
10 Přílohy

Příloha č. 1

                

Polohy ulit podle Ložka (1956)

1 – poloha základní, 2 – poloha píštělová, 3 – poloha vrcholová, 4 – poloha boční, 5 – poloha týlová
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Příloha č. 2 
Mapa krajiny přírody (ideální použití ve formátu A2 či A3).
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Příloha č. 3

Kartičky s jednotlivými druhy měkkýšů. Při formátu A2 mapy krajiny je velikost jedné kartičky 3 x 
3 cm.

Alinda biplicata       Columella edentula       Succinea putris            Discus rotundatus

Helix pomatia   Trochulus hispidus       Arion rufus             Cepaea hortensis

Možná varianta přirazení k jednotlivým biotopům zobrazeným na mapě:

A. biplicata - hradní zřícenina

C. edentula  - břeh potoka

S. putris - jezírko

D. rotundatus - les s trouchnivějícím dřevem

H. pomatia  - obec 

T. hispidus - lužní les

A. rufus - jehličnatý  les (díky kyselému prostředí v jehličnatých lesech, jsou tyto biotopy obývány 

spíše bezulitnatými plži (nepotřebují Ca na tvorbu schránky)

C. hortensis - listnatý les
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Příloha č. 4

Fotografie vybraných lokalit

                            

Lokalita č. 1
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Lokalita č. 2

Lokalita č. 3
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Lokalita č. 4

Lokalita č. 5 a 6
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Lokalita č. 11
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Lokalita č. 7

Lokalita č. 7 (detail)
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Lokalita č. 10 (obrázek vlevo nahoře a vpravo 
dole)
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Příloha č. 5

Nalezená skalaridní forma schránky keřovky plavé (Fruticicola fruticum)
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Příloha č. 6
Stručný systematický seznam měkkýšů zjištěných v okolí Krasíkova

GASTROPODA
PULMONATA
Stylommatophora
Succineidae
Succinea putris (Linné, 1758) – jantarka obecná
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) – jantařička podlouhlá
Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – oblovka lesklá
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) – oblovka drobná 
Pupillidae
Pupilla muscorum (Linné, 1758) – zrnovka mechová
Valloniidae
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) – údolníček žebernatý
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) – údolníček drobný
Vertiginidae
Columella edentula (Draparnaud, 1805) – ostroústka bezzubá
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) – drobnička válcovitá
Vertigo pusilla (O. F. Müller, 1774) – vrkoč lesní
Buliminidae
Ena montana (Draparnaud, 1801) – hladovka horská
Clausiliidae
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) – vřetenovka hladká
Clausilia dubia (Draparnaud, 1805) – závornatka drsná
Alinda biplicata (Montagu, 1803) – vřetenatka obecná
Balea perversa (Linné, 1758) – hrotice obrácená
Punctidae
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) – boděnka malinká 
Discidae
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) – vrásenka okrouhlá
Gastrodontidae
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) – zemounek lesklý
Zonitidae
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) – skelnička stažená
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) – skelnička průhledná
Aegopinella minor (Stabile, 1864) – sítovka suchomilná
Aegopinella nitens (Michaud, 1831) – sítovka blyštivá
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) – sítovka lesklá
Aegopinella pura (Adler, 1830) – sítovka čistá
Perpolita hammonis (Ström, 1765) – blyštivka rýhovaná
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) – skelnatka drnová
Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) – skelnatka západní
Vitrinidae
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) – slimáčnice průhledná
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) – skleněnka průsvitná
Bradybaenidae
Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) – keřovka plavá
Hygromiidae
Trochulus hispidus (Linné, 1758) – srstnatka chlupatá
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) – vlahovka narudlá
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) – žihlobytka stinná
Helicidae
Helicigona lapicida (Linné, 1758) – skalnice kýlnatá
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) – páskovka keřová
Helix pomatia (Linné, 1758) – hlemýžď zahradní
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