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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. 
 
Klíčová slova: Labe, suchozemští plži, invazní rostliny, fosilní měkkýši, říční niva, lužní les
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Abstract 
 
The molluscs are very suitable model of invertebrate group for ecological and 
palaeoecological studies for their specific traits. In the first part of the thesis, we showed 
based on available fossil mollusc successions that development of the floodplain mollusc 
fauna took place quite different way in various river floodplains, depending on their specifics 
and geographical location, because especially the ones situated in the chernozem area of the 
Czech Republic had very different history. Detailed processing of five fossil mollusc 
successions in the lower Ohře River floodplain confirmed the impoverishment of recent 
forest malacofauna does not relate to natural processes only (chapters 3 and 10), but it 
arises from historical development of this area which was under permanent stress of the 
human settlement and agricultural utilization (chapter 1) since the coming of the Neolithic 
people. We made similar conclusions in case of another 11 fossil mollusc successions in the 
neighbouring České Středohoří Mts. (chapter 2). In the second part of the thesis (chapter 3), 
we investigated the ecological patterns responsible for species richness and composition of 
the floodplain mollusc fauna are especially the elevation and humidity gradient, and then 
vegetation type and its biomass, light conditions of the site and soil reaction. Whereas the 
invasive plants represent a serious problem for current floodplain ecosystems, in the third 
part of thesis, we studied an impact of four selected species of invasive plants (Impatiens 
glandulifera, Fallopia japonica subsp. japonica, F. sachalinensis, F. ×bohemica) on mollusc 
floodplain assemblages. We confirmed all studied invasive plant species effect species 
richness and abundance of terrestrial gastropods and this effect is species-specific also in 
case of three Fallopia congeners (chapter 4). All invasive plants, except of F. ×bohemica, 
significantly decrease mollusc species richness about 16–48 % and also their abundances 
about 29–90 %. Despite the hybrid of F. ×bohemica is the most invasive Fallopia taxa, its 
impact on assemblages of terrestrial snails is the lowest. Food experiments confirmed 
(chapter 5), if gastropods have food choice between the original (Urtica dioica in 
experiment) and invasive plants, they always favour the original one. Invasive plants do not 
serve as the alternate food. In the last fourth part of thesis, we summarised all faunal data of 
our researches realized in the Labe River floodplain and its eight tributaries (chapters 6–13). 
Total of 115 species of land snails were found which represents 68% of all terrestrial 
gastropods known in the Czech Republic. Neverhless, 43 species only commonly occur in the 
floodplains of the researched rivers and nearly a half of them (49 %) are woodland species, 
another 44% represent mesophile and hydrophile species and 7% constitute open-country 
species. According to the Red list of molluscs of the Czech Republic we found 48 endangered 
species. Despite of all human activities whose negative impact on the river floodplains and 
their biota is immense, we showed the floodplains in current fragmented and extensively 
human-utilized country serve for the land snails as hardly replaceable refuges. 
 
Key words: Elbe River, land snails, invasive plants, fossil mollusc succession, river floodplain, 
floodplain forest  
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Úvod 
Suchozemští plži mají specifické vlastnosti, které z nich činí příhodný model pro ekologické i 
paleoekologické studie jakou je předkládaná disertační práce. Tou nejpodstatnější vlastností 
je jejich schopnost vytvářet vápnitou schránku, kterou má v plně rozvinuté či částečně 
redukované formě drtivá většina našich měkkýšů. Schránky měkkýšů fosilizují jen ve 
vápnitých sedimentech např. v pěnovcích, travertinech, pěnitcích, vápnitých svahovinách, 
spraších, jezerních sedimentech aj., na rozdíl od rostlinných fosilií, jejichž záznam se 
zpravidla zachovává ve zcela odlišném prostředí. Zatímco fosilní pylová spektra poskytují 
obraz druhového složení vegetace v širší okolní krajině, fosilní měkkýší společenstva odrážejí 
spíše lokální podmínky dané strukturou a složením vegetace, geologickým podložím i 
reliéfem. Je to dáno tím, že se jedná o organismy jednak s úzkou vazbou na konkrétní 
stanoviště a jednak o velmi málo pohyblivé živočichy, žijící v podstatě celý život v malém 
prostoru, s nízkou schopností se aktivně šířit. Díky tomu nezávisí výskyt určitých druhů plžů 
potažmo společenstev jen na ekologických parametrech konkrétního stanoviště, ale odvíjí se 
rovněž od jeho historie a má samozřejmě i své biogeografické souvislosti. Z výše popsaných 
charakteristických vlastností měkkýšů je patrné, že jsou velmi vhodnou modelovou skupinou 
pro ekologické studie, ale rovněž pro paleoekologické studie, neboť kromě toho, že se jejich 
holocenní sukcese v naší krajině zachovaly, jsou také na území ČR a SR detailně zkoumány 
(Ložek 1964, 1982, Horáčková et al. 2014).  
Předložená disertační práce shrnuje ve čtyřech úvodních kapitolách výsledky devítiletého 
malakologického bádání v říčních nivách českého dolního Labe a jeho vybraných osmi přítoků 
a přináší vše podstatné, co v současnosti víme o historickém vývoji jejich nivní malakofauny, 
její ekologii, současné druhové skladbě a bohatosti a vlivu vybraných rostlinných invazních 
druhů na nivní společenstva měkkýšů. 
 

Cíle práce 
Část I  Vzhledem k tomu, že druhová diversita a skladba nivní malakofauny se odvíjí 
kromě jiného i od historického vývoje konkrétních lokalit, zaměřili jsme se na zpracování 
několika fosilních sukcesí měkkýšů, pomocí nichž jsme popsali historický vývoj určitých částí 
říčních a potočních niv (kapitoly 1 a 2). 
Část II  V této části jsme se snažili (1) popsat jaké patrnosti druhové diversity a 
skladby nivní malakofauny lze vysledovat ve vztahu k různým typům lužních lesů na základě 
zkoumání 93 lokalit ležících na šesti přítocích dolního Labe, (2) vysvětlit jaké ekologické 
faktory odpovídají za druhovou diversitu a skladbu měkkýších společenstev říčních niv, (3) 
popsat závislost druhové diversity a skladby nivní malakofauny na historickém vývoji lužních 
lesů (kapitola 3). 
Část III  Vzhledem k tomu, že rostlinné invaze v říčních nivách v posledních desetiletích 
akcelerují a představují pro říční ekosystémy vážný problém, řešili jsme v této části 
následující otázky: (1) Mají vybrané invazní druhy rostlin nějaký dopad na skladbu, bohatost 
a abundance společenstev suchozemských plžů? (2) Pokud nějaký impakt mají, liší se tento 
v závislosti na jednotlivých druzích? (3) Odpovídá invazivnost jednotlivých druhů invazních 
rostlin intenzitě resp. míře dopadu na malakofaunu invadovaných stanovišť (kapitola 4)? (4) 
Slouží vybrané druhy invazních rostlin pro plže jako potravní zdroj (kapitola 5)?  
Část IV  V poslední části jsme si kladli tyto cíle: (1) prozkoumat stav a druhovou 
bohatost nivní malakofauny českého dolního Labe a jeho vybraných osmi přítoků, (2) získaná 
faunistická data z jednotlivých toků podrobně popsat, shrnout a publikovat (kapitoly 6–13). 
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Materiál a metodika 
Část I  Ze dvou nově odkrytých profilů s fosilními malakocenózami v nivě Ohře 
(kapitola 1) byly odebrány vzorky a zpracovány standardní metodikou (Ložek 1964). 
Obdobně byly zpracovány i vzorky ze starších publikovaných nebo dosud nezpracovaných 
profilů (Smolíková & Ložek 1978; Ložek 1962a,b, 1963, 1967, 1976, 2005; kapitoly 2, 9 a 10). 
Radiokarbonové datování fosilních schránek drobných druhů plžů prováděly pomocí AMS 
metody (Accelerator Mass Spectrometry) dvě laboratoře (Poznań Radiocarbon Laboratory, 
Poland a Center for Applied Isotope Studies of the University of Georgia, USA). Kalibrování 
dat bylo prováděno pomocí programu OxCal 4.1 (Bronk Ramsey 2009). Recentní 
malakocenózy byly odebírány pomocí metodiky podrobně popsané níže v metodické Části II. 
Data byla analyzována pomocí R programu (verze 2.12.2, R Development Core Team 2011). 
Část II  V lužních lesích a pobřežní vegetaci šesti přítoků dolního českého Labe byla 
podrobně studována recentní malakofauna 93 lokalit (kapitola 3). Na každé lokalitě byl 
zaznamenán pomocí Braun Blanquetovy stupnice (van der Maarel 1979) fytocenologický 
snímek vegetace o ploše 100 m2 (10 m × 10 m), z nějž byly vypočítány pomocí programu 
JUICE (Tichý 2002) Ellenbergovy indikační hodnoty pro světlo, půdní vlhkost, půdní reakci a 
obsah živin v půdě (Ellenberg et al. 1992). V ploše tohoto snímku byly odebrány hrabankové 
vzorky ze čtyř čtvercových ploch (25 cm × 25 cm), přičemž získaný smíšený vzorek byl 
usušen, proset a proplaven, vyplavený materiál se schránkami měkkýšů byl znovu usušen a 
podrobně přebrán a determinován pod binokulární lupou. Kromě hrabankových vzorků byl 
v ploše fytocenologického snímku prováděn i ruční sběr jednou osobou po dobu 30 minut. 
Na každé lokalitě jsme zaznamenávali i nadmořskou výšku, pokryvnosti jednotlivých 
vegetačních pater a odebírali jsme smíšené půdní vzorky o objemu 1 l pro laboratorní měření 
půdní reakce (pH) a obsahu vápníku podle metodiky Pansu & Gautheyrou (2006). Veškeré 
statistické analýzy byly provedeny pomocí programu R (verze 2.15.2, R Core Team 2012). 
Část III  Pro studium impaktu invazních rostlin na nivní malakofaunu (kapitola 4) jsme 
si vybrali čtyři nepůvodní druhy – Impatiens glandulifera, Fallopia japonica subsp. japonica, 
F. sachalinensis a jejich hybrida F. × bohemica. Na českém dolním Labi a jeho šesti přítocích 
bylo vybráno celkem 48 párů lokalit s invazní a přirozenou vegetací. Na každé z 96 lokalit byl 
zapsán fytocenologický snímek vegetace. Plochy s invazní vegetací byly vybírány tak, aby 
plocha čtverce byla pokryta ze 70–100 % invazní rostlinou. Dále byly odebírány hrabankové 
vzorky, probíhal ruční sběr měkkýšů a záznam všech environmentálních proměnných zcela 
stejnou metodikou jako v Části II. Veškeré statistické analýzy byly provedeny pomocí 
programu R (verze 2.12.1, R Core Team 2009). 
V experimentech potravních preferencí plžů (kapitola 5) bylo využito dvou domácích druhů 
Succinea putris a Urticicola umbrosus. Jako potrava jim bylo nabízeno pět invazních druhů 
rostlin – I. glandulifera, F. japonica subsp. japonica, F. sachalinensis, F. × bohemica a 
Helianthus tuberosus. Jako kontrolní rostlina byla z původních druhů využita Urtica dioica. 
Množství zkonzumovaného materiálu bylo foceno přístrojem Olympus C – 5060 Wide Zoom 
a analyzováno pomocí Image Tool software verze 3.00. Statistické analýzy byly provedeny 
pomocí programu R (verze 2.12.1, R Core Team 2010). 
Část IV  V lužních lesích a pobřežních porostech českého dolního Labe a jeho osmi 
přítoků (Milešovský potok, Ohře, Vltava, Ploučnice, Úštěcký potok, Liběchovka, Jizera a Tichá 
Orlice) byl na 221 lokalitách proveden průzkum recentní nivní malakofauny (kapitoly 6–13). 
Na všech lokalitách byl na ploše 100 m2 (10 m × 10 m) prováděn ruční sběr po dobu 30 minut 
jednou osobou. Na převážné většině z nich byly odebrány i hrabankové vzorky a zpracovány 
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podle standardní metodiky (Ložek 1964) a postupu, který je uveden výše v metodické Části 
II. 

 

Výsledky a diskuse 
Část I  Ukázali jsme, že vývoj nivní malakofauny probíhal v různých říčních a 
potočních nivách dosti rozdílně, v závislosti na jejich charakteru i geografické poloze, neboť 
zejména nivy situované do černozemní oblasti Čech měly zcela odlišnou historii od niv mimo 
tuto oblast. 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 sousední oblasti Českého středohoří (kapitola 2), 
kde jsme shrnuli všechny dosavadní poznatky o vývoji této oblasti na základě zkoumání 11 
sukcesí fosilních měkkýšů, z nichž tři byly situovány v dosahu nivy Milešovského potoka a 
jedna leží přímo v nivě Úštěckého potoka. 
Část II  Zjistili jsme, že složení a druhová diverzita nivní malakofauny úzce souvisí 
především s nadmořskou výškou a gradientem vlhkosti (kapitola 3). Nadmořská výška sice 
představuje soubor makroklimatických faktorů, jež mají na měkkýše vliv, ale ještě mnohem 
výrazněji v našem případě vyjadřuje rozdíly ve využívání krajiny a v jejím historickém vývoji 
(více viz kapitoly 1, 2, 3 a 10). Výrazné změny ve složení a druhové bohatosti nivních 
společenstev měkkýšů jsme pozorovali i v souvislosti s gradientem vlhkosti. Naše studie 
ukázala (kapitola 3), že druhově nejchudší bývají podél gradientu vlhkosti ty nejvlhčí lužní 
lesy typu olšin. Jisté ochuzení, byť se nepodařilo signifikantně potvrdit, bylo vidět i ve složení 
a druhové bohatosti měkkýšů měkkých a přechodných lužních lesů, jež byly bohatší oproti 
tvrdým luhům. Hlavní změny v druhové diversitě a skladbě nivní malakofauny se tedy 
odvíjejí, kromě nadmořské výšky a vlhkosti, také od typu vegetace a její biomasy, světelných 
poměrů na lokalitě a půdní reakce. 
Část III  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 %. Jak jsme ukázali, navzdory tomu, že podle dosavadních studií 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, tedy můžeme říci, že jim invazní rostliny 
neslouží jako zdroj potravy. 
Část IV  Vezmeme-li v úvahu, že v celé České republice je znám výskyt 171 druhů 
suchozemských plžů, je velkým překvapením, že v říčních nivách devíti sledovaných řek 
(kapitoly 6–13) bylo zaznamenáno celkem 115 druhů! Jen 43 druhů se však v nivách našich 
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 (Beran et al. 2005) jsme 
v nivách nalezli celkem 48 ohrožených druhů. Za typicky nivní druhy plžů můžeme označit 
snad jen dva druhy – Perforatella bidentata a Pseudotrichia rubiginosa. Kromě nich je na 
nivy, ale nejen na ně, vázána i celá řada mokřadních druhů plžů. 
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Závěry 
První část práce ukazuje (kapitoly 1 a 2, ale zčásti také kapitoly 3, 9 a 10), jak důležitý až 
nezbytný je při ekologickém výzkumu recentní malakofauny pohled do minulosti 
zkoumaného území, který nám měkkýši, díky své unikátní schopnosti fosilizovat ve vápnitých 
sedimentech, umožňují. Bez znalosti vývoje malakofauny v postglaciálním období bychom 
její současný stav často interpretovali mylně. 
Ukázali jsme, že hlavní změny v druhové diversitě a skladbě nivní malakofauny se odvíjejí od 
nadmořské výšky, vlhkosti, typu vegetace a její biomasy, světelných poměrů na lokalitě a 
půdní reakce (kapitola 3). Nicméně nadmořská výška v naší studii představuje, vyjma rozdílů 
v makroklimatických podmínkách lokalit, především rozdíly v historické kontinuitě lokalit, 
neboť jejich vývoj v různých oblastech Čech probíhal již od pravěku odlišně. Z naší studie 
tedy plyne, že posuny v druhové variabilitě a skladbě společenstev suchozemských plžů 
podél různých ekologických gradientů prostředí, lze jen těžko vysvětlit pouze pomocí 
environmentálních proměnných, ale je vždy nezbytné se zahledět také do nedávné minulosti 
lokalit prostřednictvím paleoekologických dat, pokud je máme k dispozici (kapitoly 1, 2, 3, 9 
a 10). 
Potvrdili jsme, že všechny čtyři vybrané druhy invazních rostlin mají více či méně negativní 
vliv na abundance, druhovou bohatost a skladbu společenstev suchozemských plžů, přičemž 
míra jejich impaktu se neodvíjí od jejich invazivnosti (kapitola 4). Potravní pokusy prokázaly, 
že vybrané invazní druhy rostlin zpravidla neslouží plžům v našich říčních nivách jako 
náhradní zdroj potravy. Naopak, plži potravně preferují původní rostlinné druhy a 
upřednostňují v potravě stárnoucí rostlinný materiál před čerstvým (kapitola 5). 
Lužní lesy a pobřežní porosty v nivách českých řek a potoků slouží lesním či vlhkomilným 
měkkýšům v podstatě jako refugia (kapitoly 6–13), neboť v dnešní zemědělsky intenzivně 
využívané, urbanizované a silně fragmentované krajině, jsou často potoční a říční nivy jedním 
z jejich posledních útočišť, jež jim nahrazují jiná přirozená stanoviště. Zdá se však, že o co je 
člověk dosud nepřipravil přímo svojí aktivní činností v nivách, o to je připraví nepřímo 
prostřednictvím zavlečení výše diskutovaných rostlinných invazí. 
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Introduction 
Terrestrial gastropods have specific characteristics which make them a suitable model for 
ecological and palaeoecological studies such as this thesis. The most essential is their ability 
to produce a calcareous shell which is in fully developed or partially reduced form present 
with nearly all our land snails. Mollusc shells fossilize in calcareous sediments, e.g. tufas, 
travertines, sinter foams, calcareous talus deposits, loesses, limnic deposits and others, 
contrary to the plant fossils usually fossilized in absolutely different environment. While the 
fossilized pollen spectrum provides information on species diversity of vegetation in broader 
surrounding area, the fossilized mollusc assemblages rather reflect local conditions set by 
the vegetation structure and composition, geological bedrock and relief. It is caused by close 
connection between snails and special conditions of site and their very slow movability 
induces a low ability to spread around. These animals spend their whole life in a very small-
size area. Due to that an occurrence of some mollusc species, assemblages, respectively, 
does not depend on ecological parameters of particular site only, but it devolves from its 
history or it has also a biogeographical context. Mollusc characteristics mentioned above 
suggest them as a model group for ecological studies as well as palaeoecological studies 
because their postglacial fossil successions are frequent in some parts of our country and 
they are explored in detail in the whole Czech and Slovak Republics (Ložek 1964, 1982, 
Horáčková et al. 2014). 
In four initial chapters this thesis summarizes the results of nine-year malacological research 
carried on in river floodplains of the Czech lower Elbe River and its eight selected tributaries 
and compiles all essential information we know about historical development of their 
floodplain mollusc fauna, their ecology, present species richness and composition, and 
impact of the selected invasive plants on the floodplain land snail assemblages. 
 
Aims of the study 
Part I  In view of the fact, the species richness and composition of floodplain mollusc 
fauna depend on historical development of selected sites apart from other patterns, we 
focused on the processing of several fossil mollusc successions and the characterizing of 
postglacial development of some selected parts of the river and brook floodplains (chapters 
1 and 2). 
Part II  In this part of the thesis we concentrated on (1) describing of which patterns 
of species richness and composition of the floodplain mollusc fauna are apparent in relation 
to different types of floodplain forests on the basis of malacological research of 93 selected 
sites in the six tributaries of the lower Elbe River, (2) analysing of which ecological patterns 
are responsible for species richness and composition of floodplain land snail assemblages, 
(3) describing the dependence of species richness and composition of floodplain 
malacofauna on historical development of the floodplain forests (chapter 3). 
Part III  In view of the fact, plant invasions in the river floodplains accelerating in the 
last decades entailed a serious problem for river floodplain ecosystems, we searched for 
responses of following questions: (1) Do invasive alien plants exert impacts on species 
richness, abundances and composition of land snail assemblages? (2) If so, do the impacts 
differ with respect to particular invasive plant taxa? (3) We also ask whether their ranking 
according to invasiveness corresponds to that based on the strength of impact on land snail 
communities (chapter 4)? (4) Do land snails eat the exotic invasive plants and using them as 
alternative food resource (chapter 5)? 
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Part IV  In the last part of the thesis we focused on: (1) research of quality and species 
richness of floodplain land snail fauna of Czech stretch of the lower Elbe River and its eight 
tributaries, (2) describing, summarizing and publication of faunistic data from all river 
floodplains (chapters 6–13). 

 
Material and Methods 
Part I  Two new mollusc successions in the Ohře River floodplain (chapter 1) were 
sampled and processed by standard methods (Ložek 1964), as well as the samples of earlier 
published and unprocessed profiles (Smolíková & Ložek 1978; Ložek 1962a,b, 1963, 1967, 
1976, 2005; chapters 1, 2, 9 a 10). Radiocarbon dating of small-size snail fossil shells were 
measured by AMS method (Accelerator Mass Spectrometry) and performed in two 
laboratories (Poznań Radiocarbon Laboratory, Poland and Center for Applied Isotope Studies 
of the University of Georgia, USA), and calibrated for variable initial 14C concentration using 
the OxCal 4.1 calibration program (Bronk Ramsey 2009). Recent malacocoenoses were 
sampled by method presented in detail bellow in methodical Part II. The analysis and plots 
were performed in R program (version 2.12.2, R Development Core Team 2011). 
Part II  The recent malacofauna of floodplain forests and riparian vegetation was 
researched at 93 selected sites in the Czech lower Elbe River and its six tributaries (chapter 
3). The species composition of the vascular plants was recorded within 100 m2 (10 m × 10 m) 
plots of phytocenological relevés at each site. The cover of each plant species was estimated 
using the Braun-Blanquet scale (van der Maarel 1979). The Ellenberg indicator values 
(Ellenberg et al. 1992) for light, soil moisture, soil reaction and soil nutrients were attained 
using a JUICE program (Tichý 2002). The leaf litter samples were taken from four quadrates 
(each measured 25 cm × 25 cm) at each plot. These subsamples were placed together and 
taken to the laboratory. Samples were air-dried, sieved, all shells were removed, and then 
air-dried again. Smaller shells were identified under a dissecting microscope and 
determined. To document the presence of larger and especially wood-dwelling species that 
rarely occur in litter samples, one person searched all the appropriate microhabitats within 
the whole plot by eye for half an hour. We also recorded elevation of each site and covering 
of particular vegetation layers. The 1 l-samples of top soil were taken to laboratory for 
measuring of soil reaction and top soil calcium content using method of Pansu and 
Gautheyrou (2006). All statistical analyses were done using R program (version 2.15.2, R 
Core Team 2012). 
Part III  We selected four invasive exotic species of plants for studying their impact on 
land snail assemblages – Impatiens glandulifera, Fallopia japonica subsp. japonica, F. 
sachalinensis, and their hybrid F. × bohemika (chapter 4). In the area of Czech lower Elbe 
River and its six tributaries we researched 48 pair plots of invasive and non-invasive 
vegetation. At each plot of 96 sites we recorded a phytosociological relevé of vegetation. 
The invaded plots were located in invaded vegetation where the cover of the invader was 
70–100%. The leaf litter samples were taken away, the hand collection of land snails were 
proceeded and the environmental patterns were recorded the same way as in methodical 
Part II. All statistical analyses were done using R program (version 2.12.1, R Core Team 
2009). 
We used two autochtonous snail species of Succinea putris and Urticicola umbrosus for the 
feeding experiments (chapter 5). We offered them five invasive exotic plant species – I. 
glandulifera, F. japonica subsp. japonica, F. sachalinensis, F. × bohemica a Helianthus 
tuberosus, and native plant species of Urtica dioica as a control. The photos of amount of 
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feeding material were taken using Olympus C – 5060 Wide Zoom and analyzed using Image 
Tool software version 3.00. Statistical analyses were done using R program (version 2.12.1, R 
Core Team 2010). 
Part IV  The research of recent floodplain land snail fauna were realized at 221 sites in 
floodplain forests and riparian vegetation of the Czech lower Elbe River and its eight 
tributaries (Milešovský Brook, Ohře, Vltava, Ploučnice, Úštěcký Brook, Liběchovka, Jizera, 
and Tichá Orlice) (chapters 6–13). At each site within 100 m2 (10 m × 10 m) one person 
searched molluscs by eye for half an hour. At majority of sites the leaf litter samples were 
taken away and processed using standard methods (Ložek 1964) and methods introduced in 
methodical Part II. 

 
Results and Discussion 
Part I   We showed the development of river-floodplain mollusc fauna was dissimilar 
in different river and brook floodplains in relation to their character and geographical 
position. The river-floodplain situated in the chernozem area of the Central Bohemia 
developed different way than the ones out of it. On the basis of detailed processing of five 
fossil mollusc successions in the Ohře River floodplain we confirmed the impoverishment of 
recent woodland malacocoenoses does not depend on natural processes only. It depends 
also on the historical development of this region which was under a pressure of human 
settlement and intensive agricultural land use since coming of Neolithic people (chapter 1). 
A similar conclusion we confirmed in the neighbouring area of the České Středohoří Mts. 
(chapter 2). We summarized all current knowledges about a development of this region on 
the basis of 11 fossil mollusc successions where three were situated in a close vicinity of the 
Milešovský Brook floodplain and one directly in the Úštěcký Brook floodplain. 
Part II  We found out the species richness and composition of the river-floodplain 
land snail fauna mostly depends on the elevation and moisture gradient (chapter 3). The 
elevation represents several macroclimate factors affecting directly land snail assemblages, 
but it substantially represents also the differences in land use and historical development of 
the country (for more information see chapters 1, 2, 3 and 10). The appreciable changes in 
species richness and composition of river-floodplain mollusc assemblages we observed in 
relation to moisture gradient (chapter 3), where the species richness of land snails was the 
lowermost in the wet alder carrs. Some nonsignificant decrease in species richness we 
observed also in the hardwood floodplain forest in comparison with softwood and 
transitional floodplain forests. The main changes in species richness and composition of 
river-floodplain land snail assemblages depend, except of the elevation and moisture, on the 
vegetation type and its biomass, light conditions and soil reaction of the site. 
Part III  We found out all invasive exotic plants studied influence the species richness 
and abundances of terrestrial gastropods and the impact is species-specific in a case of the 
three congener Fallopia species (chapter 4). Except of F. ×bohemica, invasive plants 
significantly decrease species richness of malacocoenoses in range of 16–48% and their 
abundances in range of 29–90%. Despite of a hybrid F. ×bohemica is the most invasive within 
the three congener Fallopia species, its impact on land snail assemblages is the lowermost. 
The feeding experiments confirmed land snails usually do not eat the invasive exotic plants 
and prefer native plants in food (Urtica dioica in experiments). The invasive plants studied do 
not serve as alternative food recourse for land snails (chapter 5). 
Part IV  Considering the fact that there is known occurrence of 171 land snail species 
in the whole Czech Republic, it is surprising there were recorded 115 species of land snails 
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(chapters 6–13) in the nine river-floodplains studied! Nevertheless, 43 land snail species only 
live in the river-floodplains constantly. Almost one half of all species (48%) lives in the 
woodlands, 44% represent mesophilous and hydrophilous species and 7% are open-country 
species only. According to the Red list of the Czech mollusc species (Beran et al. 2005) we 
recorded in total 48 rare species. Two of them only – Perforatella bidentata a Pseudotrichia 
rubiginosa we can regard as typical floodplain species of land snails. Except of them, there 
are several wetland mollusc species bound up with the river-floodplain habitat, but they 
could live also in other habitats. 

 
Conclusions 
In the first part of this thesis we showed (chapters 1 and 2, but see also chapters 3, 9 and 10) 
how important and/or necessary, during realizing of some ecological studies, are 
knowledges about historical development  of studied area which molluscs, with its unique 
ability to fossilize in calcareous deposits, enable to be done. The interpretations of current 
state of recent malacofauna on the basis of some ecological research only, would be often 
faulty without considering the postglacial development of areas studied. 
We found out the main changes in species richness and composition of the river-floodplain 
land snail fauna mostly depends on the elevation and moisture gradient, then type of 
vegetation and its biomass, light conditions and soil reaction of the site (chapter 3). 
Neverthless, the elevation represents, except of dissimilarity in macroclimate conditions of 
selected sites, mainly the differences in historical continuity of sites because the 
development of various regions of Bohemia passed off distinct way since prehistoric period. 
In our study we showed the shifts in species diversity and composition of land snail 
assemblages in relation with various ecological gradients is hardly passible to describe using 
the environmenal variables only, but it is necessary to take a look to the postglacial past of 
sites using palaeoecological data if they are available (chapters 1, 2, 3, 9 and 10). 
We found out all studied invasive exotic plants influence the species richness and 
abundances of terrestrial gastropods and the impact is species-specific and does not related 
with invasivness of invaders (chapter 4). The feeding experiments confirmed land snails 
usually do not eat the invasive exotic plants and prefer native plants in food and senescent 
plant material in contrast to fresh one (chapter 5). 
The floodplain forests and riparian vegetation in the Czech river and brook floodplains serve 
as an important refugia for woodland and hygrophilous land snail species (chapters 6–13) 
because floodplain habitats are often the last refugia in the present intesively used 
agricultural, urbanized, and fragmented country which are suitable alternative to other 
natural habitats. It seems so, that what human did not harm by their activities in the 
floodplains directly, it will devastate due to introducing of discussed invasive plants. 
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