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ABSTRAKT 

 

První část této práce shrnuje poznatky o vnitřní stavbě měkkýší schránky: je to 

kompozitní materiál, složený z uhličitanu vápenatého a organické matrix (0,1 – 5 hm%). 

Existuje sedm základních vápenatých mikrostruktur, které se ve schránce vyskytují: 

prismatická vrstva, perleťová, lístkovitá, příčně lamelární, homogenní, myostrakum a 

mosaikostrakum. Byly navrženy modely, které popisují vznik těchto mikrostruktur 

(kompartmentová teorie vzniku perleti a „pěnová teorie“ či hypotéza antra pro vznik 

prismatické vrstvy). 

Druhá část práce pojednává o průběhu rozkladu schránek ve vodním a suchozemském 

prostředí, hodnotí vliv jednotlivých činitelů koroze na zachování schránek. Zvláštní důraz je 

kladen na rozklad ulit suchozemských plžů. 

Poslední část práce popisuje v současnosti probíhající studii, která je zacílena na 

ohodnocení rozkladu schránek devíti druhů běžných středoevropských plicnatých plžů v šesti 

typech středoevropského lesa (bučina, doubrava, kulturní smrčina, rašelinný bor, suťový les a 

olšina). Terénní část experimentu probíhá od jara roku 2006. 

V práci jsou uvedeny předběžné výsledky první části čtyřleté studie. Způsob rozkladu 

schránek je druhově odlišný a závisí především na ekologických nárocích plže. Z dalších 

faktorů má pravděpodobně na způsob rozkladu největší vliv vlhkost lokality, její kyselost a 

mechanické ničení činností divokých prasat. 

 

Klíčová slova: mikrostruktury schránky, uhličitan vápenatý, rozklad ulit, bioeroze, Pulmonata, 

lesní prostředí 

 

ABSTRACT 

 

The first part of this review summarises knowledge on microarchitecture of a molluscan 

shell. It is formed by composite material of calcium carbonate and small amount of organic 

matrix (0,1 – 5 wt %). There are seven basic types of calcareous layers in the microstructure 

of the shell like prismatic, nacreous, foliated, crossed-lamellar and homogeneous layer, and 

additionally myostracum and mosaicostracum. Currently several models of microstructure 

structures development were proposed (compartment theory with nacre development, „soap-

bubble“ theory or anthrum hypothesis for prismatic layer development ). 
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Second part of this study deals with degradation of molluscan shells in aquatic and 

terrestrial environments. It assesses the influence of individual biotic and abiotic factors on 

preservation of the shells. Corrosion of land snail shells is especially emphasised. 

The last part describes contemporary study focused on assessement of shell degradation 

of nine common Central European molluscan species. The study comprises six types of forest 

environment, e.g. beechwood, oak coppice, cultivated pine forest, pine-wood on the edge of 

the marsh, talus slope forest and alluvial forest. Field observation is in progress since spring 

2006. 

The preliminary results show the pattern of degradation dependent on the molluscs 

species reflecting their ecological demands. Other factors like high influence of moisture, pH 

and mechanical deterioration by wild boards were considered as well. 

 

Keywords: microstructures of the shell, calcium carbonate, land snail shell degradation, 

bioerosion, Pulmonata, forest environment 
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I  ÚVOD 

 

Vápenatá schránka je nejtrvanlivější částí těla měkkýšů. Často zůstává ležet v místě 

výskytu dlouho po smrti živočicha a odolává rozkladu. Ve fosilním záznamu se ulity 

suchozemských plžů vyskytují pouze na některých místech, protože k jejich dlouhodobému 

uchování jsou nutné specifické podmínky – dostatečná bazicita sedimentů, obsah vápenatých 

iontů, často nízká vlhkost, rychlé překrytí vrstvou usazenin. Jsou-li tyto podmínky splněny, 

stávají se malakofosilie vůdčími na lokalitě a vyskytují se velmi početně. Plošné nálezy 

subfosilních schránky plžů jsou poměrně vzácné. Přesto lze na lokalitách s příhodnými 

podmínkami (různá stanoviště na vápenci) recentně najít velké množství prázdných ulit, u 

kterých nejsme schopni stanovit stáří. Na jiných místech prázdné schránky naopak rychle 

beze stopy zmizí. 

Je zřejmé, že kromě vnějších abiotických i biotických podmínek se na odolávání korozi 

význačně podílí vnitřní mikrostruktura schránky, použitý krystalografický typ uhličitanu 

vápenatého a celková stavba ulity. Schránka měkkýšů je složitý kompozitní materiál 

připomínající keramiku. Krystaly uhličitanu vápenatého jsou odděleny různorodou 

organickou matrix a vytváří unikátní typy mikrostruktur s jedinečnými mechanickými 

vlastnostmi. Proces tvorby tohoto materiálu není dosud plně pochopen a nebyl nikdy uměle 

napodoben.  

Schránka měkkýšů vznikla na úsvitu kambrické exploze jako obrana proti nežádoucí 

precipitaci uhličitanu vápenatého na povrchu původně nahého organismu. Postupem času se 

z jednoduchého „štítu“ vyvinuly komplikované struktury různých tvarů, které mnohde 

druhotně zmizely. Měkkýši jsou třetím nejúspěšnějším živočišným kmenem, který osídlil 

téměř všechny zemské biotopy. Je možné, že za svůj evoluční úspěch vděčí mimo jiné také 

schránce, která se vyvinula jako obranná reakce na nepříznivé vnější podmínky. 

Je tedy s podivem, že studiu ulit suchozemských plžů není věnován dostatečný prostor. 

Většina prací, ať už o struktuře schránky nebo o jejím rozkladu, se omezuje na mořské druhy. 

Tato práce si klade za cíl vytvořit přehlednou rešerši dostupných poznatků o vnitřních 

strukturách schránky, ve své druhé části o korozi schránek ve vodním prostředí a posléze o 

průběhu koroze na suché zemi. Nakonec jsou přiloženy předběžné výsledky první části 

vlastního probíhajícího experimentu, který má objasnit následující otázky: 

 

- liší se rychlost a způsob rozkladu ulit různých druhů středoevropských plicnatých 

plžů? 
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- liší se rychlost a způsob rozkladu těchto ulit v různých lesních ekosystémech? 

- jak dlouho trvá rozklad různých typů ulit? 

- ovlivňuje typ periostraka délku rozkladu? 

- ovlivňuje tvar a velikost ulity rychlost rozkladu? 

- které vlastnosti prostředí nejvíce ovlivňují rozklad ulit? 

- existují pro jednotlivá modelová prostředí charakteristické známky koroze? 

- lze ze zkorodovaného povrchu schránky vyčíst, co se s ní dělo po smrti majitele? 

- je způsob rozkladu ulit korelován se způsobem života živočicha? 

- lze prázdné schránky využít v ekologických studiích, chybí-li nálezy živých 

jedinců? 
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II VNIT ŘNÍ STRUKTURA SCHRÁNKY 

 

Schránka měkkýšů je tvořena vnější organickou (periostrakum) a vnitřní 

kalcifikovanou vrstvou (ostrakum a hypostrakum). Přes 90 hm % (95 – 99 %) kalcifikované 

vrstvy tvoří uhličitan vápenatý ve dvou krystalografických modifikacích – kalcitu  a 

aragonitu. Obě formy se mohou vyskytovat ve schránce najednou, existují i druhy složené 

výhradně z kalcitu či pouze aragonitové. Zbylých 1 – 5 hm % je tvořeno organickými látkami 

(glykoproteiny, lipidy, glykolipidy, chitin a další proteiny s vysokým obsahem záporně 

nabitých aminokyselin). Ač je obsah organických látek nepoměrně nižší než množství 

anorganické fáze, značně zlepšuje mechanické vlastnosti schránky proti samostatným 

anorganickým složkám (Neves & Mano, 2005, Hou et al., 2003). Kalcifikované struktury, 

vyskytující se uvnitř schránky v různých vrstvách, se liší tloušťkou, mikrostrukturou, 

krystalografickým uspořádáním a obsahem organických látek. Někdy se vnitřní struktura liší 

v různých oblastech schránky (Chateigner et al., 2000) i v rámci jednoho jedince. 

Morfologicky podobné struktury mohou mít značně odlišnou mikrostrukturu i 

krystalografické uspořádání.  

 

II.1 PERIOSTRAKUM 

 

Vnější povrch schránky je pokryt tenkou kožovitou organickou membránou, 

periostrakem. Periostrakum je pro měkkýše nesmírně důležité: poskytuje mechanickou a 

chemickou ochranu během života jedince. Vzniká ze všech částí schránky nejdříve, v podobě 

tenké blanky, tzv. pelikuly . Pelikula uzavírá spolu s povrchem pláště úzký prostor, do kterého 

měkkýš vylučuje supersaturovaný roztok vápenatých a uhličitanových iontů (Marin & Luquet, 

2004), ze kterého začnou krystalizovat vnitřní vrstvy schránky. Vápenaté a uhličitanové ionty 

jsou odebírány z žaber, střeva, povrchu těla a vnější části pláště. Do epiteliálních buněk okraje 

pláště se transportují pomocí hemolymfy a jsou zde skladovány jako amorfní intracelulární 

nebo intersticiální granule. Posléze jsou aktivně pumpovány do cytosolu a do extrapaliálního 

prostoru pomocí iontových kanálu pro Ca2+ a CO3
2-. 

Periostrakum hraje zásadní roli při krystalizaci dalších vrstev schránky – je místem, kde 

krystalizace začíná. Postupně se vysunuje z periostrakálního žlábku a schránka roste (Checa et 

al., 2005). Saleuddin (1974) popsal čtyři typy buněk na okraji pláště, které se účastní tvorby 

periostraka. Periostrakum (u mlže Astarte sulcata) vzniká na vnějším povrchu záhybu pláště. 

Jiní badatelé se domnívají, že periostrakum vzniká na vnitřním povrchu vnějšího záhybu. 
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Periostrakum je sekretováno jako rozpustný prekurzor periostracin (Waite et al., 1979) a 

během života měkkýše může docházet k jeho kalcifikaci. 

Periostrakum se v průběhu času neobnovuje, proto jsou starší ulity na vrcholech 

oprýskané a postrádají barvu (barevné je na měkkýší schránce nejčastěji periostrakum, méně 

častěji pak střední vápenaté vrstvy). 

Ultramikroskopické studie prokázaly, že periostrakum se skládá z několika vnitřních 

vrstev (podle různých autorů dvě, tři, čtyři a někdy dokonce pět podvrstev). Na stavbě 

periostraka se podílí mukopolysacharidy, lipidy a chinony. Saleuddin (1974) uvádí především 

druhou podvrstvu jako tu, která se se stářím mlže rozšiřuje a způsobuje zesílení periostraka. 

Tloušťka periostraka souvisí se způsobem života měkkýšů – mlži vrtající ve dně jej mají 

silné, naopak slabší bývá u mlžů z teplých tropických moří. 

Někdy je periostrakum u mlžů kategorizováno do čtyř skupin podle vnitřní struktury, 

její pravidelnosti, morfologie a přítomnosti vnitřní vakuolizace (Watabe, 1988):  

 

- nepravidelná struktura, nejčastější u mlžů, bez vnitřních vzorů 

- pravidelná povrchová struktura s „uzlíky“, dírkami, paralelními a kolmými hřebeny, 

patrná pouze na povrchu periostraka 

- vakuolizovaná struktura, vakuoly obsahují tekutinu nebo kalcifikovanou masu 

z jednotlivých aragonitových krystalů či granulí 

- periostrakální struktury, které se promítají na povrch jako jamkování, pásky, vlásky a 

trny  

- Callilová & Mansurová (2005) rozlišují na povrchu periostraka mlže rodu Anodontites 

několik typů struktur: záhyby (makroskopické, koncentricky uspořádané linie), zřasení 

(mesoskopické proužky kolmé na záhyby), mikrohřebeny (sevřené drobné jednotvárné 

struktury), mikrotřásně a mikrošpičky (drobné struktury, pozorovatelné pouze SEM, 

organizované podélně k mikrohřebenům, různotvaré prstíčkovité či tvaru vlajky) 

 

Výše popsané struktury se vyskytují u jednotlivých taxonů v závislosti na fylogenetické 

příbuznosti. Periostrakum plžů dosud nebylo podrobeno cílenému výzkumu. Je obecně 

známo, že i zde se vyskytují různé složité povrchové struktury – např. silné zahnuté chloupky 

na schránkách zástupců r. Isognomostoma či Trochulus. Nemusí jít ovšem jen o struktury 

vytvořené z vlastní hmoty periostraka: plž Napaeus barquini z Kanárských ostrovů, žijící na 

vrchních stranách kamenných bloků na povrchu své schránky zakládá malé „zahrádky“, na 

kterých spěstuje lišejníky několika rodů. Brání se tak proti útoku predátorů (Ch. Allgaier, 
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pers. comm.). V České republice žijící příbuzný tohoto druhu – hladovka Merdigera obscura 

svou ulitu maskuje vrstvou vlastního trusu. 

 

V některých pracích věnovaných periostraku unionoidních mlžů (Checa, 2000; Callil & 

Mansur, 2005) jsou zmiňovány smyčky na vnějším povrchu periostraka, s hrdlem 

„zalepeným“ hmotou vnitřního periostraka. Tato vrstva je na rozdíl od vnější, která vzniká 

uvnitř periostrakálního žlábku, přidávána až na vnějším povrchu vnějšího záhybu 

periostrakálního žlábku. Smyčky se tvoří na okraji periostrakálního žlábku a posléze jsou 

začleněny do vnějšího povrchu lastury, s věkem postupně mizí. Tvoří se díky kontinuálnímu 

vysouvání periostraka ze žlábku – vnitřní vrstvy lastury se naopak tvoří v periodách a 

„přebytečné“ periostrakum se stáčí do smyček a záhybů. Smyčky periostraka se objevují v 

liniích po celém rozsahu schránky a tvoří růstové linie. 

Checa (2000) navíc zmiňuje tzv. vnitřní periostrakální vrstvy: periostrakum je 

přerušeno kalcitovou prismatickou vrstvou schránky a uvnitř této vrstvy se nachází další 

proužek periostraka, který zasahuje až na povrch a napojuje se na vnější vrstvu periostraka. 

Přerušení indikují zastavení tvorby kalcifikované části schránky. 

Funkcí periostraka je ochrana schránky před korozí: chemickou (nízké pH prostředí, 

nízké koncentrace vápenatých iontů), mechanickou (abraze substrátem, omílání, odlupování); 

je to obrana před infestací porůstajícími a vrtajícími organismy (v mořském prostředí: 

epizoické řasy, sinice, bakterie, mechovky a živočišné houby). Přisuzuje se mu stabilizační 

funkce v substrátu, maskování a ochrana okraje schránky před predátory a v neposlední řadě i 

prodloužení dosahu taktilních orgánů na okraji lastury mlžů. 

 

II.2 VNIT ŘNÍ VRSTVY SCHRÁNKY  

 

Vrstvy pod periostrakem jsou z větší části anorganické, složené z uhličitanu vápenatého. 

Obvykle se dělí na dvě základní (střední ostrakum, vnitřní hypostrakum), ale typů je více a 

schránka se často skládá z většího počtu opakujících a střídajících se vrstev.  

Vápenatá součást schránky vzniká krystalizací anorganických iontů z extrapaliální 

kapaliny. Tato kapalina se svým složením liší od hemolymfy (vyšší obsah Ca2+, nižší K+), 

jsou do ní aktivně vylučovány ionty Ca2+, Mg2+ a CO3
-2. Také její pH je od pH hemolymfy 

rozdílné (Crenshaw, 1972). Krystalizací vznikají komplexně organizované, dokonale 

uspořádané krystaly uhličitanu vápenatého v několika krystalografických typech (nejčastěji 

aragonit a kalcit), obklopené organickou matrix (Lowenstam, 1981). 
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Vrstvy jsou rozlišovány dle morfologie krystalických jednotek, které je tvoří. Obecně 

jsou rozlišovány tyto vrstvy: 

 

- homogenní (homogeneous) 

- prismatická (prismatic) 

- lístkovitá (foliated) 

- perleťová (nacreous) 

- příčně lamelární (crossed lamellar) 

- komplexní příčně lamelární (complex crossed lamellar) 

 

Mimo tyto základní typy bývá vyčleňováno myostrakum – nepravidelná prismatická 

kalcitická vrstva pod adduktorem. 

Uvedený systém klasifikace vnitřních vápenatých vrstev schránek měkkýšů je jeden 

z několika v literatuře se objevujících. Zvolila jsem způsob popisu, který se objevuje 

v naprosté většině dostupné malakozoologické literatury.  

Mnoho ze sedmi základních vrstev měkkýší schránky je rozdělováno do podskupin. 

 

II.2.1 Prismatická vrstva (prismatic layer) 

 

Tato vrstva sestává z uniformních podlouhlých krystalků kalcitu (polygonální, 

podlouhlé, nejčastěji pěti- či šestiboké hranoly s průměrem 20 – 100 µm), spojených silnými 

pochvami z organické matrix. Tyto krystaly se označují jako prismata. Velikost krystalů 

kolísá mezi druhy i jedinci. Nejdelší osa krystalů je kolmá na povrch schránky. Organická 

fáze se vyskytuje také uvnitř prismat (tzv. intrakrystalinní matrix) a celá struktura má na 

příčném řezu podobu plástve. 

Prismatická vrstva tvoří vnější část kalcifikované části schránky (Taylor & Layman, 

1972), u některých mořských mlžů (Mytilida) je navíc sekundární prismatická vrstva – tvoří 

nejvnitřnější část schránky pod vrcholem. Prismatická vrstva se vyznačuje vysokou 

flexibilitou díky obsahu organických látek mezi 4 - 5 hm % (Checa, 2005).  

Dělí se na 4 podtypy: 

 

- jednoduchá prismatická vrstva (simple prismatic layer), někdy také jako 

sloupcovitá prismatická vrstva (columnar prismatic layer) (obr.č. 1): aragonitová 

či kalcitová mikrostruktura, v obou formách uhličitanu vápenatého téměř shodně 
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utvářená. Sloupcovitá prismata jsou orientována kolmo na vnější povrch schránky a 

jejich průměr kolísá okolo 100 µm. 

 

- vláknitá prismatická vrstva  (fibrous prismatic layer): specializovaný typ 

prismatické vrstvy, který se nachází např. u slávky Mytilus edulis, a u mořských plžů. 

Má vysoký poměr rozměrů prismat (délka ku šířce krystalu). Prismata jsou široká 

pouze 1 – 2 µm. Může být aragonitová i kalcitová. 

 

- složená prismatická vrstva (composite prismatic layer): je tvořena výhradně 

aragonitem a pokud je přítomna, vždy coby vnější vrstva schránky. Sestává z velkých 

horizontálních krystalů I. řádu, které jsou složené z krystalů II. řádu, paprskovitě 

vybíhajících z centrální podélné osy krystalu I. řádu. Tato vrstva je z okruhu 

prismatických (tedy jednoduché, vláknité, aragonitové a této prismatické vrstvy) 

nejpevnější (Taylor & Layman, 1972). 

 

- někdy se vyčleňuje aragonitová prismatická vrstva (aragonite prismatic 

structure) (Kobayasi & Samata, 2005). Podobá se složené příčně lamelární vrstvě, 

vytvořené ze zaoblených krystalků. Prismata jsou poskládána z tyčinkovitých až 

kuželovitých agregátů aragonitu. 

 

- sférulitická vrstva (spherulitic layer): označovaná také jako radiální prismatická 

vrstva (radiated prismatic layer). Skládá se z hrubých sférulitů (počátečních 

krystalů kulovitého tvaru, ze kterých dále vznikají prismata) a prismat, která sestávají 

z prodloužených podjednotek, vybíhajících radiálně z jednoho počátku. Může být 

aragonitová i kalcitová. Často se vyskytuje na poraněných místech s regenerovanou 

schránkou a je to iniciální fáze tvorby prismatické vrstvy. 
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obr.č. 1 – jednoduchá prismatická vrstva u mlže Lamprotula sp..V levé části snímku jsou 

patrné iniciální sférulity jednotlivých prismat. Převzato z Checa (2000). 

 

II.2.2 Perleťová vrstva (nacreous layer) 

 

Tato vrstva je složena výhradně z  aragonitu a nachází se ve středních a vnitřních 

částech schránky (Hedegaard, 1997). Vyskytuje se u všech tříd měkkýšů. Skládá se z tenkých 

horizontálních vrstviček či sloupců a každá tato struktura je složená z tenkých aragonitových 

polygonálních šupinek, obalených organickou matrix (mlži); nebo z aragonitových šupinek 

vyrovnaných do úzkých sloupečků (plži). Organická fáze se vyskytuje i uvnitř šupinek. 

 Tloušťka jednotlivých podvrstev kolísá od 0,2 do 2 µm. Tato vrstva je odpovědná za 

opalizující lesk vnitřní strany lastur mlžů a tvoří vrchní vrstvu perel. 

Dělí se na pět podtypů: 

 

- štítová perleť (sheet nacre, „backsteinbau“ nacre): má na podélném řezu strukturu 

cihlové zdi a jednotlivé šupinky aragonitu, obalené organickou matrix, jsou laterálně 

posunuty oproti šupinkám ve vrstvičce nad sebou (obr.č. 2). 

 

- variací štítové perleti je pravděpodobně schodovitá perleť, vyskytující se u některých 

sladkovodních mlžů. 
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- čočkovitá perleť (lenticular nacre): sestává ze sloupečků 20 – 30 µm vysokých. 

Šupinky se směrem vzhůru (dovnitř schránky) zmenšují a dávají sloupečkům kónický 

tvar. 

 

- sloupcovitá perleť (columnar nacre, stacked-up nacre): šupinky aragonitu se 

skládají do vertikálních sloupců charakteristických pro plže, mají uniformní velikost a 

charateristický klad šupinek centrálními částmi nad sebe. Jsou proloženy organickými 

membránami. 

 

- podperleťová vrstva (subnacreous layer): řídce užívaný termín pro sloupcovitou 

perleťovou strukturu. Sloupce se skládají z aragonitových šupinek, paralelních 

k povrchu schránky, každá šupinka se skládá z pěti až šesti radiálně přiložených 

jednotek. 

 

- prsténkovitá perleť (ring nacre): termín použitý pro označení šestiúhelníkovitých 

krystalů štítovité perleti na okraji schránky. Tato struktura je pravděpodobně 

přechodným stádiem růstového procesu perleťové vrstvy. 

 

 

 

obr.č. 2 – štítovitá perleť mlže rodu Lamprotula. Převzato z Kobayasi & Samata (2006). 

Bílý obdélníček je 25 Am. 
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U mlžů se vyskytuje štítová perleť, zatímco u plžů (zkoumáni byli pouze mořští) vždy 

sloupcovitá (Wise, 1970). Perleť je také jediný typ mikrostruktury měkkýší ulity, který byl 

testován pro klinicko - medicínské využití. 

Velká pozornost byla věnována ultrastruktuře perleti v práci Mutveie (1978). Zkoumal 

sloupcovitý typ perleti u některých zástupců mořských plžů (rody Gibbula, Calliostoma, 

Trochus a Haliotis). Zjistil, že aragonitové šupinky se usazují ve střední části předchozí 

šupinky a vznikají pyramidové a posléze válcovité sloupečky. U mlžů není růst omezen na 

okraj pláště a perleť má schodovitou strukturu. Další šupinky aragonitu se usazují na okrajové 

části předchozích šupinek – místo pyramid či sloupečků vzniká efekt cihlové zdi. Šupinky 

jsou různého tvaru: od šestiúhelníkovitého po zaoblené až kruhovité. Často bývají svrchu 

konkávní. Při rozpouštění perleti směsí glutaraldehydu a kys. octové se nejprve rozpustí 

střední kalcifikovaná část šupinky a vznikne centrální dutina. Centrální dutiny mají ve všech 

šupinkách stejnou pozici a v jednom sloupci vytváří kontinuální centrální kanálek, který je na 

několika místech přerušen interlamelárními konchiolinovými membránami. 

Růst perleťové vrstvy ve sloupečcích je pro plže výhodný: na rozdíl od mlžů, kde perleť 

může přirůstat a zesilovat během života po celé vnitřní ploše schránky, zde dochází 

k přirůstání jednorázově v omezeném prostoru při ústí ulity. Díky sloupcovitému typu 

vrstvení může perleť přibývat v dostatečné tloušťce stejnou rychlostí jako ostatní vrstvy ulity 

(Wise, 1970). 

Aragonitové šupinky se skládají z různého počtu radiálně uspořádaných krystalických 

sektorů (od jednoho do šesti), mezi nimiž se táhnou úzké meziprostory, vyplněné 

konchiolinovými membránami (platí pouze pro perleť mořských plžů). U mlžů se 

rozpustitelná centrální dutina nevyskytuje. Šupinky jsou rozděleny na čtyři sektory, z nichž 

dva jsou poněkud rozpustnější. 

Bylo experimentálně dokázáno (Taylor & Layman, 1972), že perleť je nejodolnější 

vrstvou schránky, je-li vystavena tahovému stresu. Tato odolnost je vysvětlována vysokým 

obsahem organické fáze. Trhliny se v perleti šíří organickou částí, do šupinek aragonitu 

neproniknou. 

V tradiční čínské medicíně je perleť využívána pro léčení krátkozrakosti a výzkum (Xu 

et al., 2000) ukázal, že extrakt z perleti redukuje zkracování oční osy a stimuluje enzymy 

superoxiddismutázu, NO syntetázu a samotný oxid dusný. Perleť navíc obsahuje některé 

prvky (Cu, Fe, Mg, Mn, Zn), které jsou kofaktory těchto enzymů, zabraňujících tvorbě 

volných radikálů a ničení retinální tkáně. 
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II.2.3 Lístkovitá vrstva (foliated layer) 

 

Tato vrstva bývá kalcitová a je tvořena paralelními podlouhlými lamelami čepelovitého 

až listovitého tvaru. Lístky jsou laterálně v kontaktu, překrývají se ve vrcholech a povrch 

vrstvy se podobá středomořským střechám z břidlicových plátků. Šíře lístků je přibližně 2 – 4 

µm a jsou paralelní k povrchu schránky. 

 Lístkovité vrstvě se někdy říká kalcitostrakum : krystalky jsou uspořádány spirálovitě 

(stejným způsobem jako semena ve strboulu některých rostlin). Množství organické matrix je 

menší než u perleťové vrstvy, přibližně 0,5 – 0,6 % celkové hmotnosti schránky. Vyskytuje-li 

se lístkovitá vrstva u ústřic, objevují se v ní plošky křídového bílého materiálu. 

Tato vrstva je dle Taylora & Laymana (1972) nejměkčí ze všech. 

 

 

 

obr.č. 3 – lístkovitá vrstva u ústřice Crassostrea gigas. Bílý obdélníček je 1 Am. Převzato 

z Kobayashi & Samata (2006). 

 

II.2.4 Příčně lamelární vrstva (crossed-lamellar layer) 

 

Tato vrstva je charakteristická pro všechny třídy měkkýšů kromě hlavonožců a je velmi 

rozšířená. Bývá aragonitová. Obsahuje asi 0,1 hm % organické fáze a dělí se na dva základní 

podtypy: 
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- jednoduchá příčně lamelární vrstva (simple crossed-lamellar layer): je vytvořena 

z velkých lamel (tzv. lamely I. řádu, first order lamelae – viz obr.č. 4) podlouhle 

obdélníkového tvaru s delší osou orientovanou horizontálně (paralelně s povrchem 

schránky). Lamely I. řádu se skládají z mnoha menších lamel (tzv. lamel II. řádu, 

second order lamelae). Také lamely II. řádu sestávají z drobných podlouhlých 

krystalků – lamel III. řádu. Lamely III. řádu jsou nejmenší stavební jednotkou 

jednoduché příčně lamelární vrstvy a jsou obklopeny vláknitou nebo homogenní 

organickou membránou. Někdy (např. Dauphin & Denis, 2000) se vyčleňují ještě 

lamely IV. řádu – drobné, zkrácené lamelky, které mezi sebou spojují lamely III. řádu. 

 

 

 

 

obr.č. 4 – schematický nákres strukturálních podjednotek jednoduché příčně lamelární vrstvy. 

Převzato z Dauphin & Denis (2000). 

 

Ve dvou sousedících lamelách I. řádu jsou lamely II. řádu k sobě přikloněné v opačném 

směru a celek vypadá na lomu jako parketová podlaha. 

 

- komplexní příčně lamelární vrstva (complex crossed-lamellar layer): v této vrstvě 

se lamely III. řádu uspořádávají do kuželovitých útvarů, kolmých na povrch ukládání 

vrstvy nebo formují jehlovité lamely II. řádu s různým sklonem. Lamely I. řádu mají 

více směrů sklonu. Je to jeden z nejpevnějších typů vrstev. 
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obr.č. 5 – příčně lamelární vrstva mořského plže Strombus gigas. Převzato z Hou et al. 

(2003). 

 

Hou et al. (2003) uvádí, že u mořského plže Strombus gigas se tato vrstva skládá ze tří 

podvrstev, a každá podvrstva sestává z mnoha příčně uspořádaných lamel I. řádu, které se dělí 

na lamely II. řádu a tyto lze rozdělit na lamely III. řádu. Sousedící lamely I. řádu mají 

rozdílnou orientaci a přikládají se k sobě v úhlu 70 – 90o. Díky tomu má schránka anizotropní 

vlastnosti, které se v tvrdosti, křehkosti a mezi ohybu po smrti jedince zlepšují. Způsob 

uspořádání příčné lamelární vrstvy je vysoce efektivní pro zvýšení mechanické odolnosti 

schránky. Laminární hierarchická organizace vrstviček sama o sobě dodává této struktuře 

pevnost. Šíří-li se v lamelární vrstvě praskliny děje se tak nejjednodušší cestou pro propagaci 

a praskliny běží organickou částí vrstvy mezi lamelami I. řádu. V důsledku toho „vyplýtvají“ 

svou energii a nedojde k vážnějšímu poškození anorganických částí schránky. 

Touto vrstvou se hlouběji zabývali Dauphin & Denis (2000). Zjistili, že mikrostruktura 

a chemický obsah jsou u aragonitové příčně lamelární vrstvy mezi různými druhy měkkýšů 

velmi podobné (malý obsah Sr a Mg, vysoký Na), zato obsah organické látky značně kolísá. 

Organickou složku tvoří téměř výhradně kyselé glykoproteiny s nízkým obsahem síry. Mezi 

strukturou této vrstvy u mlžů a plžů není rozdíl. U některých druhů se vyskytuje více příčných 

lamelárních podvrstev pod sebou s různými orientacemi (Cypraea, Phalium). Počet a 

orientace podvrstev jsou taxonomicky charakteristické. 
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Neves & Mano (2005) se zabývali otázkou, je-li organická matrix v příčně lamelární 

vrstvě nezbytná. Zjistili, že vyschnutí (působení teploty 115 oC po dobu 12 h) mikrostrukturu 

a její vlastnosti neovlivní, ale kalcinace (působení 550 oC po dobu 2 h) a následné zničení 

organické matrix podstatně sníží mechanické vlastnosti schránky.  

 

II.2.5 Homogenní vrstva (homogeneous layer) 

 

Tato struktura je aragonitová a vykazuje nespecifickou homogenní vnitřní strukturu. 

Pod světelným mikroskopem není patrná žádná struktura a to vrstvě dalo jméno (Chateigner 

et al., 2000). Elektronmikroskopické studie ukázaly, že vrstva sestává z drobných 

různotvarých granulí aragonitu, které mají podobnou krystalografickou orientaci. Granule 

mají průměr pod 5 µm a jejich stěny mohou být zaoblené i ostře lomené. 

Někdy se vyčleňuje coby zvláštní typ zrnitá vrstva (gained layer), nezávislá na 

homogenní vrstvě. Většina autorů jí považuje za modifikaci homogenní vrstvy. 

 

 

 

obr.č. 6 – homogenní vrstva schránky mořského mlže Mercenaria stimpsoni. Bílý obdélníček 

je 50 Am. Převzato z Kobayashi & Samata (2006). 
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II.2.6 Myostrakum 

 

Tento termín se používá pro mírně odlišnou strukturu schránky pod úponem adduktoru. 

Nazývá se též nepravidelná prismatická vrstva (irregular simple prismatic layer), 

hypostrakum, pellucidní vrstva či paliální myostrakální vrstva (Clark, 1999). Myostrakum 

vykazuje prismatickou strukturu z aragonitových krystalů, které kolísají v délce i tvaru. Bývá 

často uložené mezi vrstvami perleti. 

 

II.2.7 Mosaikostrakum 

 

Mosaikostrakum leží pod periostrakem a vnější kalcifikovanou vrstvou lastury mlžů. Je 

to velmi tenká struktura vystavěná z krystalů bradavičnatého tvaru. U slávky Mytilus edulis je 

periostrakum přichyceno myostrakální vrstvou k prismatické a působí jako mechanická 

prevence před jejím odřením. 
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III ORGANICKÁ MATRIX 

 

Kalcifikace se objevila při kambrické explozi (před 545 – 535 miliony let) poměrně 

náhle. Pro tvorbu proteinů organické matrix byly pravděpodobně využity již existující, ale 

nově modifikované proteiny (např. vytvářející ochranný mukus – takové proteiny mají často 

funkci zabraňující nežádoucí spontánní kalcifikaci i v současných organismech). V době 

kambrické exploze se silně zvýšila koncentrace kyslíku v atmosféře a vápníku v mořské vodě 

a organismům hrozilo uzavření a smrt ve vysrážené vápenaté krustě. Vytvořily tedy způsob 

obrany spočívající v ovládnutí a omezení precipitace CaCO3 na určitá místa. Marin et al. 

(1995) podpořili tuto hypotézu testováním reaktivity a homologie mezi mukusem a 

rozpustnými proteiny organické matrix u slávky Mytilus edulis a škeble Mercenaria 

mecrenaria. Dalším argumentem hypotézy, že proteiny měkkýší schránky byly složeny z již 

existujících proteinů metodou exon shuffling, je modulární struktura těchto proteinů. Tyto 

moduly jsou často homologické s jinými známými proteiny a enzymy. 

Organická matrix je vytvářena a sekretována specializovanými buňkami pláště do 

extrapaliálního prostoru. Tvoří jí směs proteinů, glykoproteinů, proteoglykanů, polysacharidů 

(manóza, glukóza, galaktóza, N-acetyl-galaktosamin a N-acetyl-glukosamin) a chitinu. 

Polysacharidy jsou v organické matrix stejně důležité jako proteiny (Marxen et al., 1998). 

Obsahují sulfátové skupiny, které mohou sloužit ke koncentrování vápníku. Spolu 

s anorganickými složkami schránky se hmota složená z organické fáze a uhličitanu 

vápenatého sama precizním způsobem uspořádává do různých struktur schránky, které se 

vyznačují přesně definovanou morfologií (viz výše).  

Organická matrix se liší dle typu struktury, ve které se vyskytuje, nejvíce mezi třemi 

skupinami typů vrstev: prismatickou a perleťovou, lístkovitou a příčně lamelární. Liší se 

složení i celkový objem organické fáze, který kolísá mezi 0,1 – 5 hm %. 

Je to organická matrix, která v supersaturovaném roztoku vápenatých a uhličitanových 

iontů vyvolá v případě potřeby (např při růstu či poškození schránky) krystalizaci příslušných 

typů krystalů a celých vrstev. Díky ní uhličitan vápenatý krystalizuje ve vhodné formě (velmi 

jemně se rozlišuje a přepíná mezi kalcitem či aragonitem a typy matrix jsou pro tyto 

krystalografické formy odlišné). Reguluje tvar i směr růstu vznikajících krystalů a jejich růst 

také ukončuje. Díky organické fázi má schránka lepší mechanické vlastnosti a je odolná vůči 

prasklinám (Marin & Luquet, 2005; Taylor & Layman, 1972). Vlastnosti schránky (odolnost 

v tahu a tlaku) se značně liší od vlastností samotné anorganické složky a jsou lepší než je 

tomu např. u kosti. 
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Organickou matrix lze rozdělit do skupin podle výskytu v různých typech vrstev 

schránky:  

 

III.1 Matrix v prismatické vrstv ě 

 

Jednotlivá prismata jsou obalena pochvou nerozpustného organického materiálu, který 

je drží při sobě. Uvnitř prismat jsou patrné horizontální vrstvy organického materiálu jako 

úzké membrány. Organický materiál v této vrstvě má vyšší obsah síry (množství síry je 

obecně vyšší u kalcitových vrstev). 

Ve složené prismatické vrstvě se vyskytuje nerozpustná basofilní fibrózní 

interprismatická matrix a silné příčné proužky uvnitř krystalů. Mimo tyto proužky se vkládá 

intraprismatická matrix paralelní s růstovými liniemi. 

 

III.2 Matrix v lístkovité vrstv ě 

 

Organická matrix v lístkovité vrstvě má menší objem než v prismatické. Jeví se jako 

tenké průhledné sklovité lístečky. Ultrastrukturně tato matrix sestává ze sítě vláken o průměru 

28 Am a je nerozpustná. 

 

III.3 Matrix v perle ťové vrstvě  

 

Organická matrix zde má podobu fibrilární retikulární struktury s různě velkými a 

tvarovanými póry. Matrix perleťové vrstvy byla v minulosti věnována pozornost a díky tomu 

je známo její chemické složení: ß-chitin, proteiny podobné hedvábí a kyselé glykoproteiny 

bohaté na kyselinu asparagovou. 

Studie Leviho-Kalismana et al. (2001) ukázala, že pochvy jednotlivých šupinek 

aragonitu se skládají z propojených vláken ß-chitinu. Další organická matrix se vyskytuje 

mezi pochvami a předpokládá se, že se skládá z hedvábného proteinu (protein vlastnostmi a 

strukturou podobný fibroinu z hedvábných vláken bource morušového). Tento materiál nemá 

pravidelnou strukturu. 

Organická část perleťové vrstvy mlžů kolísá mezi 2 - 5 % hmotnosti schránky. 

Vyskytují se zde dva typy matrix: interlamelární pochvy, oddělující přilehlé vrstvy; a 

interkrystalinní matrix , oddělující od sebe jednotlivé aragonitové šupinky v jedné vrstvě. 

Interkrystalinní matrix se dělí na pět podvrstev: centrální je chitinová a povrchové jsou 
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z proteinu bohatého na kys. asparagovou. Nejuspořádanější součástí organické matrix 

v perleťové vrstvě je ß-chitin, který je asociován s kyselými proteiny v konformaci ß-listu. 

Po dekalcifikaci se často objevuje uniformní planární struktura s pravidelnými 

rozestupy jednotlivých vrstev. Hlavní složkou je ß-chitin a ostatní organické látky se na 

struktuře membrán podílí minimálně (jejich přítomnost je však nezbytná). ß-chitin je 

základním stavebním materiálnem organické matrix perleťové vrstvy a ostatní složky jsou 

navázány na chitinové kostře. Hedvábný protein netvoří samostatnou vrstvu, vyskytuje se na 

β-chitinové vrstvě ve formě homogenního gelu. Třetí složkou organické sítě jsou kyselé 

glykoproteiny bohaté na kys. asparagovou, lokalizované na povrchu pochev i uvnitř minerální 

fáze. Fungují jako základy krystalizačních jader minerální fáze. 

 

III.4 Matrix v p říčně lamelární vrstvě 

 

Lamely III. řádu příčně lamelární vrstvy jsou obklopeny monotónní homogenní 

organickou membránou. Nevyskytují se zde čisté proteiny (Dauphin & Denis, 2000), pouze 

směsi. Někteří autoři (Kobayashi & Samata, 2006) rozeznávají dva typy organického 

materiálu podle způsobu barvení: basofilní (nerozpustná a jemně vláknitá membrána, která 

obaluje lamely I. řádu) a eosinofilní (příčně distribuovaná v lamelách I. řádu, paralelně s 

růstovými liniemi). Tato matrix má nízký obsah síry a větší obsah vysokomolekulárních silně 

kyselých glykoproteinů. 

Lze shrnout, že ve srovnání s perleťovou vrstvou je v příčně lamelární vrstvě menší 

objem organických látek a proteiny zaujímají často konformaci β skládaného listu. 

 

III.5 Matrix v homogenní vrstv ě 

 

Tato vrstva obsahuje basofilní membrány, občas s eosinofilním materiálem (Kobayashi 

& Samata, 2006). Aminokyselinové složení se podobá složení organické matrix příčně 

lamelární vrstvy. 

 

Fyziologický proces tvorby schránky měkkýšů se označuje jako biologicky 

kontrolovaná mineralizace (biologically controlled mineralisation). Proces je regulován 

extracelulární organickou matrix (Marin & Luquet, 2004) a odehrává se na distálních 

oblastech schránky.  
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Při zkoumání organické matrix se po působení různými činidly a centrifugací oddělí dvě 

frakce: ve vodě rozpustná (soluble matrix, SM) a nerozpustná (insoluble matrix, IM). Ve 

schránce jsou tyto dvě frakce blízce asociované. 

Nejprve byla objevena nerozpustná matrix a byla pojmenována konchiolin. Je to směs 

proteinů. Dále byly rozeznány tři složky konchiolinu: nakrin , nakrosklerotin  a nakroin  

(Marin & Luquet, 2004). V konchiolinu se také vyskytuje chitin . Ve všech proteinech 

převažují aminokyseliny alanin a glycin. Další protein z perleťové vrstvy se podobá proteinu, 

ze kterého je složeno hedvábí pavouků a bource morušového(viz výše). Tato strukturální 

podobnost může za vynikající fyzikální vlastnosti perleti (elasticita a odolnost proti praskání). 

Díky pozorování perleťové vrstvy mlžů byla navržena teorie vzniku struktury „cihlové 

zdi“ – kompartmentová teorie (compartment theory): nejprve vzniká organická síť a poté do 

ní krystalizuje aragonit. Další stukturou schránky, která je vysvětlována podobně – tzv. 

pěnovou teorií – je prismatická vrstva (viz kapitola KONTROLA 

BIOMINERALIZACE MĚKKÝŠÍ SCHRÁNKY ) 

Rozpustná frakce organické matrix je silně polyanionická – obohacená zbytky kys. 

asparagové. Vznikla hypotéza, že tato kyselá rozpustná frakce je odpovědná za krystalizaci 

anorganické části schránky. O něco později bylo zjištěno, že stav organické matrix rozhoduje 

o započetí či inhibici krystalizace: je-li rozpustná frakce organické matrix navázána na již 

existující povrch, může sloužit jako templát (podklad) pro krystalizaci; když je rozpuštěna 

volně v roztoku, lehce se váže díky elektrostatickým interakcím na kationty na povrchu 

rostoucích krystalů a díky tomu usměrňuje růst krystalů. Navázání rozpustné matrix na krystal 

ve všech směrech růst zcela inhibuje. Struktura „cihlové zdi“ v perleťové vrstvě se vysvětluje 

četnými opakujícími se cykly počátku krystalizace, maturace krystalů a inhibici růstu (Levi-

Kalisman et al., 2001) 

S pomocí molekulárně-biologických metod bylo objeveno, osekvenováno a popsáno 

několik proteinů měkkýší schránky. Tyto proteiny jsou multifunkční s různými vlastnostmi: 

 

- RP-1 – ze schránky přílipky, obsah zbytků kys. asparagové okolo 30 %, 

v podmínkách in vitro efektivní inhibitor srážení CaCO3, vykazuje podobnost 

s proteiny dentinu. 

 

- kalprismin  – rozpustný protein z kalcitové prismatické vrstvy kyjovky Pinna nobilis 

(Marin et al., 2005), s nízkou schopností srážet uhličitan vápenatý; nevykazuje 

homologie s žádným známým proteinem (Marin & Luquet, 2004), jeho složení 



 25 

dominují čtyři aminokyseliny: alanin, kys. asparagová, threonin a prolin (všechny 

okolo 11 % obsahu). Bývá glykosilován. 

 

- kaspartin – dominantní protein rozpustné organické matrix prismatické vrstvy 

kyjovky Pinna nobilis, obsahuje převážně alanin a glycin. V podmínkách in vitro 

způsobuje silné srážení uhličitanu vápenatého, mění velikost a tvar vznikajících 

krystalů (vzniklé krystaly jsou větší, se stupňovitými hranami). Ve schránce je 

lokalizován jak okolo (dvojvrstva pokrývající z obou stran pochvy z nerozpustné 

organické matrix), tak uvnitř prismat (templát pro počátek krystalizace prismat). Při 

vyšších koncentracích precipitaci vápníku zcela inhibuje. Jako homology byly určeny 

aspolin 2 (protein svalů ryb) a kuřecí kalsequestrin (protein endoplasmatického 

retikula, vykazující slabou vazbu k vápníku). 

 

- nakrein – izolován z perleťové vrstvy mlže Pinctada fucada, uvnitř sekvence se 

vyskytují dvě poddomény podobné karboanhydráze (tento enzym katalyzuje přeměnu 

oxidu uhličitého v kys. uhličitou). Nakrein může fungovat jako karboanhydráza stejně 

jako templát pro vazbu vápníku. 

 

- MSI60 – perleťový protein, obsahuje 11 polyalaninových a 39 polyglycinových 

bloků, podobá se proteinu pavoučího hedvábí, nerozpustný protein organického 

„lešení“, dle Kobayashi & Samata (2006) prvek nerozpustné části basofilních 

membrán perleťové vrstvy. 

 

- MSI31 – nerozpustný protein z kalcitové prismatické vrstvy, s krátkými 

polyglycinovými bloky. Kobayashi & Samata (2006) se domnívají, že je hlavním 

komponentem eosinofilních pochev v jednoduché prismatické vrstvě. 

 

- MSI7 – pravděpodobně zkrácená varianta MSI31, vyskytuje se při formování 

kalcitové prismatické i perleťové vrstvy, tvoří supramolekulární komplexy. 

 

- lustrin A – z perleťové vrstvy ušně Haliotis rufescens; zatím nejdelší identifikovaný 

protein. Působí proti rozpadu perleti, spojuje dohromady šupinky aragonitu (Weiss et 

al., 2001) a funguje jako filtr absorbující energii, podobně jako titin ve svalech. Je 

nerozpustný, částečně podobný kolagenu 1-α. 
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- MSP-1 – z listovité kalcitové vrstvy přílipky Patinopecten yessoensis, bohatý na serin, 

kys. asparagovou a glycin, částečně podobný lustrinu A. Váže vápník a je podobný 

proteinům dentinu. 

 

- perlin  (původně nazývaný konchiolin 15) – rodina proteinů, obohacená o glycin a 

tyrosin. V roztoku inhibují krystalizaci, navázané na nerozpustnou matrix jsou 

odpovědné za krystalizaci šupinek aragonitu. 

 

- mukoperlin  – glykoprotein z perleťové vrstvy kyjovky Pinna nobilis (Marin & 

Luquet, 2005), vykazující homologii s PGM (pig gastric mucin: tandemové repetice, 

hojný výskyt prolinu a serinu), silně glykosilovaný. Proteiny této rodiny se vyskytují 

v mukusu všude tam, kde je nebezpečně vysoká koncentrace vápníku (žlučník, bukální 

dutina, močový měchýř). 

 

- perlucin – z perleťové vrstvy ušně Haliotis laevigata; nekyselý protein 

s manózu/galaktózu vázající C-lektinovou doménou (tyto domény jsou nacházeny 

v různých kalcifikujících systémech). V roztoku urychluje srážení uhličitanu 

vápenatého a modifikuje tvar vznikajících krystalů. 

 

- perlustrin  – také z perleťové vrstvy ušně Haliotis laevigata; vykazuje homologii s N-

koncovou doménou savčího IGFBP 1-5 (insulin-like growth factor binding proteins 1-

5) a váže lidské IGF (Weiss et al., 2001). 

 

- AP7 a AP24 (AP = aragonite protein) – malé, rozpustné a mírně kyselé proteiny 

asociované s perleťovou vrstvou. 

 

Všechny tyto proteiny spojuje převaha několika aminokyselinových zbytků (častá 

vlastnost extracelulárních proteinů bezobratlých organismů). Jedny z nejběžnějších 

aminokyselin jsou zde glycin, kys. asparagová, serin a méně často také prolin , cystein, 

tyrosin a leucin. Jinou společnou vlastností je modulární primární struktura – jsou složeny 

z domén s různou funkcí. Tato vlastnost je též známá u extracelulárních proteinů 

bezobratlých. Každá doména souvisí s jedinečnou funkcí a domény lze rozdělit do čtyř 

základních skupin dle jejich funkce či struktury: 
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- enzymové domény 

- strukturální domény s. lato 

- domény, interagující s uhličitanem vápenatým 

- receptory či vazebné domény 

 

Vzhledem ke konstrukci těchto proteinů z různých domén se předpokládá, že každý 

z nich může zastávat několik rozdílných funkcí. 

Všechny proteiny bohaté na kys. asparagovou se vyskytují v asociaci s kalcitovými 

strukturami – lístkovitou (RP-1, MSP-1) či prismatickou vrstvou (kaspartin). Při zkoumání 

organické fáze schránky pomocí elektroforézy často dochází k vizualizaci proteinů v podobě 

rozmlženého oblaku (Marin & Luquet, 2005). Marin et al. (2005) tento jev vysvětlují rychlou 

degradací proteinů v in vitro podmínkách nebo vazbou na další komponenty schránky, užité 

při biomineralizaci, které znesnadňují průchod gelem. Diskrétní proužky byly získány pouze 

při zpracovávání mladých jedinců. 

Ze zjištěné proteinové rozmanitosti se zdá, že tyto proteiny nejen poskytují „lešení“ pro 

krystalizaci anorganické části schránky, počínají krystalizaci a ovlivňují tvar vzniklých 

krystalů, ale umožňují navíc interakce mezi makromolekulárními složkami matrix a účastní se 

buněčné signalizace (perlustrin s vazebnou funkcí na IGF). 

Zvláštní je schopnost organické matrix perleťové vrstvy atrahovat buňky kostní dřeně, 

podněcovat je k diferenciaci a urychlovat hojení poraněné kosti (Lamghari et al., 1999; Shen 

et al., 2006). V experimentech in vivo i in vitro se ukázalo, že prášek z perleťové vrstvy mlže 

Pinctada maxima či přímo z perel (prášek z perel má vyšší účinek, protože organická fáze, 

které je zde větší množství než v samotné perleťové vrstvě, funguje jako adsorbent iontů 

Ca2+) stimuluje diferenciaci buněk kostní dřeně a v kultuře těchto buněk zvyšuje aktivitu 

alkalické fosfatázy, která se používá jako marker diferenciace osteoblastů. Je zde i prostý vliv 

obsahu vápníku v perleti, který umožňuje tvorbu hydroxyapatitu, hlavní složky kosti. 

Organická fáze perleťové vrstvy obsahuje difusibilní rozpustný faktor, který má vliv na 

pozitivní chemotaxi a diferenciaci buněk kostní dřeně (Lamghari et al., 1999) nebo funguje 

jako katalyzátor precipitace hydroxyapatitu díky vazbě organických částí na vápenaté ionty a 

rozpouštění CaCO3 z perleti (Shen et al., 2006). Je to nejspíše díky perlustrinu , který patří do 

rodiny IGFB proteinů (insulin-like growth factor binding proteins), jejíž členové jsou známi 

schopností ovlivňovat metabolismus kostní tkáně. Perlustrin váže svou N-koncovou doménou 

lidský IGF s KD ~ 10 –7 (Weiss et al., 2001). 
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IV DISTRIBUCE JEDNOTLIVÝCH TYP Ů VRSTEV SCHRÁNKY 

 

Každá ze specifických struktur popsaných výše se vytváří v určitých částech schránky. 

Existují kombinace vrstev charakteristické pro určité taxony (Taylor & Layman, 1972). U 

mlžů se navíc mikrostrukturou může lišit pravá schránka od levé (např. u rodu Anomia). 

Mlže lze dle přítomnosti specifických typů vrstev ve struktuře schránky rozdělit do 

několika skupin a podskupin: 

 

IV.1 Perleťová skupina (nacreous group) 

 

- kompozitně perleťová podskupina (composite nacreous subgroup) 

- prismaticko-perleťová podskupina (prismatic nacreous s.): tyto schránky se nejčastěji 

skládají z jednoduché prismatické nebo vláknité prismatické vrstvy a z perleťové 

vrstvy 

 

IV.2 Lístkovitá skupina (foliated group) 

 

- prismaticko-lístkovitá podskupina (prismatic foliated s.) 

- lístkovitá a příčně lamelární podskupina (foliated crossed lamellar s.) 

 

IV.3 Komplexní lamelární / komplexní příčně lamelární skupina (complex lamellar / 

complex crossed-lamellar) 

 

- různé kombinace vláknité prismatické, příčně lamelární, komplexní příčně lamelární, 

složené prismatické a homogenní vrstvy  

 

Mezi dělením do skupin dle mikrostruktury schránky  a fylogenetickými trendy je u 

mlžů korelace (Kobayashi & Samata, 2006, Taylor & Layman, 1972). 

 

Výzkum organické matrix se také soustředí především na mlže, plži jsou rozdělováni do 

dvou skupin podle přítomnosti perleťové vrstvy. 

Taylor & Layman (1972) zmiňují korelaci mezi ekologickým typem a složením 

schránky u mlžů: 
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- u epifauny, která se drží na místě pomocí byssových vláken, se často vyskytuje 

kalcitová prismatická vrstva a perleťová vrstva, nebo lístkovitá vrstva. 

- u mlžů, zahrabávajících se hluboko do dna, je nejběžnější kombinace složené 

prismatické či příčně lamelární vrstvy s komplexní příčně lamelární vrstvou. 

- mlži, zahrabaní nehluboko v sedimentu, mají v lasturách obvykle kombinaci příčně 

lamelární a komplexní příčně lamelární vrstvy, nebo aragonitové prismatické vrstvy 

spolu s perletí. 

 

Výskyt jednotlivých vnitřních struktur schránky může také souviset s velikostí 

živočicha – drobní vodní měkkýši mají schránku většinou složenou z homogenní vrstvy, 

protože celková tloušťka lastury je pouze 50 µm a např. lamely I. řádu o délce 20 µm by se 

dovnitř nevešly (Hedegaard, 1990). 

Vývojově nejstarší vrstvou je pravděpodobně perleťová vrstva. Obsahuje největší 

množství organické matrix, její výstavba je energeticky nejnáročnější a vyskytuje se u 

bazálních skupin, jako jsou např. Monoplacophora. Díky vysokému obsahu organické matrix 

je ze všech vrstev mechanicky nejodolnější. Díky menším energetickým nákladům na tvorbu 

a rychlejší depozici většího objemu mikrostruktury za jednotku času se z ní vyvinuly ostatní 

typy vrstev (Taylor & Layman, 1972). Palmer (1992) spočítal, že tvorba anorganické části 

perleťové vrstvy mořského mlže (rod Nucella) stojí 1 – 2 J/mg CaCO3, zatímco tvorba 

organické matrix 29 J/mg proteinu. Organická matrix spotřebuje na svou tvorbu 22 % celkové 

energie potřebné pro tvorbu lastur, i když sama tvoří pouze 1,5 hm % schránky, a 50 %, 

pokud (jako v případě perleti) tvoří 5 hm % schránky. Tato energetická bilance podporuje 

Taylorův a Laymanův názor. Energetická bilance tvorby schránky u suchozemských měkkýšů 

bude patrně vyšší díky menší dostupnosti vápníku. 

Jiný názor razí Hedegaard (1997). Fylogenetickou analýzou zjistil, že plesiomorfnějším 

znakem je u mořských plžů výskyt příčně lamelární vrstvy a teprve z ní se vyvinula perleť a 

to několikrát během paleozoika. Perleť se totiž mezi měkkýšími třídami krystalograficky liší 

(orientace dalších krystalografických os, kolmých na osu c) (Hedegaard & Wenk, 1998).  
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V KONTROLA BIOMINERALIZACE M ĚKKÝŠÍ SCHRÁNKY 

 

Ovlivňuje organická součást schránky krystalografickou formu tvořícího se uhličitanu 

vápenatého? 

 

Formování pevných struktur z uhličitanu vápenatého není jedinečnou schopností 

měkkýšů. V živočišné říši se vyskytuje často a slouží k vytvoření podpěrné kostry, nástrojů 

obrany i součástí trávicího traktu různých živočichů (Wilt, 2005). Organismy užívají velmi 

rozdílné metody kontroly mineralizace a výsledné produkty jsou druhově specifické. 

Mnoho z procesů biomineralizace se odehrává v úzkých prostorech, vymezených 

epitely a organickou membránou. Biomineralizace obecně vyžaduje splnění čtyř základních 

podmínek: 

 

- je potřeba uzavřený prostor, sloužící pro vlastní kalcifikaci (extrapaliální prostor) 

- je nutná přítomnost specifických membránových iontových pump 

- vzniká extracelulární organická matrix, která usměrňuje strukturu a tvar 

vznikajících krystalů  

- je nutná hormonální regulace kalcifikace  

 

Při biomineralizaci není třeba měnit pH, tlak ani teplotu, jako je tomu při umělém 

vyrábění kompozitních materiálů (Wilt, 2005). 

Nejdůležitější úlohu hrají specifické organické makromolekuly. Organická matrix 

vytváří síť, nebuněčné lešení, které dává anorganické fázi specifickou podobu. Jedná se o 

záporně nabité proteiny bohaté na kys. asparagovou a další kyselé aminokyselinové zbytky, 

které se aktivně zapojují do procesu kontroly krystalizace, usměrňují vznik specifických 

morfologických typů krystalů, orientaci jejich krystalografické osy a celkovou 

mikrostrukturu. Tvorba minerální části schránky je pod genetickou kontrolou (Lowenstam, 

1981). Ač je organická matrix ve schránce obsažena obvykle pod 5 hm %, je schopna 

determinovat strukturální organizaci a vlastnosti jednotlivých vrstev. 

Těmito vlastnostmi se měkkýší biomineralizace liší od mnohem jednodušší 

extracelulární mineralizace, někdy označované jako biologicky indukovaná mineralizace, 

která probíhá na vnějších površích organismů (např. u řas či bakterií), neúčastní se jí 

organická matrix a výsledné krystaly vypadají jako anorganicky vzniklé krystaly. Jde o 

primitivnější stav, který v evoluci vznikl dříve. 
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Je známo pět mineralogických stavů, ve kterých se uhličitan vápenatý může v živých 

soustavách vyskytovat: 

 

- kalcit 

- aragonit 

- vaterit 

- monohydrokalcit 

- amorfní hydratovaný uhličitan vápenatý 

 

U měkkýšů se mohou vyskytovat všechny tyto stavy, nejčastěji však kalcit , aragonit a 

vaterit . Liší se termodynamickou stabilitou. Kalcit je nejstabilnější, naopak vaterit se 

vyskytuje velmi vzácně a obecně se soudí, že pouze organická matrix umožňuje jeho existenci 

v živých soustavách po delší čas. Vyskytuje se často v regenerovaných částech poraněných 

schránek. V průběhu života se mohou jednotlivé stavy nahrazovat (Lowenstam, 1981). U 

některých suchozemských plžů, jejichž schránka je aragonitová, se nové části schránky 

vytváří ve formě vateritu a až později je vaterit nahrazen aragonitem. U škeble Mercenaria 

mercenaria se v larvální lastuře ukládá vápenec v podobě amorfního uhličitanu vápenatého 

(Wilt, 2005) a během dalšího života se postupně přeměňuje na aragonit. Také u ústřice 

Crassostrea virginica dochází v průběhu času v myostrakální vrstvě k nahrazení kalcitu 

aragonitem. 

Kalcifikace může probíhat intracelulárn ě (uvnitř buněk v endomembránových 

systémech; u řady bakterií a řas Cocolitophora), intercelulárně (v mezibuněčných prostorách 

u vláknitých řas) či extracelulárně. Měkkýši uplatňují nejčastěji extracelulární kalcifikaci, 

mohou se objevit výjimky (viz níže). 

Falini et al. (1996) se pokusili ověřit, zda organická fáze, extrahovaná z jednotlivých 

typů vrstev schránky kontroluje výskyt různých krystalografických stavů CaCO3. Vytvořili 

organické lešení z β-chitinu izolovaného z vnitřní kostry olihně a hedvábného fibroinu 

z vláken kokonu bource morušového. Následně byly přidány proteiny izolované z aragonitové 

či kalcitové vrstvy měkkýší schránky. V této soustavě se začaly tvořit iniciální sférulity 

uhličitanu vápenatého na povrchu i uvnitř uměle vytvořené organické kostry. Vytvořené 

krystalky svou stavbou odpovídaly struktuře vrstvy, ze které pocházela organická matrix, 

použitá pro kontrolu krystalizace: díky matrix z kalcitové vrstvy se vytvořil kalcit, v 

přítomnosti matrix z aragonitové vrstvy došlo k tvorbě aragonitu. V kontrolním pokusu bez 

přidání organické matrix ke krystalizaci nedocházelo nebo se vzácně tvořily drobné krystalky 
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vateritu. Když „organické lešení“ neobsahovalo hedvábný protein, docházelo k tvorbě kalcitu, 

aragonit se netvořil vůbec. 

Velikost, tvar a organizace krystalků ve Faliniho experimentu závisely na použité 

rozpustné fázi organické matrix. Makromolekuly z určitého typu vrstvy jsou schopny 

indukovat stejnou krystalografickou strukturu, jako je ta, ze které pocházejí a specifiky 

vyvolávají tvorbu stejné varianty uhličitanu vápenatého (namísto aby inhibovaly vytváření 

jiné). Krystaly navíc nabývají odlišné morfologie než při krystalizaci v anorganických 

podmínkách. 

Specifita tvorby krystalografického uspořádání nezávisí pouze na záporně nabitých 

makromolekulách, ale vyžaduje i přítomnost ß-chitinu a v případu aragonitu také hedvábného 

fibroinu. Tuto domněnku podporuje práce Belcherové et al. (1996): k náhlému přepnutí 

tvorby aragonitu na kalcit a opačně stačí v in vitro podmínkách přidání organické fáze z určité 

vrstvy měkkýší schránky. 

Jako modelový organismus zde byla použita ušeň Haliotis rufescens. Schránka této ušně 

se skládá z kalcitové prismatické vrstvy a vnitřní perleťové vrstvy. Když se v pokusech in 

vitro nechaly uhličitanové krystaly růst za přítomnosti organické fáze z kalcitové vrstvy, 

narůstaly ve specifickém rhomboedrálním tvaru kalcitu. Odstranění kalcitové organické fáze a 

její nahrazení organickou matrix z aragonitové vrstvy vedlo k vytvoření krystalků aragonitu 

na předchozích kalcitových krystalech. K přepnutí tvorby dvou odlišných krystalografických 

uspořádání tedy stačí přidat k organickému „lešení“ příslušné specifické polyanionické 

proteiny. Jak už bylo zmíněno, není třeba měnit teplotu, tlak ani obsah hořčíku (zvýšená 

koncentrace iontů Mg vede v anorganických podmínkách preferenčně k tvorbě aragonitu). 

V případě jednoduché prismatické vrstvy se soudilo, že hlavní roli ve formování prismat 

má uhličitan vápenatý. Tuto domněnku vyvrátili Checa et al. (2005) a navrhli nový model 

způsobu tvorby prismatické vrstvy u mlžů. Formování sloupcovité prismatické vrstvy začíná 

na okraji pláště, spolu s formováním periostraka, které se vytváří jako tenká pelikula. Základy 

krystalů kalcitu vyrůstají na vnitřní straně periostraka, při růstu se navzájem dotýkají a 

formují svůj tvar kompetitivním růstem. Jeho důkazem je přítomnost mnoha drobných 

nedorostlých krystalických jednotek na vnějším povrchu prismatické vrstvy. Jsou to prismata, 

které rostla pomaleji než okolní krystaly a jejich růst se brzy zcela zastavil. Dále pokračují 

pouze rovnoběžně orientovaná, stejně dlouhá prismata. 

Prismata se začínají vytvářet jako iniciální sférulit s oválným až šestihranným obrysem. 

Rostou nejrychleji ve směru krystalografické osy c (osa nejdelšího konečného rozměru 

prismat kolmá na povrch schránky). Jsou polygonální a počet stran se pohybuje od tří do 
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osmi. Organické stěny jsou obvykle přímé a kolmé na povrch lastury, někdy se vyskytují 

mírně prohnuté, často ve směru růstu okraje periostraka. Organické membrány se vytvářejí i v 

nepřítomnosti uhličitanu vápenatého (ukazuje na to přítomnost nevyplněných dutinek či 

dokonce celých kavern podobných plástvím ve struktuře schránky). Tvorba organických 

pochev předchází začátku krystalizace prismat. Poté se vytvoří iniciální sférulit a prismata 

rostou stejnou rychlostí jako organická pochva, která je obklopuje. Způsob krystalizace je 

tedy jasně determinován organickou fází (Checa et al., 2005; Marin et al., 1995). 

Pokud hodnotíme krystaly vyrostlé v anorganickém prostředí, zjistíme, že jsou 

nepravidelné, prolamované s ostrými hranami (na rozdíl od pravidelných oblých hran prismat 

měkkýší schránky). Je patrné, že organická fáze schránky značně ovlivňuje strukturu prismat 

(Belcher et al., 1996). 

Kontakty mezi jednotlivými prismaty se podobají kontaktům bublin, formovaným 

v pěně. Hlavním faktorem určujícím tvar hraničních mnohoúhelníků je povrchové napětí. 

Bublinky v pěně v ideálním případě zaujímají tvar pravidelných šestiúhelníků, na styku tří 

sousedních buněk svírají úhly 1200. Uvažovaný model tvorby podpůrného lešení z organické 

matrix se chová obdobně. Díky rychlému vytlačování periostraka z periostrakálního žlábku 

dochází občas k zakřivení stěn vznikajících „buněk“ ve směru růstu schránky, buňky pak 

svírají s pláštěm ostrý úhel a jsou ukloněné. 

Před zpevnění polymerizací jsou organické pochvy viskoelastické a materiál jejich stěn 

je sekretován epitelem pláště jako mukus. Bez vápenaté výplně zůstávají krátký čas, 

v mezidobí jsou naplněné extrapaliální viskózní kapalinou. Je to příklad soustavy dvou 

nemísitelných kapalin – kapalného prekurzoru organických pochev, který tvoří kontinuální 

fázi a extrapaliální kapaliny, která zastupuje diskontinuální fázi. Systém má podobné 

vlastnosti jako pěna, je tu důležitá rozdílná viskozita obou kapalných složek, srovnatelná 

s rozdílem mezi kapalinou a plynem v pěně. 

Jakmile dojde ke krystalizaci kalcitu, rychlost tvorby organické pochvy a rychlost 

krystalizace prismatu se vyrovnají. Zpočátku se pravděpodobně tvoří organická síť po celém 

volném povrchu pláště a když jsou vytvořeny základy prismat, dochází i ke vzniku 

jednotlivých buněk tam, kde je potřeba. 

Předchozí teorie vzniku prismatické vrstvy v prismaticko-perleťové schránce 

(„hypotéza antra“ pro mlže Saleuddina & Petita (1983) se od výše popsané „pěnové teorie“ 

lišila:  
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- prvním krokem je vytvoření periostraka coby tenké blanky pelikuly bazálními 

buňkami periostrakálního žlábku. Pelikula poté nabývá na síle a tvoří vnější 

periostrakum. 

- při vytlačování ze žlábku je k periostraku přidávána vnitřní periostrakální vrstva. 

- vznikající periostrakum přesahuje z periostrakálního žlábku na okraj pláště a vytváří 

extrapaliální prostor. Začínají se zde objevovat vakuoly a plní se kulovitými 

podjednotkami jehličkovitých krystalů. Vakuoly se následně zvětšují, spojují a 

vznikají sloupcovité krystaly. S postupujícím časem se systém vakuol – tzv. antrum  – 

naplní kulovitými jednotkami, které dají vzniknout prismatům. 

- vnitřní periostrakální vrstva také zesiluje a narůstají v ní jehličky aragonitových 

krystalů; obalí se organickou matrix do typické stavby perleti. 

 

Nový model Antonia Checy (2000) lépe vystihuje podstatu toho, co můžeme ve 

vnitřních strukturách schránky pozorovat. Model zpočátku souhlasí se Saleuddinem & 

Petitem (1983) – z periostrakálního žlábku se vysouvá periostrakum v podobě tenké pelikuly. 

Po vytlačení ven se přidává vrstva pod vnější periostrakum a postupně zesiluje ventrálním 

směrem na 30 – 40 µm (u velevruba Unio elongatulus). Ve světle nových poznatků vypadá 

hypotéza antra (soustava vakuol ve vnitřní vrstvě periostraka, duté organické sloupečky 

s hexagonálními obrysy, templát pro pozdější „dokrystalizování“ sférulitů v prismata a 

vyplnění celé organické dutinky) nepravděpodobně. Ovšem po spatření 

elektronmikroskopických snímků vrchní části prismatické vrstvy s odstraněným periostrakem 

je zřejmé, proč byla navržena. Skutečně lze spatřit v organické matrix na bázi vnitřní vrstvy 

periostraka dutinky zčásti vyplněné kalcitem. Dále pokračují pravidelná prismata, dobře 

vysvětlitelná teorií „stěn mýdlových bublin“ (Checa et al., 2005): počáteční krystalky rostou 

ventrálním směrem a prodlužují se za hranici periostraka. Při laterálním dotyku získají 

charakteristický polygonální obrys a dále se prodlužují jako rovnoměrná prismata, 

pozorovatelná v již hotové vrstvě. 

Checa (2000) rovněž zmiňuje důvody, proč je hypotéza antra neplatná:  

 

- aragonitová prismatická vrstva není monokrystalická. Krystaly se skládají z více 

podjednotek, radiálně vyrůstajících z hlavní osy krystalu a ukloněných dovnitř. Navíc 

nejsou orientovány náhodně, jak by vyplývalo z hypotézy antra, ale udržují si 

pravidelné uspořádání podélné s hlavní osou krystalu. 
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- prismata vykazují vnitřní růstové linie, které běží napříč celou vrstvou sousedních 

krystalů. Tyto organické vrstvičky indikují synchronní růst. Hypotéza antra nedokáže 

podobné struktury vysvětlit. 

- prismata se občas zakřivují, jejich zakřivení sleduje zakřivení povrchu celé lastury. 

Krystaly vzniklé v dutinkách by vždy byly přímé. 

- hypotéza atra nedokáže vysvětlit pěti- či šestiúhelníkový obrys prismat. 

 

Síla prismatické vrstvy koreluje se sílou vnitřní periostrakální vrstvy a také s celkovou 

velikostí lastury. 

Na vnitřním povrchu prismatické vrstvy se nachází přechodná, několik µm silná 

vláknitá vrstva, na kterou se díky epitaxi vrství šupinky aragonitu další, perleťové vrstvy. 

Tato vrstva má největší podíl na tloušťce lastury (u Unio elongatulus tvoří téměř 90 % 

tloušťky schránky). 

Díky přítomnosti záhybů periostraka, které se periodicky vyskytují jako liniová 

struktura – tzv. růstové linie na povrchu lastury, se Checa (2000) domnívá, že kalcifikace 

lastury je periodická aktivita. Cyklus má dvě fáze:  

 

- v první fázi se vytváří volné periostrakum a plášť se prodlužuje k okraji schránky. 

Mezi periostrakem a pláštěm vzniká mezera, sekretuje se sem rozpustný prekurzor  

organické matrix a uhličitanové a vápenaté ionty. Schránka roste. 

 

- ve druhé fázi ustává produkce vnitřní vrstvy periostraka a sekrece prekurzorů vnitřních 

vrstev schránky, vytváří se pouze vnější vrstva periostraka a je vytlačována z 

periostrakálního žlábku. V této fázi se netvoří vápenaté vrstvy, periostrakum se stáčí a 

vytváří záhyby. 

 

Fyziologická příčina těchto cyklů není známá. Vnější periostrakum tvoří bariéru 

oddělující vnější prostředí od extrapaliálního prostoru, zatímco vnitřní periostrakum je přímo 

zahrnuto do vzniku vnitřních vrstev schránky. 

 

Způsob tvorby schránky lze studovat také na umělém vzniku perel (Fritz et al., 1994). 

Útvary podobné perlám jsou schopní tvořit i mořští plži – v pokusu Fritzové a 

spolupracovníků to byla ušeň Haliotis rufescens. Ušni byly mezi epitel pláště a schránku 

vsunuty drobné disky ze skla, slídy a MoS2 a během 14 dnů byly sledovány změny povrchu 
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těchto cizorodých předmětů na straně přivrácené k plášti. Proběhl na nich proces podobný 

tvorbě celé schránky: nejprve se vytvořila kalcitovo-proteinová primární vrstva, která 

posloužila jako podklad pro tvorbu dalších vrstev a posléze se na umělé ploché perle daly 

rozlišit tři vrstvy: vnější červená (barvou odpovídá prismatické vrstvě ulity tohoto druhu 

ušně), vnitřní duhová a zelená vnitřní vrstva. Červená a zelená vrstva se skládají z kalcitu, 

vnitřní duhová  vrstva z aragonitu se sloupcovitou strukturou, typickou pro perleť plžů. 

Biomineralizace na anorganických površích je časově a prostorově uspořádána stejně 

jako tvorba schránky a také dochází k expresi příslušných proteinů, které ovlivňují 

polymorfismus sráženého uhličitanu vápenatého. Z umělých plochých perel bylo izolováno 

devět proteinů, které se vyskytují ve schránce. Všechny byly silně kyselé, což odpovídá 

předchozímu zkoumání (Marin et al., 2005).  

Epiteliální buňky pláště, za jiných okolností tvořící perleť, zde převzaly funkci buněk 

okraje pláště a sekretovaly příslušné proteiny pro tvorbu všech vrstev schránky. 

 

U kmene měkkýšů byla uvažována pouze extracelulární tvorba schránky krystalizací ze 

supersaturovaného roztoku uhličitanových a vápenatých iontů v úzkém prostoru mezi 

periostrakem a povrchem pláště. Na biomineralizaci se však mohou podílet i buňky 

intracelulárním vytvořením základu krystalu. Mount et al. (2004) objevili u ústřice 

Crassostrea virginica (jejíž schránka se skládá z kalcitové prismatické a lístkovité vrstvy) na 

okraji „fronty“ kalcifikace hemocyty (REF granulocyty) obsahujících krystalky kalcitu o 

velikosti 2 x 2 µm. Tyto buňky dokážou migrovat, chovají se jako makrofágy a obsahují 

dvojlomné granule s kalcitem. Když byla ústřice pokusně poraněna, množství REF 

granulocytů se ztrojnásobilo a tyto buňky se hromadily v místě regenerace schránky. 

Krystalky pocházející z REF granulocytů mají ostré hrany a připomínají anorganicky vzniklý 

kalcit a jsou rychle remodelovány na destičky uniformní šíře, podobné částem lístkovité 

vrstvy. Buňky se na této proměně aktivně podílí. Hemocyty snad mohou dát podnět k začátku 

kalcifikace vytvořením nukleačních míst pro budoucí krystaly lístkovité vrstvy. 

Další výjimkou je plž Pomacea paludosa, který vytváří vateritové a amorfní granule 

uhličitanu vápenatého v Golgiho komplexu buněk pláště a poté je využívá k mineralizaci 

obalu vajíček. Tyto granule také slouží jako zásobárna vápenatých iontů a regulují svalový 

stah nohy. 
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VI ROZKLAD M ĚKKÝŠÍCH SCHRÁNEK VE VODNÍM PROST ŘEDÍ 

 

Koroze schránek měkkýšů ve vodním, převážně mořském prostředí je studována 

poměrně často, většinou v rámci prací o fosilních měkkýších. Zkamenělé fragmentované 

schránky nám mohou prozradit mnohé o abiotických podmínkách, které panovaly 

v pravěkých mořích a o jejich další biotě. V mořském prostředí k rozkladu schránek dochází 

nejen vlivem abiotických podmínek, ale také součinností organismů. Stopy jejich činnosti 

bývají specifické a porovnáním se současnými „trendy“ v rozpadu schránek lze rekonstruovat 

pravěké ekosystémy. 

K rozlámání a rozkladu schránek dochází díky ekologickým, biostratinomickým  a 

diagenetickým pochodům. Stupeň fragmentace závisí na síle schránky, její mineralogii, 

mikrostruktuře a množství organické matrix, tvaru a ornamentaci schránky (různé výrůstky, 

trny, lišty či zuby v ústí plžů). Zdroje fragmentace jsou mnohé a v různých prostředích se liší. 

Někde převládá rozbití schránek díky fyzikálnímu působení (abraze pískem v silném vlnění, 

tříštění schránek o kameny na dně, vrhání schránek na břeh při silném přílivu), jinde se na 

rozbíjení schránek podílí větší měrou predátoři a fragmentace je způsobena převážně 

biologickými vlivy. 

Fragmentace je definována jako rozlamování, tříštění a rozbíjení kostry či kosterních 

částí organismu bez ohledu na to, jak byly tyto části složeny za jeho života (Speyer & Brett, 

1988). Fragment (úlomek) je taková část schránky, která dosahuje méně než 90 % svého 

původního tvaru - u mlžů v porovnání s původní délkou lastur, u plžů s výškou ulity (Zuschin 

et al., 2003). Porovnání může být zvláště u plžů znemožněno olámáním ústí. Jiným 

problémem je absolutní rozlámání schránek na neroztříditelnou drť drobných úlomků. 

Fragmenty jsou rozlišovány na velké (odlámáno je méně než 20 % schránky) a malé 

(odlámáno je více než 20 % schránky). Někdy se definuje samostatná kategorie pro schránky, 

které jsou rozlámány na dva a více přibližně stejně velkých kusů. 

Pro mlže byla zavedena odlišná třístupňová škála: 

- bez poškození (žádné poničení, lastury artikulované) 

- nízké poškození (lastury celistvé, disartikulované) 

- vysoké poškození (různě velké fragmenty) 

Aby nedošlo k nadhodnocení populace, používají se při kvantitativním vyhodnocování 

pouze úlomky obsahující vrchol. 
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VI.1 ZDROJE FRAGMENTACE SCHRÁNEK 

 

VI.1.1 Ekologické procesy 

 

Řadí se sem mezidruhové interakce, změna stavu schránek způsobená abiotickým 

prostředím i antropogenním ovlivněním (rybářství, vědecký výzkum). 

 

Predace 

 

Predace je definována jako úspěšný i neúspěšný pokus sníst živé zvíře (Zuschin et al., 

2003). Obvykle nelze rozlišit mezi fragmentací schránky způsobenou predátorem a 

mrchožroutem. K rozbití schránky používají durofágové čelisti, zobák, klepeta, příústní 

končetiny, požerákové kosti a faryngeální zuby, žaludek nebo okraj ulity (draví mořští plži). 

Predátoři svou kořist mohou drtit (crushing – sevření schránky mezi dvěma pevnými 

povrchy, může k němu dojít i v žaludku u zadožábrých plžů a některých ptáků, nebo u ryb na 

požerákových kostech) a roztloukat (pounding). Jiní jí odloupávají (peeling – odlamování 

okraje schránky) či odsekávají (chipping). Odsekávání je metoda mořských plžů: vsunou mezi 

okraje lastur kořisti vnější pysk vlastní ulity a roztáhnou je od sebe, aby mohli dovnitř vložit 

proboscis. Pokud má oběť schránku pevnou, dochází k odlamování drobných kousků z okraje 

lastury. Tato metoda má obdobu na suché zemi – klepítník (rod Ischyropsalis) se živí 

drobnými suchozemskými plži, na jejichž maso se dostává olámáním ulity zesílenými 

chelicerami. Někteří ptáci s kořistí třesou (shaking – racci potřepávají v zobáku střenky rodu 

Ensis, u nichž při této proceduře dochází ke zničení střední části lastur) či jí pouští z výšky na 

pevný podklad (dropping - časté u velkých mlžů, které nedokážou rozdrtit v žaludku). 

Variantou drcení je tepání (hammering) či roztloukání (pounding) u mořských vyder, které 

rozbíjí lastury mlžů o sebe navzájem nebo úderem kamene. K podobnému typu fragmentace 

dochází i na suché zemi – známé drozdí kovadliny. 

Efekt predace na schránky může být nedestruktivní (nedochází k poničení schránek – 

také s obdobou na suché zemi – larvy světlušek a jantarky, či plži rodu Daudebardia a drobní 

plicnatí plži s volným ústím), zeslabující (hlavně u predátorů, kteří do schránek kořisti vrtají 

díry; suchozemskou obdobu zastupují brouci čeledi Drillidae, napadající mediteránní 

závornatky ) a částečně (odlamování či odsekávání okraje, drcení, strouhání) či zcela 

destruktivní (rozsáhlé poničení schránek). Strouhání používají též suchozemští predátoři, 

např. mediteránní dravý plž Poiretia. Mohou-li, je jejich zásah nedestruktivní a ulita zůstává 
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nedotčena (dostanou se dovnitř ústím), u druhů, které mají v ústí víčko či závorku (rod 

Pomatias, čeleď Clausilidae), charakteristicky prostrouhají stěnu ulity přes několik závitů. 

Jejich požerky jsou nezaměnitelné. 

Opticky se orientující predátoři se mohou splést a zaútočit na prázdnou schránku (např. 

vrtající predátoři z řad mořských plžů, krabi). Krabi mohou způsobovat v thanatocenózách a 

posléze taphocenózách bias, protože útočí pouze na prázdné ulity plžů. Prázdné lastury mlžů 

jsou lépe rozpoznatelné díky mezeře mezi nedovřenými lasturami (Walker & Yamada, 1993). 

U prázdných ulit plžů tak krabi způsobují posmrtné rozlámání, nerozlišitelné od zranění, které 

bylo pro majitele schránky smrtelné. 

Nejlepším indikátorem neúspěšné predace je zhojení poraněné schránky. Je známo 

z fosilního záznamu a vyskytuje se často i na souši. Nelze rozlišit odhojené zranění, které 

způsobil predátor, a které si jedinec způsobil sám (např. při rychlém zahrabávání do substrátu) 

anebo které bylo způsobeno dopadem kamene, či rybařením pomocí vlečné sítě. Odhojené 

poranění je na schránce plžů viditelné jako nepravidelná jizva, přerušující všechny vrstvy 

schránky i vnější ornamentaci. Oproti plžům mají mlži nízkou frekvenci opravených zranění – 

sebemenší otvor v lasturách způsobí únik metabolitů, který přiláká další predátory a 

pravděpodobnost přežití se prudce snižuje. Nepřítomnost opravených poškození schránky 

indikuje absolutní úspěšnost predátora nebo nepřítomnost predace. 

Proti predátorům se lze bránit pasivně (kryptické zbarvení, nízké populační hustoty – 

platí i pro suchozemskou predaci opticky se orientujícími predátory: barevný polymorfismus 

páskovek rodu Cepaea, maskování trusem, lišejníkem apod.), ale i aktivně (užití vlastní 

schránky jako zbraně – uštípnutí vsunutého proboscisu lasturami, symbióza s žahavci, 

houbami či ostnokožci). 

Predátoři, drtící schránku své kořisti, se vyskytují nejvíce v mořských ekosystémech (ze 

sladkovodních pouze v jezeře Tanganiyka) a uvnitř nich nejčastěji v teplých tropických 

mořích. Jejich obyvatelé mají složitou ornamentaci na povrchu robustní schránky a zuby 

v ústí, i když v teplejší vodě je oproti chladnějším regionům tvorba masivní schránky 

energeticky náročnější. Vyvažují to použitím energeticky méně náročných mikrostruktur 

s nižším obsahem organické matrix ve schránce. Naopak v chladných oblastech mají schránky 

silnou perleťovou vrstvu s vysokým obsahem organické matrix. Také druhové spektrum 

predátorů se od rovníku směrem k pólům mění. Na rovníku převažují drtiči schránek, u pólů 

spíše durofágové a vrtající dravci, v mírném pásu predace ptáky. 

Predace je největším zdrojem fragmentace a během geologického času se její množství 

zvyšuje. 
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Poškození vlivem prostředí 

 

Řadí se sem fragmentace způsobená silnými bouřemi (bohatý zdroj fosilních úlomků 

schránek), přílivem na skalnatých a písčitých pobřežích, dopady kamenů, omílání schránek 

v příboji na kamenitém podkladu (rolling), Efektivita abraze a struktura výsledného povrchu 

schránky je dána sílou vodního proudu a velikostí zrn sedimentu, je vyšší u jemného 

sedimentu. Krom odírání povrchové ornamentace a vytváření drobných prohlubní (pitting) 

dochází k tvorbě patiny, dokonale ohlazeného povrchu. Abraze postihuje nejvíce okraje 

lastur, vrcholy a ústí ulit a schránky s vyšším poměrem povrchu k hmotnosti. Chování 

schránek při abrazi navíc ovlivňuje mikrostruktura, nejodolnější je křehká homogenní vrstva. 

Vytváří se koncentrické olámání, ohlazení i hrubé hranaté úlomky. 

Poškození si mohou způsobit organismy také vlastní aktivitou : u mlžů rychlým 

zahrabáváním a tlakem sedimentu při příliš hlubokém zahrabání. Toto poničení se vyznačuje 

odtrháváním kousků periostraka podél okraje lastur a vznikem charakteristických 

nepravidelných lomených růstových linií. 

Antropogenní vlivy na fragmentaci v poslední době vzrůstají. Jde o dopad komerčního 

rybářství: použití vlečných sítí způsobuje uražení vrchních částí schránek vyčnívajících ze dna 

(Pecten jacobaeus, Atrina pectinata) nebo rozdrcení křehkých druhů, žijících nehluboko 

v substrátu. 

 

VI.1.2 Biostratinomické procesy 

 

Biostratinomické procesy postihují schránky před překrytím sedimenty a mohou je 

zeslabit či přímo rozlámat. Řadí se sem fyzikální a chemické procesy: abraze, bioeroze a 

rozpouštění vlivem prostředí (chemická koroze). Nejúčinnější korozivní efekt má 

spolupůsobení všech uvedených faktorů. 

Bioeroze se uplatňuje nejvíce v mělkých sublitorálních prostředích. Spouštěčem koroze 

jsou organismy, navrtávající a prorůstající schránky (bakterie, sinice, houby, řasy i měkkýši). 

Naopak organismy, které schránky porůstají (encrusters) korozi zpomalují či zcela inhibují. 

Znemožnit přístup prorůstajícím organismům dokáže i 1-2 cm vrstva bahna, usazená na 

schránkách.V současných mělkých šelfových mořích je jemnozrnná sedimentace běžná a 

schránky se dostávají pod taphonomicky aktivní zónu (zóna pode dnem, ve kterém dochází 

k největším ztrátám hmotnosti schránky díky rozpouštění) brzy. 
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Jako první se na schránkách objevují endolitické řasy a houby, dokážou kolonizovat 

jejich povrch do 15 dnů. Jsou to všudypřítomné organismy, neuplatňují se pouze v prostředí 

s vysokou mírou abraze, jako jsou kamenité a písčité pláže se silným příbojem (Cutler, 1995). 

Nezasahují hluboko do schránky, obvykle 200-300 µm pod periostrakum. Na nárostech řas se 

často pasou plži, kteří na povrchu schránky zanechají charakteristické stopy raduly – série 

paralelních drážek. Toto oškrabování (rasping, grazing) může přispět k ohlazování povrchu i 

k rozšiřování prohlubenin. V místech s vysokou populační hustotou algofágních plžů dochází 

k překrývání radulárních stop a vytváří se vzor podobný rybí kosti a jednotlivé stopy nejsou 

zřetelné. 

S rostoucí výškou vodního sloupce se zvyšuje důležitost rozpouštění. Díky úniku 

uhličitanu vápenatého dochází ke snižování váhy, zaoblování hran, mizení ornamentů a tvorbě 

drobných křídově bílých plošek. Na vnitřních površích perleti mlžů se může objevit křídovitý 

lesk. Klíčovou roli při rozpouštění hraje velikost a tvar krystalků v mikrostruktuře schránky, 

organická matrix, která je obaluje a velikost mezer mezi krystalky (Henrich & Wefer, 1986), 

také mineralogie schránky, obsah Mg a tloušťka periostraka. Vlastnosti sedimentu jsou 

dalšími proměnnými, ovlivňujícími rozpouštění schránek (obsah kyslíku, acidita, porozita, 

rychlost sedimentace, bioturbace). 

K rozpouštění dochází i na dně mělkých příbřežních nádrží (estuárií, slanisek). Lastury 

živých mlžů ční z bahnitého dna a na volné části dochází k rozpouštění a tvorbě specifických 

proužků (Cutler, 1995). K témuž jevu dochází i u prázdných, částečně pohřbených lastur. 

Rozpouštění schránek ve sladkovodním prostředí se věnoval Hunter (1990). Zjistil, že 

rychlost rozpouštění závisí na stavu schránky (periostrakum u některých druhů 

sladkovodních plžů značně snižuje rychlost odbourávání CaCO3 z ulity; není-li přítomno, 

rozpouštění probíhá podstatně rychleji) a druhu měkkýše. Ztráta hmotnosti je z největší části 

ovlivněna pH a koncentrací vápenatých iontů ve vodě. Hunter potvrdil účinnost periostraka 

při ochraně před rozpouštěním schránky ve vodním prostředí se suboptimálním pH. 

Poškození způsobené nízkým pH se nejčastěji projevuje jako hluboké dolíky při vrcholu ulity. 

Zdá se, že tento „vzor poškození“ je způsoben malým narušením periostraka na určitém místě, 

jeho odloupnutím a následným rozpouštěním vápenatých vrstev. Prohloubení a proděravění 

vede nakonec ke smrti živočicha. 

Činností živých organismů nedochází pouze k odbourávání schránky. Epibiotické řasy 

mohou při fotosyntéze zvýšit parciální tlak CO2 a dojde ke srážení amorfního uhličitanu 

vápenatého na povrchu schránky, k tvorbě bílé usazeniny. Na precipitátu bývají zachyceny 

rozsivky nebo zrnka písku a celá struktura může být obarvena minerály z mořské vody. 
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Specifickým jevem je poleptání povrchu schránek kořeny mořské trávy (Thalassia 

sp.)(Cutler, 1995, Parsons-Hubbard, 2005). Dotek kořenů se projevuje jako bílé, křídovité 

větvené linie, nezasahující do vnitřních vrstev schránky. Je to jeden z nezaměnitelných 

taphonomických znaků a o schránkách s tímto poleptáním lze s jistotou říci, že pochází z 

prostředí s porostem mořské trávy. 

Málokdy dochází k samostatnému působení výše popsaných jevů, mnohem častěji 

dochází ke spolupůsobení (Cutler, 1995). Kompozitní struktury vznikají současným 

působením činitelů (porost řasami a stopy po radule vzniklé jejich spásáním) či následným 

přetvořením (u prázdných lastur v sedimentu dochází k rozpouštění a když se díky bioturbanci 

dostanou nade dno, dojde k infestaci již mírně rozpuštěného povrchu řasou). Může dojít 

k úplnému vymazání předešle vytvořených struktur. 

Biostratinomické procesy jsou kvantitativně málo důležité a nastávají až delší dobu po 

smrti jedince. V terénních pokusech se obvykle projevují jako olamování okrajů nejprve dva 

roky po založení experimentu (Lescinsky et al., 2002). 

 

VI.1.3 Diagenetické procesy 

 

Fosilní schránky prošlé diagenetickými procesy mají často změněný tvar – jsou 

zploštělé a díky posuvům deformované. Ke zploštění dochází vysokým tlakem hornin a 

schránky popraskají (brittle fractures). 

Fragmentace způsobená tlakem sedimentu je ovlivněna velikostí zrn sedimentu, 

výskytem konkrecí v sedimentu (mohou způsobit zachování i úplné rozlámání schránek), 

orientací schránek, náplní dutin ve schránce (vzduch, sediment) a mírou rozpuštění schránky. 

Hrubší sedimenty jsou odolnější ke kompaktaci díky opornému efektu zrn. Jemné 

sedimenty zadržují velké množství vody a při kompaktaci se tato voda dá do pohybu a 

dochází ke zmenšování velikosti pórů. Bahnité sedimenty mohou být redukovány na 50 % 

svého původního objemu. Na rozdíl od sedimentů s hrubšími zrny nedochází k rozdrcení 

schránek, protože tyto mohou v jemném sedimentu volně rotovat podle směru nejsilněji 

působícího tlaku. 
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VI.2 VLASTNOSTI SCHRÁNKY, OVLIV ŇUJÍCÍ PRAVD ĚPODOBNOST 

FRAGMENTACE 

 

Následující informace jsou převzaty z review Walkerové & Goldsteina (1999) a Zuschina et 

al. (2003). 

 

VI.2.1 Pevnost (strength) 

 

Pevnost je hlavním faktorem, určujícím pravděpodobnost fragmentace. Je to adaptace 

na síly, působící na schránku. Ty jsou dvou typů: 

 

- statické: tlak sedimentu na zahrabané mlže či tlak způsobený pohybem vody 

- dynamické: biogenetické interakce, dopady kamenů, nečekané disturbance 

 

Pevnost se definuje jako maximální síla, potřebná k rozlámání schránky. Tvrdost 

(toughness) je míra schopnosti mikrostruktury zastavit tvořící se praskliny, a pokud už jsou 

vytvořeny, zabránit jejich šíření. 

Pevnost závisí na mnoha vlastnostech schránky (velikost, tvar, síla stěny schránky, 

ornamentace povrchu, mikrostruktura). Mezi sílou stěny schránky a schopností odolávat 

fragmentaci je pozitivní korelace. Pevnost schránky je korelována s velikostí jedince, vzrůstá 

však spíše s intenzitou predace než s celkovou velikostí. 

 

VI.2.2 Síla schránky (thickness) 

 

Silná schránka je nejbezpečnější ochranou proti predátorům, používajícím drcení a 

olamování. Zesílit může celá schránka i jednotlivé části (poslední závit, vnější část obústí, 

ornamentace). Velmi silná schránka inhibuje napadení vrtajícími predátory. Poskytuje navíc 

stabilitu v substrátu - mlži žijící na povrchu dna jsou subtilnější a náchylnější k poškození při 

transportu a erozi způsobené bouřemi více než silnostěnní mlži vrtající hluboko v substrátu. 

 

VI.2.3 Tvar schránky a její povrch 

 

Tvar ovlivňuje pevnost schránky a odolnost proti letálním poraněním. U plžů dochází 

ke zužování ústí, tvorbě výrůstků v ústí, zesilování obústí a ornamentaci schránky, těsnému 
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stočení závitů, zmenšování či zalepování píštěle (píštěl snižuje pevnost díky řídkému stočení 

závitů, které nejsou ve spodní části podepřeny dalším závitem) a tvorbě dokonale sedících 

víček. U mlžů záleží na konkavitě či konvexitě lastur. Velmi klenuté lastury mají často 

zesílená žebra, která zvyšují pevnost schránky bez nutnosti zesilovat celou plochu lastury. 

Zuby v zámku a žebra přesahující nad okraje lastur také snižují možnost poranění vnitřních 

měkkých částí. Hladký a kluzký povrch některých plžů je jiný způsob obrany před predací – 

znemožňuje predátorovi manipulaci s kořistí. 

 

VI.2.4 Mikrostruktura, obsah organické matrix a velikost krystalů 

 

Typ mikrostruktury, z níž je schránka vytvořena, výrazně ovlivňuje její vlastnosti. I 

mineralogický typ uhličitanu vápenatého vlastnosti schránky ovlivňuje, kalcit má o 7 % nižší 

hustotu než aragonit. Organická matrix slouží jako elastická výplň držící u sebe anorganické 

krystaly a zabraňuje propagaci prasklin (energie postupující praskliny se „vyplýtvá“ 

v organické fázi a k proniknutí dovnitř krystalů nedojde). 

Organické periostrakum zajišťuje pružnost schránky, zabraňuje olamování okrajů a 

minimalizuje hmotnostní ztráty. Zesílení periostraka je efektivní zbraní proti vrtajícím 

predátorům, může fungovat také jako zábrana šíření prasklin. 

Mikrostruktury měkkýší schránky jsou odolnější v tlaku více než v tahu. Homogenní 

typ mikrostruktury je nejslabší a velmi křehký díky malému obsahu organické matrix, ale 

spolu s příčně lamelární vrstvou je nejodolnější vůči abrazi. Lístkovitá vrstva poskytuje 

dobrou obranu proti vrtajícím predátorům. Dovoluje vytvořit masivní oblouky a záhyby na 

lasturách. Lastury ústřic jsou díky této vrstvě odolné proti popraskání. Někdy se v jejich 

lasturách vyskytují kapsy naplněné křídovitou drolivou hmotou, která efektivně absorbuje 

tlak, působící na lasturu. 

Kombinace prismatické a perleťové vrstvy dobře odklání vertikální praskliny na 

rozhraní těchto dvou vrstev. Prismatická vrstva snadno praská, ale praskliny neproniknou do 

perleťové části. Kombinace těchto dvou vrstev je vyvážena ekonomičností tvorby: 

prismatická vrstva vzniká rychle a ač je slabá, v kombinaci s vhodným organickým 

materiálem je flexibilní, navíc dobře odolává vrtajícím predátorům. Perleť je mechanicky 

nejodolnější, ale metabolicky nákladná (často se vyskytuje u drobných druhů, které mají širší 

spektrum možných nepřátel – biologická relevance je nejdůležitějším selekčním parametrem). 

Metabolická nákladnost snad stála u vytvoření mikrostruktur s nízkým obsahem organické 

matrix. 
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Velikost krystalků, z nichž se mikrostruktury skládají, má vliv na mechanické vlastnosti 

schránky: struktury složené z větších krystalů jsou odolnější vůči drtícím predátorům více než 

struktury jemnozrnné. 

Vliv vlastností mikrostruktur na odolnost schránky může být potlačen její celkovou 

morfologií – vytvoření silných žeber zesílí odolnost proti rozdrcení i u homogenní či příčně 

lamelární mikrostruktury. 

 

VI.2.5 Ornamentace na povrchu schránky 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí části, skulpturální elementy (ostny, kýly, žebra) na 

povrchu schránky zvyšují její pevnost. Mimoto fungují jako opora v měkkém substrátu, 

zakotvení v nestabilním substrátu, senzorický varovný systém, pomůcka pro zastrašení 

predátorů a v neposlední řadě znemožňují přímý útok vrtajících dravců. Rozsáhlé trny či 

hrbolky rovnoměrně rozloží tlak, vyvíjený predátorem na schránku, a zamezí jejímu 

rozdrcení. 

Díky zesílení schránky v místech ornamentů se redukuje metabolická nákladnost 

schránky a schránka se vytváří rychleji než kdyby byla rovnoměrně zesílená po celé ploše. 

 

VI.2.6 Úloha organické matrix ve schránce po smrti jedince 

 

Taphonomické procesy snižují pevnost schránek a mohou způsobit fragmentaci. 

Zatímco během života měkkýše organická matrix poskytuje elasticitu a pevnost, po smrti 

organismu může sloužit jako substrát pro mikroorganismy a urychlovat rozklad. Tento jev 

činí vysoce organické schránky extrémně odolné během života jedince a nesmírně náchylné 

k degradaci po smrti. Mořská voda způsobuje u perleťové vrstvy ztrátu pevnosti, zatímco 

křehká homogenní či příčně lamelární vrstva pevnost neztrácejí. 

Posmrtné snižování pevnosti schránky je intenzivnější v teplých mořích, protože 

rozklad organických látek je teplotně závislý. Anaerobní dekompozice je pomalejší než 

aerobní. Anoxie sama o sobě nestačí k zastavení rozkladu, může jen zpomalit rychlost 

fragmentace a částečně zachovat organickou matrix po delší dobu (jsou známy fosilní lastury 

slávek z pennsylvanu s částečně zachovanou organickou matrix). 

Vrtající predátoři ovlivňují posmrtné procesy, které mohou se schránkami nastat: 

dochází k rozdílu v transportu u navrtaných schránek a k jejich přednostní fragmentaci díky 

oslabení. Krabi poustevníčci je neobývají. Poustevníčci sami mohou ovlivnit taphonomickou 
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informaci záznamu – ulity jimi používané jsou porostlé epibiotickými organismy, které 

inhibují vrtající predátory a rozkladače. 

 

VI.2.7 Charakter rozlámání schránek 

 

Rozlámání schránek se dá rozlišit do několika kategorií: 

 

- opravená a neopravená poškození 

- diagnostická a nediagnostická poškození 

 

Neopravená poškození mohou být letální i posmrtně způsobená a je těžké mezi nimi 

rozlišit. Mohou být klasifikována jako diagnostická a nediagnostická. Při nediagnostickém 

poškození dochází ke zničení velkých částí schránky, ale také k lokalizovanému rozlámání a 

původ fragmentace nelze určit. 

Existuje několik indicií, podle kterých se dá soudit, že poškození způsobili svou 

činností predátoři: 

 

- sediment, ve kterém jsou schránky uloženy, nejeví známky disturbance nebo 

diagenetických procesů 

- převažuje určitý typ poškození a je znám i ve zhojeném stavu 

- spolu s rozlámanými schránkami jsou nacházeny také zbytky potenciálního predátora 

- na schránkách lze nalézt stopy vrtajících predátorů (micro- a macroborers)  

- úlomky schránek se nacházejí v regurgitátech, gastrolitech, koprolitech či v typických 

smetištích, vytvořených chobotnicemi 

- mlži jsou nalezeni s jednou lasturou rozlomenou a druhou dokonale celistvou, dosud 

artikulovaní 

 

U diagnostických neopravených poškození lze identifikovat jejich zdroj, např. když 

se rozlámání tvoří pravidelně v určitých částech schránky a má podobný průběh u většiny 

jedinců (ulita plže Littorina irrorata charakteristicky praská podél švu nebo paralelně 

s růstovými liniemi, je-li napadena predátorem-drtičem). Dobře určitelné jsou stopy po okusu 

některými druhy ryb (drobná propíchnutí schránky, kruhovité dolíky) a stopy po odlamování 

okraje schránky kraby a korýši. Někteří plži (ostranky rodu Murex, rod Busycon) otevírají 

lastury obětí vsunutím svého vnějšího pysku. Dochází k odlamování drobných kousků při 
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okraji lastur, ale pokud napadený mlž sevře lastury pevně, může naopak dojít k odlomení části 

obústí predátora. 

Abraze pískem zanechává diagnostické poškození: dochází ke ztrátě ornamentace a 

zaoblování rohů. Díky SEM lze rozlišit mezi abrazí vytvořenou transportem a ztrátou 

ornamentace a ohlazováním rohů způsobeným bioerozí a rozpouštěním. 

Poničení zubů zámku může indikovat predaci. Mořské vydry často otvírají ulovené mlže 

vsunutím špičáku mezi lastury. Škebli nerozdrtí, roztrhnou pouze ligament a odlomí několik 

zubů zámku. 

Ulity obývané kraby poustevníčky jsou obvykle pokryty rourkatými červy, kteří se na 

živých plžích neusazují a tato infestace může pomoci identifikovat, zda k rozlámání došlo 

během života plže či až po jeho smrti. Podle taxonomického složení epibiontů lze z fosilního 

záznamu rozpoznat, že ulita byla obývána poustevníčkem (Walker, 1988). 

 

VI.2.8 Nediagnostické poškození 

 

Většina predátorů schránky kořisti zcela rozdrtí nebo rozbije na několik hranatých 

střepů bez diagnostických znaků. Zlomy sledují slabší místa schránky (změny v mineralogii či 

vrstvách schránky, švy, linie ornamentace, růstové linie a změny konvexity), takže výsledné 

střepy jsou ovlivněny vlastnostmi schránky více než způsobem predace. Během taphonomické 

degradace pevnost schránek klesá, způsob fragmentace se mění a není předvídatelný. Tvar 

fragmentů je dán hlavně vlastnostmi schránky a jen mírně ovlivněn transportem v proudech 

(obrušováním/grinding, smýkáním/dragging, omíláním/rolling a posouváním po dně/sliding). 

Problematické je posouzení původního počtu jedinců z počtu nalezených úlomků 

schránek. Některé prameny (Kowalewski et al., 1994) doporučují započítat pouze vrcholy a 

cívky, aby nedošlo k nadhodnocení. Jiní autoři (Powell et al., 1989) doporučují zahrnout 

veškeré úlomky, protože taphonomický turn-over se postará o eliminaci přebytečných částí. 

Zuschin et al. (2003) navrhují počítat pět fragmentů na jednoho jedince, v případě velkého 

počtu fragmentů se toto číslo mění podle definovaných tabelovaných údajů. 

Při taphonomické analýze je nezbytné použít veškeré dostupné úlomky, protože 

fragmentace sama o sobě je taphonomickou událostí a úlomky mohou obsahovat cenné 

informace o vlastnostech prostředí (abraze, enkrustace). Jsou citlivější na změny prostředí 

více než celé schránky. 
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VI.2.9 Taphonomická analýza a její využití pro indikaci původního prostředí 

 

Paleobiologové často užívají schránky měkkýšů a některé jejich charakteristické změny, 

které nastávají v určitých biotopech, pro indikaci těchto biotopů v geologickém záznamu. 

Záleží především na zachování místně specifických změn na schránkách. Změny mohou být 

fyzikální  (abraze, olupování periostraka, olámání a rozlámání), chemické (rozpouštění 

povrchu, precipitace CaCO3) i biologické (poleptání kořeny mořské trávy, navrtání, olámání a 

rozlámání predátory, prorostení endolitickými řasami a porostení epibionty). 

Předpokladem pro indikaci místa původu je biotopová specifita změn. Lze jí ověřit 

porovnáním současných mořských biotopů a stavu schránek z nich (Cutler, 1995; Parsons-

Hubbard, 2005; Zuschin et al., 2000). Ukazuje se, že stav schránek je charakteristický pro 

daná stanoviště, nejde však o jednotlivé vlastnosti, nýbrž o celý soubor vlastností (Parsons-

Hubbard, 2005). Vlastnosti získané v různých prostředích se mohou svým rozsahem 

překrývat.  

V čase dochází ke zvyšování diverzity měkkýších taphofacií (fosilních společenstev) až 

o 25 %, převážně o schránky druhů s nízkou populační hustotou (Kidwell, 2002; Zuschin et 

al., 2000). K tomuto jevu dochází pravděpodobně díky odlišnému složení schránek vzácněji 

se vyskytujících druhů. Jsou složené z materiálu s vyšším obsahem organické fáze, vytvářejí 

se pomaleji, ale vydrží déle než drobné, rychle vyprodukované schránky s nižším obsahem 

organického materiálu, kterých je sice víc, zato podléhají časnější degradaci. Předpokladem je 

dlouhověkost vzácně se vyskytujících druhů a větší velikost jejich schránek. K obohacování 

schránkových thanatocenóz může navíc docházet snosem schránek vzácných druhů mořskými 

proudy. Může to být také prostý artefakt metody sčítání aktuálně žijících druhů na daném 

místě. Malakologický průzkum se nejčastěji provádí jednorázově bez opakování a řídce se 

vyskytující druhy nemusí být sebrány. Ve schránkových thanatocenózách se ovšem vyskytují. 

Je s podivem, že tento empiricky zjištěný fakt obohacování thanatocenóz je v rozporu 

s očekávaným rychlejším posmrtným rozkladem schránek s vysokým obsahem organické 

hmoty. 

Zuschin et al. (2000) nabízejí alternativní vysvětlení, vycházející z životních strategií: 

měkkýši, žijící permanentně na korálových útesech či ve štěrbinách po své smrti velmi rychle 

obrostou korálovou hmotou a dostanou se dovnitř útesu, aniž by byli nějak poškozeni 

fyzikálním a chemickým rozkladem. V thanatocenóze se jejich schránky vyskytují zřídka, 

taphocenóza je jimi obohacená. V experimentu byly porovnávány živé malakocenózy a 

schránkové thanatocenózy Rudého moře. Ke sledování byla vybrána část útesu se zpevněným 
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dnem, útesový svah, korálové koberce, kamenité dno a zvláštní typ korálového útesu v mělké 

vodě na písčitém podkladu. Lokality se lišily biotou a typem podkladu a jejich schránkové 

thanatocenózy měly výrazně jiné druhové složení než živé malakocenózy. V thanatocenózách 

chyběly druhy žijící v těsné symbióze s korály, které naopak dominovaly taphocenózám. 

Malé množství prázdných schránek na dně bylo také způsobeno rychlým zarostením do masy 

korálů. Na pevném dně naopak schránky ležely dlouhou dobu a byly značně ovlivněny 

fyzikálně-chemickými podmínkami i okolní biotou a tedy před vstupem do taphocenózy 

pozměněny. 

Zkamenělé schránky stejně jako recentně prázdné schránky uložené na mořském dně 

mohou lokálně charakteristickou změnou taphonomických vlastností vypovídat o vlivech, 

které na ně působily. V práci Parsons-Hubbardové (2005) bylo vybráno šest specifických 

mořských biotopů na vápencovém útesu a v systému lagun na několika místech Antilského 

souostroví, lišících se energií příboje a vodních proudů, biotou, velikostí zrn substrátu a 

chemismem sedimentu (otevřený šelf, útes, porosty mořské trávy uvnitř laguny, písčité dno 

laguny, bahnité dno a pláž). Poté byly z těchto míst odebrány vzorky schránek a ohodnoceny 

taphonomické znaky (porostení epibiotickými organismy, míra fragmentace, stav okrajů 

fragmentů, abraze, prorostení houbami, naleptání kořeny mořské trávy, stopy po radule, 

povrchová koroze, ztráta barvy a lesku, přítomnost periostraka a u mlžů zbytků ligamentu). 

Abraze se vyskytovala díky vysoké energii příboje nejvíce na pláži, schránky byly silně 

rozlámané a bez periostraka. Fragmentace byla běžná na všech sledovaných místech, 

nejvyšších hodnot dosahovala na pláži a útesových stanovištích. Na pláži byla také nejvyšší 

frekvence výskytu fragmentů s pozměněnými okraji (důsledek omílání v příboji a abraze). 

Porostení organismy (enkrustace) dominovalo útesovým stanovištím, ztráta barvy a lesku 

šelfu, útesu a pláži. Ztráta periostraka a ligamentu se nejméně projevovala na klidných 

stanovištích s nízkou mírou disturbance (porosty mořské trávy, bahnité dno). Odbourávání 

periostraka a ligamentu způsobují mikroorganismy a lze je inhibovat anoxií způsobenou 

rychlým překrytím schránek sedimentem. Lesk zůstal uchován na bahnitých stanovištích, 

čerstvé nepozměněné okraje fragmentů a zbarvení na písčitých. Bioeroze způsobená 

porostením houbou Cliona se nejčastěji vyskytovala na útesových biotopech (schránky zde 

dlouho ležely na pevném dně), naopak žádná infestace nebyla zaznamenána v místech 

s bahnitým dnem. Poleptání povrchu schránek rhizomy se vyskytlo pouze v porostech 

Thalassie a pokud bylo zaznamenáno i jinde, vzniklo přemístěním schránky z porostu mořské 

trávy do jiného biotopu pomocí mořských proudů. 
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Každá z těchto taphonomických vlastností má slabou korelaci k určitému biotopu, 

nejlépe taphonomický „otisk místa“ charakterizují společně. 

Podobný pokus provedli v Jávském moři Lescinsky et al. (2002). Schránky v pytlích 

s velkými oky a ve speciálních držácích umístili na dno a do určité hloubky vodního sloupce 

na náplav z korálového písku, vnější část korálového ostrůvku, okraj a bahnitou část 

mangrovové bažiny a do laguny. Místa se lišila primární planktonickou produkcí a rychlostí 

resuspendace. 

Byla zjištěna korelace množství a taxonomického zařazení epibiotických organismů 

s úživností stanoviště a stabilita některých sledovaných znaků v čase (zbarvení, periostrakum, 

ligament), malá míra fragmentace schránek (krom druhů s křehkým lámavým okrajem) a 

nízký úbytek váhy rozpouštěním. Mezi snadněji odbouratelné schránky patřily aragonitové. 

Rychlost rozpouštění nebyla vysoká – 5 % celkové váhy pro robustní schránky, 15 % váhy 

pro druhy s křehkým okrajem (kde váhový úbytek byl způsoben spíše olamováním než 

rozpouštěním). Zpočátku se hmotnost schránek dokonce zvyšovala kvůli množství 

epibiotických organismů. 

Souhlasně s Parsons-Hubbardovou (2005) Zuschin a spolupracovníci doložili, že 

pohřbení v sedimentu inhibuje činnost epi- a endobiontů. K zanesení sedimentem může 

docházet i činností bouří (resuspendace) a bioturbací, nejen na místech s aktuálně vysokou 

sedimentační rychlostí. Množství epibiotických organismů ovlivňuje i velikost schránky 

(schránky s menším povrchem jsou porosteny méně) a konkávnost či konvexnost povrchu. 

Obydlení ulity krabem poustevníčkem trojnásobně zvyšuje množství epibiotických 

organismů. Přibližně 7 % schránek plže rodu Babylonia bylo poničeno predátorem, což vede 

k potvrzení post-mortem fragmentačního tlaku způsobeného predátory. Ke ztrátě barevnosti 

docházelo málo a vzory nemizely vůbec. Na eutrofizovaných místech se objevilo tmavé, na 

železo a hořčík bohaté zabarvení. Všechny schránky si udržely alespoň částečně periostrakum 

a zbytky ligamentu vytrvaly na většině lastur více než jeden rok. 

Experiment prokázal, že měkkýší schránky mohou na mořském dně ležet dlouhou dobu 

bez totálně destruktivních změn a pokud je prostředí klidné a bez silného příboje, nedochází 

k abrazi ani fragmentaci, pouze k olamování tenkých okrajů. Konkávní povrch lastur byl 

zprvu zasažen více než konvexní a poté se množství epibiontů vyrovnalo. Na eutrofizovaných 

stanovištích se objevilo masivní prorůstání schránek houbou rodu Cliona. 
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VI.2.10 Věrnost fosilního záznamu 

 

Paleontologické výzkumy ukázaly, že ve fosilním záznamu z kenozoika chybí 24 % 

současných rodů mlžů. Po příčinách neúplnosti záznamu se pídili Valentine et al. (2006). 

Prověřovali několik vlastností mořských mlžů (velikost těla, strukturu a složení schránky, 

hloubku, ve které mlži žijí a způsob života). 

Velikost těla a schránky je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují zachování lastur 

ve fosilním záznamu. Téměř polovina (48 %) druhů mlžů, chybějcích v záznamu, má 

průměrnou velikost pod 1 cm (délka lastur). Drobné schránky jsou slabší, křehké a podléhají 

časnější degradaci. Valentinova práce tuto domněnku potvrzuje. 

Složení schránky je dalším důležitým faktorem. Zachovávání může být ovlivněno 

mineralogií schránky. Aragonitové schránky jsou náchylnější ke korozi, aragonit je méně 

stabilní než kalcit – tomuto jev se obecně říká kalcitový bias (Kidwell, 2005). Obsah 

organické matrix a poměr plochy povrchu jednotlivých strukturálních jednot ek 

(krystalů) k jejich objemu (=SAV) je dalším faktorem, ovlivňujícím rozklad: schránky s 

vysokým poměrem SAV jsou k němu náchylnější. Nejvíce ovlivňuje možnost zachování 

schránky mineralogické složení a velikost SAV. 

Zvláštní je v tomto světle zjištění Kidwellové (2005), že paleozoické lastury byly 

převážně aragonitové s velkým množstvím organické matrix, když by se dle Valentina dalo 

očekávat, že první schránky, které se v záznamu objeví, budou kalcitové, a že první fosilní 

záznamy aragonitových lastur budou posunuté směrem k přítomnosti díky brzkému rozkladu. 

Místo toho se kalcitové lastury objevují ve svrchním paleozoiku a schránky s nízkým 

obsahem organické matrix až na úsvitu mezozoika. Trendy týkající se velikosti SAV jsou 

v souladu s Valentinovou hypotézou. Zdá se, že aragonitové vysoce organické schránky jsou 

odolnější k predaci durofágy (kterých bylo v paleozoiku mnoho) a tedy zde působí silný 

biologický tlak, vysvětlující převahu aragonitových lastur v paleozoiku. Je také možné, že 

tyto lastury jsou náchylnější k nahrazení aragonitu jinou, trvalejší mineralogickou formou 

uhličitanu vápenatého. 

Navíc bylo zjištěno (Clark, 1999), že doba zachování organické matrix může být velmi 

dlouhá a stupeň jejího zachování není na této době zcela závislý. Clark našel dobře zachované 

zbytky organické matrix i ve fosíliích z miocénu (Mercenaria campechiensis – komplexní 

příčně lamelární vrstva) a pliocénu (rod Chione, příčně lamelární vrstva; Mytilus edulis – 

vláknitá prismatická vrstva). Naopak některé vzorky z archeologických nalezišť (Mercenaria 

mercenaria – složená prismatická a komplexní příčně lamelární vrstva) či pleistocénu (Chione 
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– příčně lamelární vrstva) měly organickou matrix mnohem degradovanější. Tento jev je 

způsoben odlišnými, mírně nevhodnými fosilizačními poměry. Poněkud se vymyká zachování 

organické matrix myostraka – ač je tato nepravidelná prismatická struktura mezi dvěma 

vrstvami perleti, dochází k mohutnému odbourání organické matrix i u eocénních exemplářů. 

Má-li dojít i k degradaci anorganické části schránky, musí být napřed narušena 

organická část. Rozpustná část organické matrix (viz část o struktuře schránky) je odbourána 

nejdříve, nerozpustná část zůstává. 
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VII ROZKLAD ULIT SUCHOZEMSKÝCH PLŽ Ů 

 

Jak dlouho už zde ona prázdná schránka leží? Tuto otázku si kladou mnozí biologové, 

kteří se zabývají zjišťováním indexů diverzity nebo provádí populační studie. Kupodivu se 

tématem koroze a rozkladu ulit suchozemských plžů doposud zabývalo minimální množství 

malakologických prací, ač by bylo velmi přínosné dokázat na úvodní otázku odpovědět. 

V ekologických studiích se často prázdné schránky z výsledků zcela vyřazují (např. 

Martin & Sommer, 2004a,b; Juřičková et al, 2007) nebo jsou beze zbytku použity. Čerstvé 

prázdné schránky posloužily coby důkaz znovuobjevení ostrovního druhu Discus guerinianus 

na Madeirském souostroví (Cameron & Cook, 1999), veškeré schránky byly použity ve 

výzkumu Juřičkové & Kučery (2005), 60 % z celkového počtu druhů bylo nalezeno pouze 

jako prázdné schránky v práci İrstana et al. (2005).  

Stav prázdných ulit nebývá popsán a nejde tedy odvodit, zda prázdná schránka ležela na 

studované lokalitě několik týdnů nebo v příznivých podmínkách i několik desetiletí. Tato 

informace může být klíčová: druh započítaný pouze díky prezenci prázdných schránek se na 

lokalitě již nemusí nevyskytovat a jeho zařazení výsledky zkreslí.  

Dalším důvodem nálezu pouze prázdných ulit jsou nízké populační hustoty živých plžů 

a výzkum probíhající např. v suchém období mediteránního léta. Kdyby se malakologický 

průzkum provedl i ve srážkově bohatší části roku, je pravděpodobné, že by byli nalezeni i živí 

zástupci těchto druhů (İrstan et al., 2005). 

Na prázdné ulity plžů působí mnoho vlivů – abiotické (známý je účinek nízkého pH 

sedimentačních poměrů na zachovávání subfosilních ulit (Ložek, pers. comm.) a vlhkosti), ale 

i biotické. Ostatní živí měkkýši ostrouhávají či rozpouští prázdné ulity za účelem doplnění 

vápníku pro stavbu vlastní schránky (Cadeé, 1999; Appleton & Heeg, 1999) či je rozklovávají 

ptáci také kvůli doplnění vápníku pro tvorbu skořápek vajíček. V mediteránním klimatu navíc 

na rozklad ulit, které zůstávají ležet volně na povrchu substrátu, nezanedbatelnou měrou 

působí sluneční osvit. 

Vliv slunečního osvitu na kondici prázdných schránek kvantifikoval Menez (2002). 

Vystavil ulity osmi běžných mediteránních druhů plicnatých plžů slunečnímu osvitu během 

suchého středomořského léta (červen – srpen, celkem 124 dní) a hodnotil změny, které na 

jejich povrchu projevily. Docházelo ke ztrátě lesku, odlupování a mizení periostraka a 

nakonec i k olamování a rozlamování ulit. K hodnocení použil tzv. SCI (Shell Condition 

Index), index hodnotící kvalitativní stav ulit: číselné skóre od 1 do 7, které jednoduše popisuje 

stav schránky. 
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skóre popis stavu ulity 
1 dokonale zachovaná ulita, bez ztráty lesku, periostrakum intaktní, žádné poškození 
2 10%ní ztráta lesku, 10%ní ztráta periostraka, <1%ní zničení ulity 
3 10-50%ní ztráta lesku, 10-50%ní ztráta periostraka, 1-5%ní zničení ulity 
4 50-75%ní ztráta lesku, 50-75%ní ztráta periostraka, >5%ní zničení ulity 
5 75-95%ní ztráta lesku, 75-95%ní ztráta periostraka, >5%ní zničení ulity 
6 úplná ztráta lesku, úplná ztráta periostraka, >5%ní zničení ulity 
7 úplná ztráta lesku a periostraka, >5%ní zničení ulity, ulity křehká a lámavá 

 

Tabulka č.1 SCI (Shell Condition Index). Převzato z Menez (2002). 

 

Menez prokázal vliv velikosti schránky na rychlost rozkladu. Schránky s menším 

povrchem se rozkládají rychleji než schránky větší, navíc ulity s užším ústím dosahují dříve 

vyššího SCI. Také tvar ulity spolupůsobí na časnost rozkladu, kulovité druhy odolávají korozi 

nejdéle.  

Drobné druhy se rozkládají rychleji než větší druhy, zachování barevných vzorů závisí 

na složení barevných pigmentů a jejich uložení v periostraku či vrstvách ostraka. 

Periostrakum má u některých druhů ochranný vliv působící proti rozkladu ulity a 

depigmentaci (Cornu aspersa). Největší vliv na rychlost rozkladu ulit má plocha povrchu a 

plocha ústí. Barva podkladu, na kterém schránky spočívají, nemá na rychlost rozkladu vliv.  

Dle Menezových výsledků lze do indexu diverzity, počítaného pro mediteránní klima, 

zařadit ulity s dosaženým SCI menším než 5. Tyto ulity nejsou prázdné déle než jedno 

středomořské léto. 

V temperátním pásu opadavých listnatých lesů se na rozkladu ulit podílí další abiotické 

faktory. Schránky se nenacházejí na povrchu půdy, ale ve vrstvě hrabanky. Na rozklad působí 

mikroorganismy, žijící z látek organické matrix, stálé provlhčení půdy (které se 

v mediteránních podmínkách s mizivým množstvím srážek vůbec neprojevuje), dotyk částí 

rozkládajících se listů z hrabanky, rozdílné pH a struktura p ůdy. Kvantifikovat tento vliv 

se v dosud nepublikované práci pokusil Pearce (2007). Po dobu sedmi let sledoval stav ulit 

osmi druhů severoamerických plžů, zakopaných v síťových sáčcích (tzv. litter bags) s oky o 

průměru 1,6 mm. Pozorování prováděl ve třech typech lesních ekosystémů: smíšený borový 

les na písečné výplavové planině a smíšený listnatý les na morénové půdě v Michiganu, 

podhorský bukovo-javorový les v Delaware. Lokality se nelišily hodnotou pH (pro všechna 

místa 4,5), vlhkost však byla na každém z nich odlišná, nejnižší na písčité výplavové planině. 

Ulity se lišily velikostí (jejich průměr se pohyboval v rozsahu 4 – 25 mm), tloušťkou stěny 

schránky a typem periostraka.  
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Z jeho výsledků vyplývá, že ulity různých druhů se rozkládají rozdílnou rychlostí, ale že 

tato rychlost se neliší mezi zkoumanými lokalitami. Plošná ztráta periostraka se svou rychlostí 

mezi druhy také odlišuje, zvláštní ovšem je, že druhy s rychle korodujícím periostrakem 

ztrácejí celkovou váhu stejně rychle jako druhy s vytrvávajícím periostrakem. Ztráta celkové 

hmotnosti je nezávislá na ztrátě periostraka a zdá se, že periostrakum u některých druhů mizí 

velmi rychle a téměř neposkytuje ochranu. 

Při meziroční ztrátě přibližně 6% hmotnosti pro nerozlámané schránky bude trvat více 

než 11 let, než se rozloží polovina schránek, a i po 36 letech bude zbývat 10% celkové hmoty 

ulit. Pro popraskané a rozlámané schránky jsou tato čísla nižší – poločas rozpadu je 7 let a 

teprve po 22 letech z nich bude zbývat méně než 10% původní hmotnosti. Podle Pearce ke 

ztrátě hmotnosti a k dekompozici dochází díky třem základním procesům. Jsou to: 

 

- rozpouštění a chemické zvětrávání díky povětrnostním podmínkám 

- rozlámání 

- bioeroze díky působení jiných organismů – mikroorganismů i dalších plžů (viz Cadeé, 

1999) 

 

Důležitost bioeroze coby jednoho ze základních hybatelů rozkladu prázdných ulit plžů 

si ve své práci povšiml Cadeé (1999). Zkoumal rychlost rozkladu prázdných ulit atlantického 

hlemýždě Cornu aspersa na písečných dunách nizozemského ostrova Texel. Vycházel 

z předpokladu, že největší úbytek hmotnosti způsobuje rozpouštění vápenatých vrstev 

schránky působením povětrnostních podmínek. Uzavřel tedy prázdné vysušené schránky 

druhu  C. aspersa do nylonového sáčku s průměrem otvorů 1 mm, položil je na povrch půdy a 

měřil ztrátu jejich hmotnosti. Druhou skupinu schránek nechal ležet volně na povrchu půdy, 

aby k nim měly přístup jiné druhy suchozemských měkkýšů a další zvířata.  

Schránky, na než působila pouze eroze způsobená povětrnostními podmínkami, ztrácely 

přibližně 1% své hmotnosti za měsíc. Volně uložené schránky se rozkládaly mnohem rychleji, 

protože došlo k odbourávání vápenatých vrstev oškrabáváním páskovkami druhu Cepaea 

nemoralis. Působení páskovek bylo tak silné, že pokusné schránky se během dvou měsíců 

rozpadly na kousky. Tyto volně uložené ulity ztrácely hmotnost 10x rychleji než ulity 

zabalené v nylonovém sáčku. Podobně velké schránky by díky kombinovanému efektu 

rozpouštění vápenatých vrstev působením abiotických podmínek a okusu páskovek zcela 

zmizely během jediného roku.  
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Urychlení rozkladu schránek mohou způsobovat také ptáci, kteří si z ulit doplňují 

vápník potřebný k tvorbě vaječných skořápek. Zvláštním způsobem rozpouští ulity svých 

obětí dravý malakofágní jihoafrický plž Natalina cafra (Appleton & Heeg, 1999). Prázdné 

schránky si přichytí na zadní část nohy a působí na ně po přibližně 70 hodin výměškem 

zředěné kys. chlorovodíkové, až dojde k úplnému rozpuštění a vstřebání vápenatých vrstev 

ulity kořisti (opět C. aspersa). Natalina si z ulit svých obětí dokonce vytváří zásobárny, které 

pro doplnění vápníku na stavbu vlastní schránky opětovně navštěvuje. Ze stavu vnitřního 

povrchu ulit C. aspersa lze odvodit, bylo-li již na něj kyselým sekretem z epidermis Nataliny 

působeno, nebo zda je ulita nedotčená. Schránkám čerstvě ulovených a požitých hlemýžďů 

chybí vnitřní perleťová vrstva, po 24 hodinách strávených na noze predátora zbývá pouze 

vnější prismatická vrstva a periostrakum. Nakonec (po 72 hodinách) jsou veškeré 

kalcifikované vrstvy pryč a predátor zbytek ulity aktivně odhodí. 

Využívání ulit suchozemských plžů ostatními zvířaty coby zásobárna vápníku je 

v přírodě časté a značně přispívá k urychlení jejich rozkladu. Dle Cadeého je mnohem 

důležitější než pouhé abiotické vlivy. Tak jako v mořském prostředí dochází k urychlení 

rozkladu působením mikroorganismů, je pravděpodobné, že obdobný proces se odehrává i na 

suché zemi. Vliv mikroorganismů však nelze odlišit od chemického zvětrávání a proto nebyl 

v Cadeého ani Menezově (2002) práci jejich vliv posuzován. 
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VIII VLASTNÍ TERÉNNÍ POKUS 

 

VIII.1 Ú čel práce 

 

Cílem tohoto experimentu je zjistit, zda existuje rozdíl mezi způsobem rozkladu ulit 

plžů v závislosti na jejich druhu, tedy na ekologických nárocích a s nimi korelovanými 

vlastnostmi schránky (typ periostraka, tvar ulity, relativní velikost ústí). Dále zda místo, kde 

se ulita rozkládá, má na způsob a rychlost rozkladu vliv a zda existují nějaké biotopově 

specifické způsoby rozkladu a vlastnosti lokality, které přispívají k urychlení rozpadu ulit. 

Dalšími úkoly je zjištění celkové délky rozkladu ulit a praktická aplikace tohoto poznatku 

v ekologických studiích. 

 

VIII.2 METODIKA 

 

VIII.2.1 Popis lokalit 

 

Bylo vybráno šest lesních ekosystémů, typických pro Českou republiku, s rozdílnou 

úživností, mírou vlhkosti a geologickým podkladem: 

 

- bučina na andezitu, vrch Věrovka, CHKO Křivoklátsko 

- doubrava na vápenci, vrch Doutnáč, CHKO Český kras 

- kulturní smrkový les, obec Březí, Říčany 

- rašelinný bor, Radostínské rašeliniště, CHKO Žďárské vrchy 

- suťový les na buližníku, vrch Věrovka, CHKO Křivoklátsko 

- olšina, Benešův luh, CHKO Křivoklátsko 

 

Bučina na andezitovém podkladu, vrch Věrovka, CHKO K řivoklátsko 

 

Nadmořská výška: 490 m.n.m. 

Souřadnice: 49º 55' 15" SŠ, 13° 50' 59" VD 

Bukový les u vrchu Věrovka (v blízkosti obce Kublov a Broumy) se nachází na úpatí 

buližníkové kupy a přechází na jejích svazích do suťového lesa s převahou lípy a jasanu. 

Krabičky byly zakopány mezi kořeny dvou vzrostlých buků (viz Příloha č. 7). Bylinné 

patro je zde chudé, přímo nad krabičkami se vyskytuje pouze sasanka hajní (Anemone 
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nemorosa). Na půdě leží asi 3 cm silná vrstva polorozložených až zcela nerozložených listů 

buku, masivně prorostlá bílým houbovým myceliem. Půda tmavě hnědá, velmi kompaktní, 

mazlavá a těžká. 

 

Doubrava na vápencovém podkladu, vrch Doutnáč, CHKO Český kras 

 

Nadmořská výška: 420 m.n.m. 

Souřadnice: 49° 57' 25" SŠ, 14° 09' 06" VD 

Lokalita se nachází poblíž obce Bubovice. Nedávno zde bylo vyhlášeno bezzásahové 

území a zároveň se sledováním postupu koroze ulit suchozemských plžů tu probíhá výzkum 

původního lesa. 

Krabičky byly zakopány v prohlubni zvlněného terénu poblíž vrcholu Doutnáče (432,8 

m.n.m.) v dubohabřině (viz Příloha č. 3). V podrostu dominuje hrachor jarní (Lathyrus 

vernus), mařinka vonná (Galium odoratum) a semenáčky dubů (Quercus sp.) a habrů 

(Carpinus sp.). Hrabanka zde není tolik kompaktní jako v bučině, je spíše sušší a více 

rozložená. Půda je také světlejší, drobivá. Nevyskytuje se zde prorostení houbovým 

myceliem. Do vzorků se dostaly autochtonní druhy měkkýšů, které obývají hrabanku 

(Macrogastra plicatula, Discus rotundatus, Trochulus hispidus). 

 

Kulturní smrkový les poblíž obce Březí, Říčany 

 

Nadmořská výška: 400 m.n.m. 

Souřadnice: 50° 01' 02" SŠ, 14° 41' 59" VD 

Kulturní smrčina u obce Březí se nachází na plochém terénu na proterozoických 

břidlicích. V keřovém patře se ojediněle vyskytuje habr, v bylinném brusnice borůvka 

(Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a pstroček dvoulistý (Maianthemum 

bifolium). Celkový pohled na lokalitu viz Příloha č. 8. V opadance se nachází pouze 

nerozložené jehlice smrku pichlavého (Picea pungens) a části kopečkovitých porostů 

bělomechu sivého (Leucobryum glaucum). Půda je zde světle hnědá až žlutavá, sypká. 
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Rašelinný bor, Radostínské rašeliniště, CHKO Žďárské vrchy 

 

Nadmořská výška: 600 m.n.m. 

Souřadnice: 49° 39' 28" SŠ, 15° 53' 12" VD 

Tato lokalita se nachází v těsné blízkosti obce Radostín (asi 12 km severně od Žďáru 

nad Sázavou) na NPR Radostínské rašeliniště (zřízeno 17. června 1987). Jedná se o 

přechodové rašeliniště v ploché zvodnělé sníženině s rašeliníko-suchopýrovou rašelinou. 

Probíhalo zde tzv. borkování (těžba rašeliny) po kterém zbyly mělké bazény s rašeliníkem 

(Sphagnum sp.), suchopýrem (Euphorbium sp.), kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia) a 

rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). Na jejich březích se nachází polovzrostlý 

smrkovo-borový les, v podrostu s brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea) a brusnicí 

borůvkou (Vaccinium myrtillus). Na okraji jednoho z bazénů v suché části v porostu borůvčí 

byly zakopány krabičky (viz Příloha č. 5 a 6). V opadance převládají jehlice borovic, větévky 

a polorozložené lístky borůvek. Půda je tu značně prokořeněná, nerozbahněná. Má tmavě 

hnědou barvu s jemnou strukturou, zůstává poměrně vlhká během celého roku. Na porostech 

borůvčí se zde autochtonně vyskytuje řídká populace ostroústky C. aspera.  

 

Suťový les na buližníku, vrch Věrovka, CHKO K řivoklátsko 

 

Nadmořská výška: 490 m.n.m. 

Souřadnice: 49° 55' 15" SŠ, 13° 50' 59" VD 

Tato lokalita se nachází nedaleko bukového lesa, použitého pro zakopání další sady 

krabiček. Krabičky byly umístěny na úpatí buližníkové kupy v suťovém lese (viz Příloha č. 9 

a 10).  

Půda zde je lehká, drobivá, s množstvím úlomků buližníku. Opadanka se skládá 

z lipových a dubových listů a je mnohem méně kompaktní a více rozložená než v bučině. 

V bylinném patře převažuje kapraď samec (Dryopteris fillis-mas), mařinka vonná (Galium 

odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), 

netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere) a semenáčky javoru mléče (Acer platanoides). 

Stromové patro je tvořeno lípou, javory a buky. 
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Olšina, Benešův luh, CHKO K řivoklátsko 

 

Nadmořská výška: 430 m. n. m. 

Souřadnice: 50° 02' 30" SŠ, 13° 58' 58" VD 

Tato lokalita se nachází v ohybu silnice vedoucí z Nižbora do Bratronic v pramenném 

kotli, z něhož vytéká potok Vůznice. Roste zde typický tvrdý luh s převahou vzrostlých olší 

lepkavých (Alnus glutinosa) ve stromovém patře, v bylinném podrostu dominují ostřice 

(Carex sp.) a byliny jarního aspektu – mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), 

zběhovec plazivý (Ajuga reptans) a místy se vyskytuje upolín evropský (Trollius europaeus) 

(viz Příloha č. 1 a 2). Keřové patro je zastoupeno ostružiníky (Rubus sp.). Půda je trvale 

podmáčená, tmavohnědá, kompaktní s velkým množstvím nerozložených ostřicových listů. 

Na lokalitě se v hojném počtu autochtonně vyskytují druhy P. hammonis a C. lubrica. Dostaly 

se do obou již vyzvednutých vzorků ( masivněji na podzim 2006, na jaře 2007 pouze jeden 

exemplář C. lubrica). 

 

VIII.2.2 Experimentální uspořádání terénní části studie 

 

Všechny lokality se nacházejí ve  střední nadmořské výšce, aby bylo zamezeno jejímu 

případnému vlivu a pozměnění experimentálních podmínek horským klimatem. Rozmístění 

lokalit – viz mapa č.1 v Příloze. 

Na lokality byly do země zakopány čtveřice plastových krabiček s proděravělými 

stěnami. Svrchní část krabiček leží souběžně s povrchem půdy. Krabičky byly naplněny 

místní hrabankou a byly do nich volně uloženy ulity velkých modelových druhů (čtyři druhy) 

a vždy do dvou malých propustných silonových pytlíčků ulity tří malých a dvou středně 

velkých modelových druhů. Krabičky byly dle lokálních možností umisťovány přibližně 20 

cm od sebe sebe. Zakopání proběhlo v květnu a červnu 2006 (přesné údaje viz tabulka č.2 

níže). 

Vykopání první sady krabiček (po jedné z každé lokality) proběhlo v listopadu 2006, 

druhé v dubnu a květnu 2007. Další vyjmutí jsou plánována na jaro 2008 a jaro 2009. 

Současně s vyjmutím na jaře 2007 proběhlo ošetření lokalit Doutnáč, Březí, Věrovka – bučina 

a Věrovka – suťový les posypem lidskými vlasy. Tyto lokality byly před vykopáním krabiček 

napadeny devastující činností dovokých prasat. Vlasy byly získány z pražských kadeřnictví.  
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lokalita bučina doubrava smrkový les rašelinný bor suťový les tvrdý luh 
datum zakopání 3.6.2006 22.5.2006 22.5.2006 12.6.2006 3.6.2006 3.6.2006 
datum 1. vyjmutí 9.11.2006 9.11.2006 9.11.2006 18.11.2006 9.11.2006 9.11.2006 

počet uběhlých dní 159 171 171 150 159 159 
datum 2. vyjmutí 26.4.2007 26.4.2007 26.4.2006 7.5.2007 26.4.2007 26.4.2007 

počet uběhlých dní 326 340 340 328 326 326 
 

Tabulka č.2 Přehled dat zakopání a vyjmutí plastových krabiček na jednotlivých lokalitách 

 

Ulity z vykopaných krabiček byly vysušeny při pokojové teplotě na papírem pokrytých 

plastových tácech zakrytých proti přímému osvitu. Schnutí probíhalo přibližně 14 dnů. 

Následně byly schránky ze substrátu vyjmuty a nafoceny pod binokulární lupou digitální 

kamerou U-eye UI-1440-C Olympus SZX 9 při zvětšení 8x (malé a středně velké druhy) a 

fotoaparátem Olympus C – 5060 Wide Zoom (velké druhy). 

Poté byly hodnoceny vybrané charakteristiky ulit (seznam hodnocených kategorií viz 

Příloha, str. 88 ), změřena plocha ústí a jednotlivých typů poškození ulit pomocí programu 

Image Tool a předběžné vyhodnocení pomocí statistického programu CANOCO. 

 

VIII.2.3 Popis modelových druhů (převzato z Ložek, 1956) 

 

Malé druhy  

 

Údolníček drobný - Vallonia pulchella (O.F.Mőller, 1774) 

 

Velmi drobný druh (šířka maximálně 2,5 mm, výška 1,3 mm), se stlačeně okrouhlou 

ulitou a nepravidelným jemným povrchovým rýhováním. Schránka tenkostěnná, lesklá, čirá 

až světle rohově hnědá, průsvitná. Ústí okrouhlé, mírně šikmé, píštěl široce otevřená. 

Druh otevřených biotopů (louky, meze, pastviny a stepní stráně), lesům se vyhýbá. 

Heliofilní, toleruje i vyšší stanovištní vlhkost. 
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Obr.č. 7 Údolníček drobný (Vallonia pulchella), dvě schránky z lokality Doutnáč, podzim 

2006. Na schránce vlevo jsou patrné stopy počínající koroze – ve střední části kotouče mléčné 

zakalení a na posledním závitu vpravo vyleptané dolíky. Foto Dagmar Říhová. 

 

Síměnka nejmenší - Carychium minimum O.F.Mőller, 1774 

 

Živočich s drobnou ulitkou (šířka 1 mm, výška 1,9 mm), vejčitě kuželovitého tvaru, na 

povrchu jemně rýhovanou. Stěna schránky sklovitě průsvitná, nezabarvená. Ústí šikmo 

eliptické, s pravými deskami na patře a na cívce. Píštěl dokonale sevřená. 

Síměnky mají pouze jediný pár tykadel, na jejichž bázi jsou umístěny oči. Spodní pár 

tykadel je slabě naznačen. Zvíře samo má bělavě průsvitnou barvu. Obývají trvale vlhká až 

zamokřená stanoviště. Druh obvykle nevystupuje do hor. 
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Obr.č. 8 Síměnka nejmenší (Carychium minimum). Dvě schránky z lokality Doutnáč, podzim 

2006. Foto Dagmar Říhová. 

 

Ostroústka drsná - Columella aspera Waldén, 1966  

 

Ulity ostroústek jsou velmi drobné (do 1,4 mm šířky a 2,5 mm výšky), kuželovitě 

válcovité s tupým zaobleným vrcholem, tenkostěnné, matně hnědavě zbarvené, neprůhledné. 

Povrch schránky je jemně pravidelně rýhovaný. Píštěl velmi úzká, otevřená. V ústí se nachází 

drobné zoubky. 

Ostroústky jsou výrazně acidotolerantní (dokáží obývat místa s pH 3 - 4) a žijí 

v biotopech pro jiné druhy měkkýšů naprosto nevhodných: borových a smrkových lesích, 

vřesovištích (Hlaváč & Horsák, 2001), nejčastěji na spodní straně listů borůvkových keříků. 

Mohou se vyskytovat v borůvkovém porostu i na rašeliništních lokalitách, jako je tomu např. 

na Radostínském rašeliništi. Mají západoevropské rozšíření a na naše území tento druh 

zasahuje pouze okrajově. 
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Středně velké druhy 

 

Oblovka lesklá - Cochlicopa lubrica (O.F.Mőller, 1774) 

 

Oblovky mají protáhle vejčitou ulitu s tupě zaobleným vrcholem (šířka do 2,8 mm, 

výška do 7 mm), vysoce průsvitnou, hnědavě zbarvenou a silně lesklou. Její povrch je hladký. 

Ústí vejčité, s nepříliš nápadným, mírně zesíleným pyskem. Bez zubů v ústí, píštěl je 

uzavřená. 

Obývá biotopy různého charakteru, vlhké až mokré. Nejhojněji se vyskytuje v údolních 

nivách, v olšinách a na březích vod. 

 

 

 

Obr.č. 9 Oblovka lesklá (Cochlicopa lubrica). Ulita z lokality Doutnáč, podzim 2006. Na 

posledním závitu stopy počínající koroze – bodové mléčné zakalení jinak průsvitné stěny. 

Foto Dagmar Říhová. 

 

Blyštivka rýhovaná - Perpolita hammonis (Ström, 1765) 

 

Ulita blyštivek je stlačeně okrouhlá, s ploše kuželovitým kotoučem, na povrchu mírně 

rýhovaná, vysoce lesklá. Má rohově hnědou barvu. Šířka schránky dosahuje 4,5 mm a výška 

2,2 mm. Ústí příčně eliptické s rovným ostrým obústím, nezesílené. Píštěl široce otevřená. 



 65 

Mezofilní druh, spolu s oblovkou lesklou se vyskytuje na otevřených i zarůstajících 

stanovištích. Pionýrský druh osidlující často nově vzniklá stanovitě. Někdy se vyskytuje i 

v jehličnatých lesích a doprovází ostroretku. 

Tento druh se spolu s oblovkou lesklou autochtonně vyskytuje v Benešově luhu. 

 

      

 

Obr.č. 10 Blyštivka rýhovaná (Perpolita hammonis). Ulita z lokality Doutnáč, podzim 2006. 

Na kotouči patrné stopy počínající koroze – postupující zneprůhlednění stěny schránky a 

výskyt drobných děr, překrytých periostrakem. Foto Dagmar Říhová. 

 

Velké druhy 

 

Vřetenatka obecná - Alinda biplicata (Montagu, 1803) 

 

Ulita vřetenatky je vysoká (do 18 mm, šířka do 4 mm), štíhle vřetenovitá, průsvitná (ale 

ne v takové míře jako u předchozích drobných a středně velkých druhů), se stěnou schránky o 

poznání silnější a pevnější. Povrch schránky pravidelně výrazně žebernatý, periostrakum 

samo je však hladší než např. u suchomilek (viz obr. č. 11 a 13). Ústí kosočtverečně 

hruškovité se silně vyvinutým járkem, obústí silně vyvinuté. Do obústí vybíhá horní deska, je 

oddělena od spirální desky, dolní deska také vybíhá na obústí. Píštěl uzavřená. 

Běžný euryvalentní druh. 
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Obr.č. 11 SEM snímky povrchu ulity vřetenatky obecné. Zvětšení v řadě 60x, 85x a 330x. 

Foto Petr Jan Juračka. 

 

Plamatka lesní - Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 

 

Velký, masivní druh plže (šířka až 28 mm, výška 20 mm) se silnou neprůhlednou 

kulovitou schránkou. Periostrakum lesklé, tmavě hnědě zbarvené (odstín hnědé značně kolísá 

od pískově hnědé až po čokoládově hnědou) se světle žlutým žíháním. Někdy uprostřed 

závitů přítomen tmavý pruh. Povrch jemně nepravidelně rýhovaný. Ústí okrouhlé, mírně 

zkosené, obústí ostré, rozšířené a bělavě zbarvené. Bez zubů v ústí. Úzká píštěl je dokonale 

zakrytá. Samotný živočich má velmi tmavou barvu. 

Druh vyvinutých listnatých lesních společenstev, zasahuje i do hor. Nikdy se 

nevyskytuje v nerozvinutých lesích, není to pionýrský druh nově vzniklých společenstev. 

 

 

 

Obr.č. 12 Plamatka lesní (Arianta arbustorum). Na vrcholu kotouče patrné stopy iniciální 

koroze – odloupané periostrakum, mírné rozpuštění vápenatých vrstev. Foto Dagmar Říhová. 
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Suchomilka obecná - Xerolenta obvia (Menke, 1828) 

 

Ulita suchomilek se vyznačuje výrazným stlačením kotouče. Velikost: šířka kotouče do 

16 mm, výška do 8,5 mm. Je pevnostěnná, neprůhledná. Základní zbarvení je bílé, s několika 

výraznými tmavohnědými pruhy (sytost hnědé barvy výrazně kolísá mezi stanovišti, pruhy 

mohou skoro chybět). Povrch lesklý, s jemným nepravidelným rýhováním. Ústí šikmé, 

okrouhlé s ostrým obústím se slabým hnědavým pyskem. Nikdy není zesílené, téměř u všech 

jedinců je mírně olámané. Píštěl široce otevřená. 

Obývá travnaté stepní stráně, meze a zástupně ke stepním stanovištím pole. Typický 

druh otevřených suchých travnatých stanovišť. 

 

       

 

Obr.č. 13 Povrch ulity suchomilky obecné (Xerolenta obvia). SEM, zvětšení: první snímek 

1000x a další dva 7000x. Foto Petr Jan Juračka. 

 

Zuboústka trojzubá - Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) 

 

Ulita stlačeně kulovitého tvaru s nízce vypouklým kotoučem, drobnější než u plamatky 

(šířka 10 mm, výška 6 mm). Tenkostěnná, rohovitě jednotvárně hnědá bez kresby, jemně 

nepravidelně rýhovaná. Periostrakum pokryto výraznými zahnutými chloupky. Ústí šikmé, 

trojúhelníkovité, obústí silně rozšířené, ostré. V ústí tři silné tupé zoubky, výrazně zužující 

samotné ústí. Úzká píštěl většinou dokonale zakrytá. 

Zuboústka je význačným obyvatelem lesů, velmi často suťových. Zasahuje do hor i 

pahorkatin. Lze ji nalézt pod padlými kmeny a tlejícím dřevem. Lesy neopouští, vyhýbá se 

nížinám a bezlesým stanovištím. 
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Tyto druhy byly vybrány pro své odlišné vlastnosti, zvláště pro: 

 

- velikost: modelové druhy pokrývají široký rozsah velikostí od 1 mm do 28 mm 

(průměr ulity). Schránky jsou pro jednoduchost rozděleny do tří velikostních kategorií: 

malé (C. minimum, C. aspera a V. pulchella), střední (C. lubrica, P. hammonis) a 

velké druhy (A. arbustorum, A. biplicata, I. isognomostomos a X. obvia) 

- tvar : ve studii jsou zahrnuty druhy kulovité (A. arbustorum, I. isognomostomos), 

stlačeně okrouhlé (X. obvia, P. hammonis, V. pulchella), válcovité (C. aspera) a 

vřetenovité (A. biplicata, C. minimum, C. lubrica) 

- různé typy periostraka: je empiricky známo, že periostrakum vybraných 

modelových druhů se pro korozi chová velmi různě 

- ekologické nároky na pH, vlhkost a úživnost stanoviště 

 

VIII.3 VÝSLEDKY 

 

Do pokusu bylo zařazeno celkem 1080 ulit devíti běžných druhů plicnatých 

suchozemských středoevropských plžů. Výsledky z prvního pozorování pochází z 270 

schránek a k předběžnému zpacování bylo kvůli rozpuštění, rozlámání či ztrátám použito 

pouze 215 ulit. Na několika lokalitách došlo ke ztrátě ulit velkých druhů díky disturbační 

činnosti divokých prasat a většina ulit malých druhů (V. pulchella, C. minimum) se rozpustila. 

Absolutně rozdrcené schránky byly z analýzy vyřazeny. 

 

 V.pulchella C.minimum C.aspera C.lubrica P.hammonis A.biplicata A.arbustorum 
X. 

obvia 
I.isognomostomos 

bučina 5 3 (2) 5 5 5 3 4 2 3 
doubrava 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
smrčina 0 0 3 5 0 5 5 5 5 
rašelinný 

bor 3 (2) 0 (1) 4 0 0 5 5 5 5 
suťový 

les 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

olšina 0 (1) 0 5 5 5 5 5 5 5 
 

Tabulka č.3 Počet ulit, získaných po vykopání první série vzorků. Čísla uvedená v závorkách 

označují počet absolutně rozlámaných ulit, které byly z analýzy vyřazeny. 

 

Tabulka s doposud získanými daty je uvedena v příloze na CD a prozatím nebyla statistiky 

hodnocena. V mé diplomové práci budou ke statistickému zpracování využita až kompletní 
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data. Už předběžné výsledky ale dovolují komentovat některé zajímavé skutečnost, což jsem 

učinila v diskusi. 

 

VIII.4 DISKUSE 

 

Předběžné výsledky terénní studie ukazují, že v listnatých lesích středoevropského typu 

způsob, časnost nástupu a rychlost koroze ulit závisí zvláště na vlhkosti stanoviště a 

ekologických nárocích plže (nároky na pH stanoviště, které za života obývá). Vliv pH 

stanoviště na rozklad ulit se snad projevuje až od určité míry vlhkosti, do té doby převažuje 

nespecifický rozklad rozlámáním a drobná poškození, která zasahují pouze zlomky procent 

povrchu ulit.  

Rozdíly v typu rozkladu se objevují hlavně mezi skupinou schránek velkých 

modelových druhů s pevnou silnostěnnou neprůhlednou ulitou, kde dochází k odlupování 

periostraka v plátcích (A. arbustorum, A. biplicata) a skupinou drobnějších druhů, obývajících 

kyselejší prostředí (P. hammonis, C. lubrica, C. aspera). Tyto mají zvláštní leské kompaktní 

schránky s odolným periostrakem, které vytrvává i po rozpuštění vápenatých vrstev ulity. U 

středně velkých druhů (P. hammonis, C. lubrica) dochází v iniciální fázi rozkladu k vytváření 

děr pouze ve vápenatých částech schránky. Díry zůstávají překryty neporušeným 

periostrakem. U drobné ostroústky C. aspera dochází poměrně brzy (na některých lokalitách 

už po pěti měsících) k úplnému rozpuštění vápenatých vrstev. Její prázdné periostrakum 

vytrvává a dochází k deformaci. Takto korodované schránky se v hrabance vyskytují ve formě 

„žmolků“ a jen těžko lze rozeznat, že se skutečně jedná o zbytky ulit. 

Drobné mezické druhy náročnější na kyselost a úživnost prostředí (V. pulchella, C. 

minimum) vytrvávají na vlhčích stanovištích méně než půl roku. Většinou dochází k jejich 

rozpuštění a celkovému zmizení, popřípadě zkřehnou natolik, že jsou vzájemnými pohyby 

částic hrabanky proti sobě rozlámány. Vzniklou drť nelze analyzovat, lze pouze určit, zda 

došlo k zakalení, jiné diagnostické znaky nejsou patrné. 

Jedním ze základních parametrů ulit, určujících rychlost rozkladu, je velikost. Malé 

schránky se rozkládají výrazně rychleji než velké, jak bylo potvrzeno i ve vodním prostředí 

(Valentine et al., 2006). Na některých pokusných lokalitách však chybí i ulity velkých 

modelových druhů díky narušení pokusu divokými prasaty. Nejmohutněji byl pokus napaden 

v doubravě na vrchu Doutnáč: krabičky byly vyhrabány na povrch, částečně rozkousány a 

jejich obsah rozházen po povrchu hrabanky. Domnívám se, že některé ulity velkých 

modelových druhů mohly být divokými prasaty pohlceny, v lepším případě rozšlápnuty 
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natolik, že nebylo možné je dohledat. Vzhledem k vysokým populačním hustotám divokých 

prasat v České republice a jejich všudypřítomnosti v lesích různých typů se zdá být 

pravděpodobné, že fragmentace ulit způsobená jejich činností patří mezi nejdůležitější 

suchozemské rozkladné činitele. Rozlámání schránek přispívá k urychlení ztráty hmotnosti 

rozpouštěním uhličitanu vápenatého (Pearce, 2007). 

Z šesti typů zkoumaných lesních prostředí se nejvýrazněji vydělují kulturní smrkový 

les u obce Březí a bor s příměsí smrku na Radostínském rašeliništi. Zde dochází 

k nejrychlejšímu a nejrazantnějšímu rozkladu, dokonce i na silnostěnných schránkách (X. 

obvia, A. arbustorum) se projevují stopy koroze: odloupání periostraka, naleptání povrchu, 

tvorba dolíčků (pitting) i rozsáhlejších děr. Na obou lokalitách dochází k částečnému 

zabarvení naleptaného povrchu ulit díky vysokému obsahu huminových kyselin v půdě. 

Zvláště u světle zbarveného druhu X. obvia se dolíčky zbarvují světle hnědě, oranžově i černě. 

Pro bukový les na lokalitě Věrovka je charakteristické občasné porostení ulit plamatek 

A. arbustorum bílým houbovým myceliem. Infestace houbou se nevyskytuje na všech 

pokusných ulitách, ale také nikdy mimo bučinu. 

V olšině na lokalitě Benešův luh v údolí Vůznice se mimo naleptání objevuje 

mechanický rozklad ulit olamováním ústí a rozlamováním vrcholů, vytrvávají zde spíše 

silnostěnné druhy. U acidotolerantních měkkýšů se zde obzvláště projevuje rozpouštění 

vnitřních vápenatých vrstev ulity a vytrvávání periostraka. 

Díky detailnímu prohlédnutí první sady pokusných ulit jsem dospěla k názoru, že hlavní 

funkcí periostraka u silnostěnných ulit není ochrana vápenatých vrstev před chemicky 

indukovanou korozí. Dle dostupné literatury (např. Checa, 2000) se zdá, že základní funkcí 

periostraka je poskytování krystalizačních míst pro první podvrstvu vnitřních vápenatých 

vrstev schránky. Mizení periostraka (u druhu A. arbustorum často již během života) není tedy 

pro silnostěnné druhy život ohrožující. U jiných druhů (r.Perpolita, Cochlicopa či Columella) 

je tomu zcela jinak. Úbytek tloušťky stěny schránky, který u masivních typů nezpůsobí žádné 

ohrožení, by zde vedl ke smrti jedince, protože by se v ulitě vytvořil otvor vedoucí přímo na 

povrch těla měkkýše. Periostrakum však vytrvává déle než vápenaté vrstvy schránky a 

efektivně zabraňuje vzniku děr. Je to pravděpodobně přizpůsobení vlhkým biotopům 

s nízkým pH (všechny tyto rody obývají vlhké biotopy s nižším pH). 

Martin & Sommer (2004b) ukázali, že při určité vlhkosti biotopu se se stoupající 

hodnotou pH půdy lineárně zvyšuje počet druhů suchozemských plžů, žijících na daném 

území. Stav ulity bude možná vysvětlován obdobně: schránky vytrvávají relativně nezměněné 

nejdéle na suchých místech, kde může pH nabývat různých hodnot, aniž by hrálo zásadní roli 
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při korozi. Teprve při určité vlhkosti začne při rozkladu nabývat na důležitosti a s klesajícím 

pH bude počet zachovaných schránek a jejich kondice klesat.  

Dle mého názoru chování periostraka a následně ulity jako celku závisí na  

 

- celkové velikosti měkkýše 

- síle stěny schránky (která je korelovaná s celkovou velikostí) 

- vlhkosti habitatu , který daný druh obývá 

- životní strategii daného druhu, která úzce ovlivnuje stavbu schránky. 
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IX SHRNUTÍ LITERÁRNÍ REŠERŠE 

 

Schránka měkkýšů se skládá z vnější organické vrstvy (periostrakum) a různého počtu 

vnitřních kalcifikovaných vrstev. Periostrakum může být mnohavrstevné, na povrchu se 

specifickými mikrostrukturami. Poskytuje schránce ochranu před vnějším prostředím, 

zabraňuje narušení vápenatých vrstev chemickým rozpouštěním a hraje klíčovou roli při 

tvorbě schránky. 

Vnitřní vápenaté vrstvy schránky se dělí do sedmi základních struktur dle typu použité 

krystalografické mikrostruktury (aragonit – kalcit); tvaru, velikosti a orientace krystalů, 

z nichž se vrstvy skládají. 

Prismatická vrstva se vyskytuje převážně u mlžů, tvoří obvykle vnější vrstvu vápenaté 

části schránky a skládá se z podlouhlých mnohoúhelníkovitých krystalů. Může být 

aragonitová i kalcitová. Dělí se dle tvaru a složení prismat na čtyři podtypy (jednoduchá, 

složená, vláknitá a aragonitová prismatická). Perleťová vrstva obvykle tvoří vnitřní 

nejmocnější součást schránek mořských měkkýšů. Patrně se nevyskytuje u suchozemských 

plžů. Je výhradně aragonitová, dělí se na pět podtypů. U mlžů se vyskytuje perleť s vnitřní 

strukturou podobnou zdi vystavěné z cihel, u plžů naopak sloupcovitá perleť, kde na sebe 

jednotlivé aragonitové šupinky nasedají v kolmé ose.  

Dalším typem je lístkovitá vrstva. Je výhradně kalcitová, ze zploštělých krystalů 

listovitého tvaru. Někdy je také nazývána kalcitostrakum . Dva výrazné typy podvrstev 

vytváří příčně lamelární vrstva: jednoduchou a komplexní příčně lamelární vrstvu. 

Laminární organizace tohoto typu vrstvy výrazně zlepšuje její mechanické vlastnosti. 

Homogenní vrstva na rozdíl od lamelární nemá žádnou precizně vystavěnou vnitřní stavbu a 

skládá se z aragonitových zrn různé velikosti a tvaru. Dále se vydělují dvě zvláštní vrstev – 

myostrakum a mosaikostrakum. 

Mikrostruktury schránky se mimo organizace uhličitanu vápenatého liší také obsahem a 

složením organické matrix (kolísá mezi 0,1 – 5 hm%). Organická matrix  hraje ve složení 

měkkýší schránky nesmírně důležitou úlohu: počíná a usměrňuje tvorbu vápenatých součástí, 

vylepšuje jejich mechanické vlastnosti a má vliv i na zachovávání prázdných schránek. Často 

se dělí na podvrstvy, popřípadě dle místa výskytu (inter- či intrakrystalinní matrix). 

Proces vzniku schránky měkkýšů se označuje jako biologicky 

kontrolovaná/indukovaná mineralizace a je regulován právě organickou matrix. Organická 

matrix je směs kyselých proteinů, glykoproteinů, polysacharidů a lipidů. Bylo popsáno 
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několik proteinů organické matrix schránky měkkýšů a zjištěna jejich částečná homologie 

s jinými proteiny, vyskytujícími se běžně v organismech na různých místech. 

Nově bylo navrženo několik teorií vzniku různých vrstev schránky – kompartmentová 

teorie vzniku perleťové vrstvy u mlžů a vznik prismatické vrstvy na fázovém rozhraní dvou 

kapalin - „pěnová teorie“ vzniku prismatické vrstvy. 

Jednotlivé vrstvy se vyskytují v kombinacích, které korelují se způsobem života 

měkkýše: mlži obývající povrch dna staví svou schránku nejčastěji z kalcitové prismatické a 

perleťové vrstvy, pro vrtající mlže jsou příznačné kombinace různých lamelárních vrstev. 

Za fylogeneticky nejstarší vrstvu se považuje perleťová (pro svůj vysoký podíl 

organické matrix a energeticky náročnou výstavbu). Nově se objevuje odlišné pojetí, které 

coby bazální typ vrstev měkkýší schránky uvádí příčně lamelární vrstvu. 

Systém klasifikace vnitřních vrstev schránky měkkýšů použitý v této práci je pouze 

jeden z několika rovnocenných existujících a byl použit, protože většina dostupné literatury 

(mimo práce C. Hedegaarda) je založena právě na něm. 

Rozklad měkkýších schránek je studován převážně v mořském prostředí, spolu 

s paleontologickými konsekvencemi. Existuje několik základních činitelů, kteří zde ke korozi 

přispívají: 

 

- ekologické procesy: predace, poškození vlivem prostředí, poranění zaviněná vlastním 

chováním a antropogenní vlivy (dopad komerčního rybaření) 

- biostratinomické procesy: fyzikální a chemické procesy, postihující prázdné 

schránky před překrytím sedimentem (obraze, bioeroze a rozpouštění uhličitanu 

vápenatého vlivem prostředí) 

- diagenetické procesy: procesy, nastávající u fosilních schránek (změna tvaru, 

popraskání, rozlámání) 

 

Existuje několik klíčových vlastností schránek, které ovlivňují jejich zachovávání ve 

vodním prostředí. Jsou to pevnost a síla schránky, její tvar  a ornamenty na povrchu. 

Význačnou roli hraje mikrostruktura  a velikost krystalů, z nichž jsou vystavěny jednotlivé 

vrstvy schránky a také obsah organické matrix. Krystalografický typ  uhličitanu vápenatého 

má na zachovávání schránek klíčový vliv – dokládá ho existence kalcitového biasu: 

aragonitové schránky jsou náchylnější ke korozi a rozpadu více než kalcitové. Tento trend 

částečně vyrovnává objem organické matrix v aragonitových schránkách, který působí proti 

rychlosti rozkladu. Aragonitové schránky s vysokým obsahem organické matrix jsou odolné 
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vůči predaci a vyskytují se ve fosilním záznamu po delší dobu než kalcitové. Další důležitou 

vlastností, která ovlivňuje rychlost rozkladu, je velikost schránek: malé schránky podléhají 

degradaci rychleji. 

Vzniklé rozlámání lze rozlišit do dvou základních kategorií, na diagnostické / 

nediagnostické a opravené / neopravené poškození. U diagnostického poškození lze určit 

původ fragmentace, u nediagnostického nikoli. 

Biotopová specifita různých typů poškození v některých případech umožňuje 

rekonstrukci prostředí, ve kterém se korodované schránky ve své minulosti nalézaly. 

Rozkladu ulit plžů na suché zemi nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. 

K specifickému typu dekompozice ulit dochází v mediteránním typu klimatu, kde se schránky 

nedostávají (na rozdíl od temperátních opadavých a smíšených lesů) do vrstvy hrabanky, ale 

zůstávají ležet volně na povrchu. Nejdůležitějším faktorem, který podporuje jejich rozklad, je 

proto sluneční osvit. Srážky se ve Středomoří během suchého letního období na rozkladu ulit 

podílí minimálně. 

V temperátních lesích dochází k zahrnutí ulit do vrstvy hrabanky, takže jejich rozklad je 

pravděpodobně ovlivněn vlhkostí stanoviště a hodnotou pH. Studie provedená ve dvou 

typech severoamerických smíšených lesů neprokázala rozdílnou rychlost rozkladu schránek 

mezi různě vlhkými biotopy se stejným pH. Rozklad schránek se lišil pouze mezidruhově, 

v závislosti na charakteristikách ulity. 

Mimo abiotické faktory, přispívající k rozkladu prázdných ulit plžů, se na korozi valnou 

měrou mohou podílet ostatní organismy – ať už jde o dravé plže či různé druhy pěvců, kteří 

si z prázdných ulit doplňují vápník potřebný pro svůj vlastní metabolismus. Jejich vliv může 

rozklad schránek až 10x zrychlit. 
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Č. 9 Suťový les na lokalitě Věrovka. Celkový pohled, jaro 2006. 

 

 
Č. 10 Umístění krabiček na lokalitě suťový les, Věrovka. Zakopávání na jaře 2006. 
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SEZNAM HODNOCENÝCH CHARAKTERISTIK SCHRÁNEK 
 

Tyto charakteristiky poškození schránek byly naměřeny a použity pouze pro předběžné 
ohodnocení „trendů“ v rozkladu ulit. Úplné statistické vyhodnocení bude provedeno až 
v rámci diplomové práce. 
 
velikost schránky 

- malá 1/0 (Columella aspera, Vallonia pulchella, Carychium minimum) 
- střední 1/0 (Perpolita hammonis, Cochlicopa lubrica) 
- velká 1/0 (Arianta arbustorum, Xerolenta obvia, Alinda biplicata, Isognomostoma 

isognomostomos) 
 
rozlámání schránky (lomy s ostrými hranami, které nejsou způsobené chemickým 
rozpouštěním, ale mechanickým poškozením) 

- částečné 1/0 
- absolutní 1/0 
- rozlámání vrcholu 1/0 
- rozlámání ústí 1/0 

 
deformace schránky 1/0 (vyskytuje se pouze u C. aspera – po rozpuštění vápenatých vrstev 
dojde k deformaci schránky aniž by bylo periostrakum rozlámáno. Ulita pak vypadá jako 
„seždímaná“.) 
 
původní povrch schránky (povrchová struktura periostraka) 

- hladký 1/0 
- jemně rýhovaný 1/0 
- rýhovaný 1/0 

 
přítomnost zubů v ústí 1/0 
 
tvar ulity 

- kulovitý 1/0 
- stlačeně okrouhlý 1/0 
- vřetenovitý 1/0 
- válcovitý 1/0 

 
stav píštěle 

- zakrytá 1/0 
- úzká 1/0 
- široká 1/0 

 
obústí 

- křehké lámavé nezesílené 1/0 
- mírně zesílené 1/0 
- silně zesílené 1/0 

 
stav periostraka 

- neporušené 1/0 
- z celé schránky zbývá zachováno pouze periostrakum 1/0 
- díry v periostraku – plocha změřena pomocí programu Image Tool 
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- periostrakum se odlupuje v plátcích – změřeno v programu Imate Tool 
- díry ve vápenatých částech schránky překryté neporušeným periostrakem – změřeno v 

programu Image Tool 
 
stav vápenatých vrstev 

- přítomnost rozpouštění vápenatých vrstev 1/0 
- díry skrz všechny vrstvy ulity – změřeno v programu Image Tool 
- vyleptané dolíčky ve vápenatých vrstvách bez úplného proděravění schránky – 

změřeno v programu Image Tool 
 
zachování lesku 1/0 
 
změna barvy 

- odbarvení 1/0 (nastává většinou po odloupnutí části periostraka či po vyleptání dolíčků 
přes proužkovaný vzor (u X. obvia)) 

- zabarvení 1/0 (oranžové, hnědé a černé zabarvení schránky díky působení prostředí) 
- mléčné zakalení 1/0 (u předchozích dokonale průhledných druhů dojde ke zbělání 

stěny schránky – charakteristicky u P. hammonis a C. lubrica) 
 
infestace houbou 1/0 (objevuje se pouze v bučině na ulitách A. arbustorum – bílé mycelium) 
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Mapa č.1 Rozmístění lokalit se zakopanými vzorky. 


