mechanismu 

trávení plţů, které by však vydaly na samostatnou disertační práci. 
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5.4 Proč se plţi nacházejí v porostech invazivních rostlin? 

 

Z laboratorních experimentů i analýzy trusu vyplývá, ţe plţi S. putris a 

U. umbrosus se ţiví především přemrzlým rostlinným materiálem. To 

v přírodě znamená, ţe jako potravu vyuţívají listový opad. Jak zmiňuji jiţ 

v úvodu, mnoho druhů plţů však nacházíme sedět vysoko na invazivních 

rostlinách i kopřivě. Pokud však tuto náročnou cestu vzhůru po stoncích, „tzv. 

climbing behaviour“ nepodnikají za potravou, proč tedy? Odpovědí se nabízí 

několik. Vysoko v porostu se mohou skrývat před predátory. Kappes et al. 

(2007) i Gerber et al. (2008) totiţ zjistili, ţe počet predátorů se na 

invadovaných stanovištích zvyšuje, kdeţto herbivorů ubývá.  

Další moţností je lepší mikroklima. V letních obdobích můţe být půda 

pro plţe příliš horká a nejjednodušší směr úniku je vzhůru do listoví, kde je 

teplota mnohem příznivější. Takto bývá vysvětlované climbing behavior u 

xerotermních plţů. např. u suchomilek, jestli ale můţe podobný efekt 

fungovat i v luzích, to nevíme. 

Nabízí se také moţnost, ţe S. putris a U. umbrosus, jako typičtí 

obyvatelé měkkých luhů, jsou takto adaptovány na velmi časté pravidelné 

záplavy. „Climbing behaviour“ můţe být způsob, jak se zachránit před 

utopením, podobně jako u Cerithidea decollata , plţe z čeledi Potamididae 

v mangrovových porostech (Vannini et al. 2008). A jistě by se našlo více 

dalších moţných vysvětlení, která by však bylo třeba experimentálně ověřit. 
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6) Závěr 

 

Byl pozorován potravní vztah dvou druhů plţů typických pro prostředí 

říčních niv k pěti druhům invazivních rostlin pronikajících do tohoto prostředí. 

Hlavní otázkou, kterou jsme si poloţili, je, zda tyto rostliny plţi vyuţívají jako 

zdroj potravy či nikoliv. Abychom našli odpověď, rozhodli jsme se vyuţít tří 

různých metodických přístupů. Nejspolehlivější výsledky nám poskytly 

laboratorní experimenty, které daly odpověď také na další kladené otázky. 

Naše experimenty potvrdily, ţe suchozemští plţi dávají přednost 

odumřelému rostlinnému materiálu před čerstvým. Jako zdroj potravy 

vyuţívají U. dioica, H. tuberosus a I. glandulifera obvykle aţ po přemrznutí. 

S. putris konzumovala kopřivu také v čerstvém stavu. 

Není jasné, která z obranných metod rostlin nejvíce ovlivňuje 

rozhodování plţů při výběru potravy, nicméně podle našich výsledků se zdá, 

ţe přítomnost trichomů plţům v konzumaci rostlin nebrání – rostliny 

vytvářející na povrchu listů trichomy U. dioica i H. tuberosus jsou 

nejpreferovanějšími druhy, konzumovány byly v čerstvém, hlavně však v 

přemrzlém stavu. Netýkavka I. glandulifera produkující sekundární metabolity 

je ve větším mnoţství konzumována pouze plţem U. umbrosus po 

přemrznutí. Důvodem můţe být rozklad sekundárního metabolitu v opadu a 

odlišný způsob ţivota plţů U. umbrosus a S. putris. Jantarky S. putris mohou 

zimovat dříve, neţ se opad této rostliny objeví. Nejvýraznější vliv na 

rozhodování plţů můţe mít obsah ochranných látek v rostlině, které 

způsobují odpudivost ţivné rostliny a mohou velmi zpomalit rozklad opadu, 

který tak zůstane pro plţe nestravitelný. Křídlatky obsahující lignin podle 

výsledků laboratorních testů plţům neslouţí jako zdroj potravy.  

Pokud tedy plţi nekonzumují čerstvé invazivní rostliny, nabízí se 

otázka, proč plţi ve velkých mnoţstvích vylézají vysoko do porostů těchto 

rostlin, kterou je třeba dále testovat. 
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9) Přílohy 

 

9.1 Laboratorní experimenty: 

Grafy nárůstu konzumace v čase, obsahují data z fotografií z celého 

průběhu experimentů. 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 



88 

 

 



89 

 

9.2 Analýza trusu 

 Tab. 11: Počty nalezených trichomů kopřivy a topinamburu v trusu S. putris a U. 

umbrosus. Zkratky: S = S. putris, U = U. umbrosus, UD = U. dioica, HT = H. 

tuberosus, 0 = odumřelý rostlinný materiál, 1 = čerstvý rostlinný materiál, 2 = 

kombinace čerstvého i odumřelého materiálu. 

 

č. trusu trichomy U. d. trichomy H. t. 
druh 
plže 

stav rostliny 
trus z 

rostliny 

1 NA NA S 0 UD 

2 81 3 S 1 UD 

3 57 2 S 2 UD 

4 160 NA S 0 UD 

5 342 NA S 0 UD 

6 151 3 S 1 UD 

7 17 15 S 0 UD 

8 410 NA S 1 UD 

9 13 NA S 1 UD 

10 26 NA S 1 UD 

11 113 2 S 1 UD 

12 47 3 S 2 UD 

13 1 NA S 0 UD 

14 53 NA S 2 UD 

15 391 NA S 1 UD 

16 17 NA S 1 UD 

17 15 NA S 2 UD 

18 NA NA S 1 UD 

19 62 NA S 0 UD 

20 62 NA S 1 UD 

21 45 NA S 1 UD 

22 35 NA S 1 UD 

23 336 NA S 1 UD 

24 NA NA S 0 UD 

25 NA NA S 0 UD 

26 NA NA S 1 UD 

27 NA NA S 0 UD 

28 57 NA S 0 UD 

29 4 NA S 0 UD 

30 82 NA S 1 UD 

31 NA 8 S 0 HT 

32 NA 1 S 0 HT 

33 208 15 S 1 HT 

34 NA NA S 1 HT 

35 NA 3 S 1 HT 
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č. trusu trichomy U. d. trichomy H. t. 
druh 
plže 

stav rostliny 
trus z 

rostliny 

36 NA 87 S 1 HT 

37 NA 15 S 0 HT 

38 31 131 S 1 HT 

39 NA NA S 0 HT 

40 NA 9 S 1 HT 

41 NA NA S 0 HT 

42 NA 6 S 1 HT 

43 1 26 S 1 HT 

44 NA 219 S 0 HT 

45 NA NA S 2 HT 

46 NA 46 S 1 HT 

47 80 NA S 1 HT 

48 12 34 S 1 HT 

49 1 NA S 0 HT 

50 167 NA S 1 HT 

51 23 NA U 0 UD 

52 102 NA U 0 UD 

53 70 NA U 1 UD 

54 164 NA U 0 UD 

55 197 NA U 2 UD 

56 4 NA U 1 UD 

57 50 NA U 1 UD 

58 39 NA U 2 UD 

59 30 NA U 1 UD 

60 75 NA U 2 UD 

61 267 NA U 1 UD 

62 2 NA U 1 UD 

63 NA NA U 1 UD 

64 NA NA U 0 UD 

65 32 NA U 1 UD 

66 41 NA U 1 UD 

67 73 NA U 1 UD 

68 7 NA U 0 UD 

69 166 NA U 1 UD 

70 17 NA U 0 UD 

71 34 2 U 1 HT 

72 NA 8 U 2 HT 

73 NA 28 U 1 HT 

74 NA 3 U 0 HT 

75 NA NA U 2 HT 

76 NA NA U 1 HT 

77 15 10 U 1 HT 
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č. trusu trichomy U. d. trichomy H. t. 
druh 
plže 

stav rostliny 
trus z 

rostliny 

78 NA NA U 1 HT 

79 NA 7 U 0 HT 

80 NA NA U 0 HT 

81 48 1 U 1 HT 

82 11 21 U 1 HT 

83 NA 1 U 1 HT 

84 NA 3 U 0 HT 

85 22 NA U 1 HT 

86 NA NA U 0 HT 

87 NA 56 U 0 HT 

88 NA 19 U 0 HT 

89 156 NA U 1 HT 

90 NA 39 U 0 HT 

 

 

Tab. 12: Počet trichomů na listech U. dioica a H. tuberosus, použito pro kalibraci 

zkonzumovaného množství rostliny podle počtu trichomů v trusu. 

 

rostlina trichomy spodní trichomy svrchní celkem 

k1-1 84 NA 84 

k1-2 70 NA 70 

k1-3 45 NA 45 

k2-1 26 NA 26 

k2-2 45 NA 45 

k2-3 46 NA 46 

k3-1 74 NA 74 

k3-2 56 NA 56 

k3-3 50 NA 50 

k4-1 40 NA 40 

k4-2 41 NA 41 

k4-3 30 NA 30 

k5-1 44 NA 44 

k5-2 68 NA 68 

k5-3 52 NA 52 

k6-1 113 NA 113 

k6-2 114 NA 114 

k6-3 55 NA 55 

k7-1 56 NA 56 

k7-2 65 NA 65 

k7-3 86 NA 86 

k8-1 83 NA 83 
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rostlina trichomy spodní trichomy svrchní celkem 

k8-2 61 NA 61 

k8-3 49 NA 49 

k9-1 48 NA 48 

k9-2 64 NA 64 

k9-3 71 NA 71 

k10-1 70 NA 70 

k10-2 62 NA 62 

k10-3 51 NA 51 

k11-1 61 NA 61 

k11-2 61 NA 61 

k11-3 78 NA 78 

k12-1 108 NA 108 

k12-2 34 NA 34 

k12-3 55 NA 55 

k13-1 40 NA 40 

k13-2 46 NA 46 

k13-3 78 NA 78 

k14-1 73 NA 73 

k14-2 62 NA 62 

k14-3 53 NA 53 

k15-1 69 NA 69 

k15-2 62 NA 62 

k15-3 49 NA 49 

t1-1 28 75 103 

t1-2 23 68 91 

t1-3 34 53 87 

t2-1 38 70 108 

t2-2 32 76 108 

t2-3 25 49 74 

t3-1 29 64 93 

t3-2 27 36 63 

t3-3 51 42 93 

t4-1 32 72 104 

t4-2 28 48 76 

t4-3 75 46 121 

t5-1 48 61 109 

t5-2 31 49 80 

t5-3 34 50 84 

t6-1 30 54 84 

t6-2 34 43 77 

t6-3 52 45 97 

t7-1 25 55 80 

t7-2 35 43 78 



93 

 

rostlina trichomy spodní trichomy svrchní celkem 

t7-3 52 38 90 

t8-1 61 54 115 

t8-2 30 46 76 

t8-3 30 45 75 

t9-1 38 74 112 

t9-2 31 49 80 

t9-3 40 53 93 

t10-1 22 52 74 

t10-2 29 69 98 

t10-3 32 33 65 

t11-1 24 67 91 

t11-2 30 53 83 

t11-3 28 39 67 

t12-1 26 58 84 

t12-2 54 56 110 

t12-3 48 41 89 

t13-1 28 57 85 

t13-2 44 54 98 

t13-3 38 43 81 

t14-1 30 69 99 

t14-2 33 56 89 

t14-3 30 50 80 

t15-1 25 58 83 

t15-2 26 47 73 

t15-3 42 51 93 

 


