
Abstrakt 
 
Měkkýši jsou pro své charakteristické vlastnosti velmi vhodnou modelovou skupinou 
bezobratlých pro ekologické a paleoekologické studie. V první části této práce jsme na 
základě zpracování sukcesí fosilních měkkýšů, ukázali, že vývoj nivní malakofauny probíhal 
v různých říčních nivách dosti rozdílně, v závislosti na jejich charakteru i geografické poloze, 
neboť nivy situované do černozemní oblasti Čech měly zcela odlišnou historii. Detailní 
zpracování pěti profilů s fosilními měkkýši v nivě dolní Ohře prokázalo, že výrazné ochuzení 
lesní složky její recentní malakofauny nesouvisí tak úplně s přírodními procesy (kapitoly 3 a 
10), ale odvíjí se od historického vývoje této oblasti, která byla od příchodu neolitiků pod 
trvalým tlakem lidského osídlení a zemědělského využití (kapitola 1). K podobným závěrům 
jsme došli i v případě studie 11 sukcesí fosilních měkkýšů v sousední oblasti Českého 
středohoří (kapitola 2). V druhé části práce (kapitola 3) jsme zkoumali ekologické patrnosti 
odpovědné za druhovou bohatost a složení nivní malakofauny. Jsou to především nadmořská 
výška a gradient vlhkosti, dále typ vegetace a její biomasy, světelné poměry na lokalitě a 
půdní reakce. Vzhledem k tomu, že invazní rostliny představují pro současné nivní 
ekosystémy obrovský problém, studovali jsme ve třetí části práce vliv vybraných čtyř druhů 
invazních rostlin (Impatiens glandulifera, Fallopia japonica subsp. japonica, F. sachalinensis, 
F. ×bohemica) na měkkýší společenstva říčních niv. Potvrdili jsme, že všechny studované 
invazní druhy rostlin mají vliv na druhovou bohatost a abundance terestrických plžů a že je 
tento impakt druhově specifický i v případě tří různých druhů křídlatek (kapitola 4). Až na 
jedinou výjimku (F. ×bohemica) invazní rostliny signifikantně snižují druhovou diversitu 
malakocenóz o 16–48 % i abundance plžů o 29–90 %. Ačkoliv je hybrid F. ×bohemica ze všech 
tří druhů křídlatek nejinvazivnější, jeho dopad na společenstva suchozemských plžů je 
nejnižší. V potravních pokusech jsme prokázali (kapitola 5), že pokud mají plži na výběr mezi 
původními druhy v potravě (v pokusech Urtica dioica) a invazními rostlinami, dávají vždy 
přednost původnímu druhu, tudíž jim invazní rostliny neslouží jako náhradní zdroj potravy. 
V poslední čtvrté části práce shrnujeme všechna faunistická data získaná při výzkumu niv 
Labe a jeho osmi přítoků (kapitoly 6–13). Bylo nalezeno celkem 115 druhů suchozemských 
plžů, což představuje 68 % všech terestrických plžů, jejichž výskyt je znám z území České 
republiky. Jen 43 druhů se však v nivách zkoumaných řek vyskytuje konstantně, přičemž 
zhruba polovinu z nich (49 %) tvoří druhy vázané na lesní stanoviště, dalších 44 % představují 
druhy mezofilní a hygrofilní a pouze 7 % tvoří druhy otevřených stanovišť. Podle Červeného 
seznamu měkkýšů ČR bylo v nivách nalezeno celkem 48 ohrožených druhů.  
Ukázali jsme, že i přes všechny lidské aktivity, jejichž negativní dopad na prostředí říčních niv 
a jejich biotu je nedozírný, fungují pro měkkýše říční nivy v dnešní fragmentované a 
člověkem intenzivně využívané krajině jako důležitá a jen těžko nahraditelná refugia. 
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