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Abstract: The summary of present records of the distribution of large branchiopods (Crustacea: 
Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) within the Znojmo region was published in 2013. From June 
2013 to November 2014 new findings were recorded, which significantly enhance this summary.
New sites with the occurrence of the shrimps Branchipus schaefferi Fischer 1834, Eubranchipus 
grubii (Dybowski, 1860), Triops cancriformis (Lamarck, 1801), and Leptestheria dahalacensis 
(Rüppell, 1837) were found. Two new sites and the occurrence of the larger reproduced population 
of the clam shrimp Imnadia yeyetta Hertzog, 1935 were confirmed in the surroundings of Hevlín
village, which represent the second and third known sites in the Czech Republic. Also the occurren-
ce of the fairy shrimp Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842) at the long-term monitored site of 
the Červený rybníček Natural Monument was confirmed for the first time since 2002.
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ÚVOD

Velcí lupenonožci (žábronožky, listonozi a šleblovky) patří k vzácným a málo do-
kumentovaným skupinám naší fauny. Je to způsobeno především zvláštní bionomií 
těchto živočichů (BRENDONCK et al. 2008). Tito korýši využívají biotopy, které se 
v současné krajině vyskytují ojediněle – periodické tůně, nejčastěji v místech opa-
kovaně zaplňovaných srážkovou vodou nebo dotovaných průsaky či zaplavením 
při zvýšených průtocích řek. Životní cyklus velkých lupenonožců je navíc poměrně 
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krátký (řádově týdny), v závislosti na ročním období a průběhu počasí. Dospělci, 
zejména v případě teplomilných druhů, se proto objevují na svých lokalitách nepra-
videlně, často jen jednou za několik let. Bezvodé období přežívají ve formě trvalých 
vajíček, deponovaných ve dně periodických vod, které obývají (WILLIAMS 2006). 

Z území Znojemska existuje pouze několik historických údajů o výskytu těchto 
živočichů (např. HRABĚ 1954, KUBÍČEK 1965). Teprve v roce 2013 byl publikován 
první souhrnný článek (ZAVADIL et al. 2013a), který sumarizoval jak předchozí pub-
likované i rukopisné údaje, tak především novější data o výskytu osmi druhů zjiště-
ných mezi lety 1995 a 2013 na území přibližně vymezeném okresem Znojmo. Zdálo 
by se tedy, že aktualizace takového souhrnu bude smysluplná až po delší době. Již 
v létě 2013, po ukončení sběru dat pro výše zmíněnou studii, byly však získány nové 
poznatky, které publikované údaje významně doplnily. Stalo se tak po srážkově bo-
hatém období na konci června, kdy zejména v oblasti Trávního dvora (mezi obcemi 
Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou) krátkodobě vznikly větší polní rozlivy. Na 
počátku podzimu 2014 pak díky vydatným dešťům a lokálním záplavám v povodí 
Jevišovky a následnému teplému počasí byly nalezeny další nové lokality, které 
dále upřesnily informace o rozšíření druhů s letním optimem výskytu. Cílem tohoto 
článku tedy je aktualizovat nedávno publikovaný obsáhlejší souhrn a zároveň dopl-
nit regionální podklady pro jednodušší zahrnutí do připravovaného atlasu rozšíření 
velkých lupenonožců v ČR (MERTA et al. in prep.).

METODIKA

Území pokryté touto studií zahrnuje přibližně plochu okresu Znojmo, většina lokalit 
leží v jeho jihovýchodní a střední části, nejvýchodněji položené sledované biotopy 
těsně přesahují do okresu Břeclav. Oproti souhrnu, na který tato publikace navazuje 
(ZAVADIL et al. 2013a), je zájmové území rozšířeno především na sever, do povodí 
Jevišovky, a ojedinělou lokalitou zasahuje až do oblasti rozvodí Rokytné a Jihlavy, 
severozápadně od Moravského Krumlova (viz obr. 1).

Sběr dat zahrnul jak příležitostné kontroly již známých (publikovaných) lokalit, 
tak prospekci nově nalezených vhodných biotopů vzniklých zejména kolem toku 
Jevišovky po vydatných srážkách a mimořádně vysokých průtocích, které zde byly 
zaznamenány ve dnech 13.–15. 9. 2014.

Terénní průzkum byl prováděn prolovováním vhodných lokalit pomocí cedníku. 
Nomenklatura a klasifikace byla převzata z MARTIN & DAVIS (2001), české názvoslo-
ví dle KRÁL & ŠTAMBERGOVÁ (2005), resp. ZAVADIL et al. (2013b). Dokladové exem-
pláře jsou uloženy v ca 60–70 % ethylalkoholu ve sbírkách Jihomoravského muzea 
ve Znojmě, Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně a Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Použité zkratky: F = samice, M = samec, N (u souřadnic) = severní šířka, 
E (u souřadnic) = východní délka, S = sever, severně, J = jih, jižně, V = východ, vý-
chodně, Z = západ, západně, SV = severovýchod, severovýchodně, analogicky další 
kombinace světových stran, PP = přírodní památka, ex. = jedinec, obs. = pozorování, 
fix. = fixovaný dokladový materiál, leg. = autor(ři) nálezu.
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VÝSLEDKY

V období od května 2013 do listopadu 2014 bylo s pozitivním výsledkem kontro-
lováno 13 lokalit a byly dokumentovány následující nálezy jednotlivých druhů vel-
kých lupenonožců:

Anostraca: Branchipodidae

Branchipus schaefferi Fischer, 1834 – žábronožka letní
[1] 7063c; Stošíkovice na Louce, louže S od obce na pravém břehu Skaličky (48°54’05’’N, 
16°12’55’’E; 195 m n. m.), strniště po obilí: 30. 9. 2014 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg.
A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 8. 10. 2014 – 2 F fix. (leg. A. Reiter).

Obr. 1. Celkový rozsah sledovaného území a lokality výskytu žábronožky letní (Branchipus schaef-
feri) – vyznačeny čtverečky a žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) – vyznačeny kolečky. 
Červeně lokality uvedené v této studii, modře další lokality publikované v souhrnu ZAVADIL et al. 
(2013a).
Fig. 1. Map of the study area. Localities of confirmed occurrence of Branchipus schaefferi are 
shown as squares, localities of Eubranchipus grubii are represented by circles. Red symbols repre-
sent localities registered by this study, blue symbols denote the rest of the known localities publis-
hed in the summary ZAVADIL et al. (2013a).
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[2] 7163d; Božice, polní cesta u trati J od obce (48°49’21’’N, 16°15’43’’E; 225 m n. m.): 28. 6. 
2013 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter); 26. 9. 2014 – desítky ex. obs., několik ex.
fix. (leg. A. Reiter); 30. 9. 2014 – desítky ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 2014 
– několik ex. fix. (leg. A. Reiter, D. Král).
[3] 7264a; Hevlín, louže v poli J od Černé strouhy, Z od cihelny Heluz (48°45’36’’N, 16°22’53’’E; 
180 m n. m.), zatravněná plocha: 26. 9. 2014 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter);
30. 9. 2014 – desítky ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 2014 – desítky ex. obs., 
několik ex. fix. (leg. A. Reiter, D. Král); 21. 11. 2014 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg.
A. Reiter).
[4] 7264a; Hevlín, louže v poli V od PP Hevlínské jezero (48°45’52’’N, 16°21’31’’E; 185 m n. m.), 
vyjeté koleje v poli kukuřice: 30. 9. 2014 – desítky ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra).
[5] 7264b; Hrabětice, Trávní dvůr, pole 800 m JJZ od konzervárny, polní cesta (48°47’23’’N, 
16°25’36’’E; 175 m n. m.): 18. 6. 2013 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter).

Tento druh byl během sledovaného období zjištěn celkem na pěti lokalitách (viz 
obr. 1). Ve dvou případech se jedná o zcela nové lokality. První z nich leží na polní 
cestě jižně od obce Božice. Zde byly žábronožky (bez určení druhu) pozorovány už 
17. a 18. 8. 2011 (obs. Bohdan Zvarič in litt.), a poté v červnu 2013 (obs. Zdeněk 
Vermouzek in litt.). Na základě těchto infomací byla lokalita kontrolována 28. červ-
na 2013 (obr. 2) a žábronožky byly druhově determinovány. Znovu zde byl výskyt 

Obr. 2. Božice, polní cesta u pískovny. Nová lokalita výskytu žábronožky letní (Branchipus schaef-
feri). 28. 6. 2013, foto A. Reiter.
Fig. 2. Božice, unpaved field road next to the sand pit. Newly confirmed locality of Branchipus 
schaefferi. 28 June 2013, photo by A. Reiter.
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pozorován v září a říjnu 2014. Druhou nově objevenou lokalitou je polní rozlitina 
u obce Stošíkovice na Louce, nedaleko soutoku řek Skaličky a Jevišovky (obr. 3). 
Ostatní lokality se nacházejí ve známé oblasti výskytu mezi obcemi Hevlín a Hrabě-
tice, v případě Hevlínského jezera a Trávního dvora jde o potvrzení výskytu na dříve 
publikovaných místech (ZAVADIL et al. 2013a), louže u cihelny v Hevlíně jsou novou 
lokalitou pro druh, ale blízce navazující na pole u Hevlínského jezera. Fenologicky 
pozoruhodný je výskyt desítek dospělců v loužích u cihelny ještě 22. 11. 2014.

Anostraca: Chirocephalidae

Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) – žábronožka sněžní
[1] 6963a; Jamolice, Hájky, tůň u vysílače (49°04’47”N, 16°13’39”E; 390 m n. m.): 2. 4. 2014 
– 2M + 4 nedospělé F fix. (leg. A. Reiter, L. Jeřábková, Z. Mačát).

Na jaře 2013 byla nalezena dosud neznámá lokalita tohoto druhu v severní části 
okresu Znojmo, na rozvodí řek Jihlavy a Rokytné (KRÁSA 2014, obr. 4). Pozorová-

Obr. 3. Stošíkovice na Louce, pole na pravém břehu Skaličky. Nově objevená lokalita výskytu žá-
bronožky letní (Branchipus schaefferi), listonoha letního (Triops cancriformis) a škeblovky rovno-
hřbeté (Leptestheria dahalacensis). 30. 9. 2014, foto J. Sychra.
Fig. 3. Stošíkovice na Louce, field on the right bank of Skalička stream. Newly confirmed locality
of Branchipus schaefferi, Triops cancriformis, and Leptestheria dahalacensis. 30 September 2014, 
photo by J. Sychra.
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ní bylo dokumentováno terénní fotografií dvou dospělých samic (Antonín Krása in
litt.), druhové určení žábronožek na základě této evidence bylo spíše intuitivní. Přes 
velmi suché jaro a malé množství vody na lokalitě (obr. 5) se podařilo výskyt ověřit 
i na jaře 2014, druhová příslušnost byla tentokrát jednoznačně potvrzena. Zajímavé 
je mimoaluviální umístění lokality u Jamolic. Žábronožka sněžní totiž vykazuje spo-
lu s listonohem jarním nejpevnější stanovištní vazbu na záplavová území našich řek 
(MERTA et al. in prep.). 

Anostraca: Streptocephalidae

Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842) – žábronožka divorohá
7162a; Znojmo-Hradiště, Červený rybníček (48°51’42’’N, 16°01’33’’E; 325 m n. m.): 26. 9. 2014 
– několik juvenilních ex. (cca 9 mm) fix. (leg. A. Reiter); 30. 9. 2014 – několik juvenilních ex. obs. 
(leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 14. 10. 2014 – několik juvenilních ex. (cca 12 mm) fix. (leg.
A. Reiter); 22. 10. 2014 – 1 nedospělá F obs. (leg. A. Reiter).

Jedná se o nový nález na dlouhodobě známé lokalitě (od 50. let minulého století, viz 
ZAVADIL et al. 2013a), první od roku 2002. Žábronožky se objevily po zaplavení lo-
kality při deštích na přelomu srpna a září, do třetí dekády října však nebyly dorostlé, 
u samic nebyl v té době pozorovatelný ani základ vaječného vaku.

Obr. 4. Jamolice, Hájky, tůň na bývalé pastvině. Netypická lokalita žábronožky sněžní (Eubranchi-
pus grubii) v roce objevení, kdy byla plně zaplavena vodou. 2. 5. 2013, foto A. Reiter. 
Fig. 4. Jamolice, Hájky hill, pool on the former pasture. Atypical habitat of Eubranchipus grubii in 
the year 2013, when fully filled with water. 2 May 2013, photo by A. Reiter.
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Notostraca

Triops cancriformis (Lamarck, 1801) – listonoh letní
[1] 7063c; Stošíkovice na Louce, louže na poli S od obce na pravém břehu Skaličky (48°54’05’’N, 
16°12’55’’E; 195 m n. m.), strniště po obilí: 30. 9. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg.
A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 8. 10. 2014 – stovky ex. obs. (leg. A. Reiter).
[2] 7163a; Práče, louže na poli na levém břehu Skaličky, SV od obce (48°52’58”N, 16°13’14”E; 
195 m n. m.), hrách (nesklizeno): 9. 10. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter,
D. Král).
[3] 7162a; Znojmo-Hradiště, Červený rybníček (48°51’42’’N, 16°01’33’’E; 325 m n. m.): 14. 10. 
2014 – 2 ex. (> 40 mm), 1 fix., více svleček na dně menší tůně (leg. A. Reiter); 22. 10. 2014 – 2 ex. 
obs. (leg. A. Reiter); 11. 11. 2014 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter).
[4] 7164a; Hrušovany nad Jevišovkou, louže na poli nad silničním mostem na J okraji obce, pra-
vý břeh Jevišovky (48°49’22’’N, 16°24’00’’E; 180 m n. m.): 30. 9. 2014 – 2 ex. obs. (leg. A. Reiter, 
L. Merta, J. Sychra).
[5] 7164b; Hrušovany nad Jevišovkou / Jevišovka, Trávní dvůr, louže na poli JZ od vlakové 
stanice Jevišovka (48°48’44”N, 16°27’23”E až 48°49’05”N, 16°27’25”E; 175 m n. m.), kukuřice: 
23. 7. 2013 – desítky uhynulých (vyschlých) ex. v čerstvě vyschlé louži (leg. A. Reiter).
[6] 7164b; Jevišovka, louže na poli u vrbovny, J od strouhy, 1,2 km SZ od vlakové stanice 
(48°49’22’’N, 16°27’06’’E; 175 m n. m.), 2013 úhor, 2014 strniště po obilí: 18. 6. 2013 – 1 ex. obs. 

Obr. 5. Jamolice, Hájky, tůň na bývalé pastvině. Netypická lokalita žábronožky sněžní (Eubranchi-
pus grubii) při nízkém jarním stavu vody. 2. 4. 2014, foto A. Reiter. 
Fig. 5. Jamolice, Hájky hill, pool on the former pasture. Atypical habitat of Eubranchipus grubii in 
the year 2014, at low water. 2 April 2014, photo by A. Reiter.
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(2 cm) (leg. A. Reiter); 26. 9. 2014 – stovky ex. obs. (leg. A. Reiter); 30. 9. 2014 – stovky ex. obs. 
(leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter,
D. Král).
[7] 7164b; Jevišovka, louže na poli u vrbovny, mezi strouhou a řekou, 1,8 km SZ od vlakové sta-
nice (48°49’27’’N, 16°26’27’’E; 175 m n. m.), sklizená kukuřice: 30. 9. 2014 – jednotlivé ex. obs. 
(leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra).
[8] 7164d / 7264b; Hrabětice, Trávní dvůr, louže v poli S od konzervárny (48°47’55’’N, 
16°26’05’’E až 48°48’15”N, 16°26’40”E; 175 m n. m.), kukuřice, řepa: 23. 7. 2013 – desítky uhy-
nulých ex. obs. (leg. A. Reiter).
[9] 7264a; Hevlín, louže v poli J od Černé strouhy, Z od cihelny Heluz (48°45’36’’N, 16°22’53’’E; 
180 m n. m.), zatravněná plocha: 26. 9. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter);
30. 9. 2014 – stovky ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 2014 – stovky ex. obs., ně-
kolik ex. fix. (leg. A. Reiter, D. Král); 21. 11. 2014 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Rei-
ter).

Obr. 6. Lokality výskytu listonoha letního (Triops cancriformis) – červeně lokality uvedené v této 
studii, modře další lokality publikované v souhrnu ZAVADIL et al. (2013a).
Fig. 6. Localities of confirmed occurrence of Triops cancriformis. Red circles represents localities 
registered by this study, blue circles denote rest of known localities published in the summary ZA-
VADIL et al. (2013a).
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Obr. 7. Práče, pole na levém břehu Skaličky nedaleko soutoku s Jevišovkou. Nově objevená lokali-
ta výskytu listonoha letního (Triops cancriformis). 9. 10. 2014, foto A. Reiter.
Fig. 7. Práče, field on the left bank of Skalička stream next to the confluence with Jevišovka river.
Newly confirmed locality of Triops cancriformis. 9 October 2014, photo by A. Reiter.

[10] 7264a; Hevlín, louže v poli V od PP Hevlínské jezero (48°45’52’’N, 16°21’31’’E; 
185 m n. m.), vyjeté koleje v poli kukuřice: 30. 9. 2014 – desítky ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, 
J. Sychra).

Listonoh letní byl během této studie zjištěn celkem na desíti lokalitách (obr. 6). Vět-
šina z nich se nachází ve známé oblasti výskytu mezi obcemi Hevlín, Hrušovany nad 
Jevišovkou a soutokem Dyje a Jevišovky. V této oblasti jde většinou o lokality již 
známé, nově doložené jsou pouze dvě (lok. 4 a 9). První z nich tvoří severozápadní 
výspu dosud známého rozšíření listonoha v této oblasti (louže nad mostem v Hrušo-
vanech nad Jevišovkou). Nově dokumentovaným územím výskytu jsou polní rozlivy 
nedaleko soutoku Skaličky a Jevišovky, v k. ú. Stošíkovice na Louce a Pravice (lok. 
1 a 2, viz obr. 3, 7). Cenné je také potvrzení výskytu druhu v Červeném rybníčku, 
kde byl dosud zaznamenán pouze výskyt juvenilních jedinců v roce 2002 (ZAVADIL 
et al. 2013a). Fenologicky je pozoruhodný výskyt desítek jedinců na dvou lokalitách 
ještě v průběhu listopadu 2014 (11. 11. Červený rybníček, 21. 11. louže u cihelny 
u Hevlína, obr. 8).

Spinicaudata: Leptestheriidae

Leptestheria dahalacensis (Rüppell, 1837) – škeblovka rovnohřbetá
[1] 7063c; Stošíkovice na Louce, louže na poli S od obce na pravém břehu Skaličky (48°54’05’’N, 
16°12’55’’E; 195 m n. m.), strniště po obilí: 30. 9. 2014 – 4 juv. ex. fix. (leg. A. Reiter, L. Merta, 
J. Sychra); 8. 10. 2014 – 2 ex. fix. (leg. A. Reiter).
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[2] 7164b; Hrušovany nad Jevišovkou / Jevišovka, Trávní dvůr, louže na poli JZ od vlakové 
stanice Jevišovka (48°48’44”N, 16°27’23”E až 48°49’05”N, 16°27’25”E; 175 m n. m.), kukuři-
ce: 23. 7. 2013 – desítky uhynulých (vyschlých) ex. v čerstvě vyschlé louži, několik ex. fix. (leg.
A. Reiter).
[3] 7164b; Jevišovka, louže na poli u vrbovny, J od strouhy, 1,2 km SZ od vlakové stanice 
(48°49’22’’N, 16°27’06’’E; 175 m n. m.) strniště po obilí: 26. 9. 2014 – stovky juv. ex. obs. (leg. 
A. Reiter); 30. 9. 2014 – stovky juv. ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 2014 
– stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter, D. Král).
[4] 7164b; Jevišovka, louže na poli u vrbovny, mezi strouhou a řekou, 1,8 km SZ od vlakové sta-
nice (48°49’27’’N, 16°26’27’’E; 175 m n. m.), sklizená kukuřice: 30. 9. 2014 – jednotlivé ex. obs. 
(leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra).
[5] 7164d / 7264b; Hrabětice, Trávní dvůr, louže v poli S od konzervárny (48°47’55’’N, 
16°26’05’’E až 48°48’15”N, 16°26’40”E; 175 m n. m.), kukuřice, řepa: 23. 7. 2013 – jednotlivé 
uhynulé ex. obs. (leg. A. Reiter).
[6] 7264a; Hevlín, louže v poli J od Černé strouhy, západně od cihelny Heluz (48°45’36’’N, 
16°22’53’’E; 180 m n. m.), zatravněná plocha: 26. 9. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg.
A. Reiter); 30. 9. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 
2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter, D. Král); 21. 11. 2014 – desítky ex. obs., ně-
kolik ex. fix. (leg. A. Reiter).
[7] 7264a; Hevlín, louže v poli V od PP Hevlínské jezero (48°45’52’’N, 16°21’31’’E; 185 m n. m.), 
vyjeté koleje v poli kukuřice: 30. 9. 2014 – desítky ex. obs. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra).

Škeblovka rovnohřbetá byla v rámci této studie doložena na sedmi lokalitách 
(obr. 9). Většina z nich se nachází ve známé oblasti výskytu mezi obcemi Hevlín, 

Obr. 8. Plně dorostlý listonoh letní (Triops cancriformis). Hevlín, 21. 11. 2014, foto A. Reiter.
Fig. 8. Mature tadpole shrimp Triops cancriformis. Hevlín, 21 November 2014, photo by A. Reiter.
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Hrušovany nad Jevišovkou a soutokem Dyje a Jevišovky. Tři z nich představují nové 
lokality doložené v této oblasti (lok. 4, 5, 6), další jen potvrzení na místech známých 
z předchozích let (cf. ZAVADIL et al. 2013a). Nově byla nalezena nepočetná populace 
škeblovek rovnohřbetých také nedaleko soutoku Jevišovky a Skaličky, v k. ú. Stoší-
kovice na Louce. Fenologicky pozoruhodný je výskyt desítek jedinců v loužích u ci-
helny u Hevlína ještě 21. 11. 2014.

Spinicaudata: Limnadiidae

Imnadia yeyetta Hertzog, 1935 – škeblovka hladká
[1] 7264a; Hevlín, louže v poli J od Černé strouhy, Z od cihelny Heluz (48°45’36’’N, 16°22’53’’E; 
180 m n. m.), zatravněná plocha: 26. 9. 2014 – stovky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter);

Obr. 9. Lokality výskytu škeblovky rovnohřbeté (Leptestheria dahalacensis) – červeně lokality 
uvedené v této studii, modře další lokality publikované v souhrnu ZAVADIL et al. (2013a).
Fig. 9. Localities of confirmed occurrence of Leptestheria dahalacensis. Red circles represent lo-
calities registered by this study, blue circles denote the rest of the known localities published in the 
summary ZAVADIL et al. (2013a).
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30. 9. 2014 – desítky ex. obs., několik ex. fix. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra); 9. 10. 2014 
– 4 M fix. (leg. A. Reiter, D. Král).
[2] 7264a; Hevlín, louže v poli V od PP Hevlínské jezero (48°45’52’’N, 16°21’31’’E; 185 m n. m.), 
vyjeté koleje v poli kukuřice: 30. 9. 2014 – 8 ex. fix. (leg. A. Reiter, L. Merta, J. Sychra).

Byly nalezeny dvě nové lokality výskytu této v ČR dosud ojediněle zjištěné škeb-
lovky (obr. 10–12). Na lokalitě v Hevlíně u cihelny se jednalo o bohatou populaci. 
Při obou kontrolách na konci září se zde vyskytovali dospělí jedinci obou pohlaví, 
zejména 30. 9. bylo pozorováno i množství kopulujících párů.

DISKUSE

Výsledky této studie představují významné rozšíření poznatků o lupenonohých korý-
ších jihozápadní Moravy. Zjištěny či potvrzeny byly jak faunisticky zajímavé nálezy, 
tak několik významných bionomických pozorování.

Obr. 10. Lokality výskytu škeblovky hladké (Imnadia yeyetta) – červeně lokality uvedené v této 
studii, modře původní lokalita publikovaná v souhrnu ZAVADIL et al. (2013a).
Fig. 10. Localities of confirmed occurrence of Imnadia yeyetta. Red circles represent localities re-
gistered by this study, the blue circle denotes previously published locality ZAVADIL et al. (2013a).
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Z faunistického hlediska jsou pozoruhodné především nové nálezy sledovaných 
druhů na lokalitách relativně vzdálených od dosud dokumentovaných nalezišť (cf. 
ZAVADIL et al. 2013a). Z tohoto pohledu je pozoruhodné především území v blízkosti 
soutoku Jevišovky a jejího levostranného přítoku – Skaličky. Zde byla prokázána 
trojice regionálně typických „letních druhů“ z polních rozlivů – žábronožka letní, 
listonoh letní a škeblovka rovnohřbetá. Pro všechny zmíněné druhy jde o nový fau-
nistický čtverec s doloženým výskytem (u listonoha letního dokonce dva čtverce). 
Nejbližší dosud známá lokalita výskytu škeblovky rovnohřbeté a dříve i žábronožky 
letní leží nedaleko Hevlínského jezera, ve vzdálenosti ca 18,5 km jihovýchodně 
od nově objevené lokality. Listonoh letní se vyskytuje i blíže. Je to jednak u Hru-
šovan nad Jevišovkou – také nově objevená lokalita, ca 15 km JJV a v Červeném 
rybníčku u Znojma – ca 14,5 km JZ. V případě žábronožky letní leží mezi původně 
známými lokalitami a oblastí u soutoku se Skaličkou ještě nově dokumentované 
naleziště v loužích na polní cestě u pískovny J od Božic (ca 9 km JJV). Jak lokalita 
u Božic, tak také lokality u soutoku Jevišovky a Skaličky leží v prostoru středního 
Znojemska, tedy přibližně uprostřed mezi územím NP Podyjí a oblastí v širším okolí 

Obr. 11. Hevlín, pole u cihelny. Lokalita bohaté populace škeblovky hladké (Imnadia yeyetta), sou-
časně potvrzen výskyt žábronožky letní (Branchipus schaefferi), listonoha letního (Triops cancri-
formis) a škeblovky rovnohřbeté (Leptestheria dahalacensis). 30. 9. 2014, foto A. Reiter.
Fig. 11. Hevlín, field near the brickyard. Locality of confirmed occurrence of large population of
Imnadia yeyetta, with simultaneous occurrence of Branchipus schaefferi, Triops cancriformis, and 
Leptestheria dahalacensis. 30 September 2014, photo by A. Reiter.
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soutoku Dyje a Jevišovky, kde byly lokality lupenonohých korýšů dosud známé (viz 
ZAVADIL et al. 2013a).

Lokality u soutoku Jevišovky a Skaličky nebyly nalezeny náhodně. Stalo se tak 
v rámci systematického průzkumu polních rozlivů v nivě Jevišovky, který jsme 
provedli po povodni na Jevišovce v září 2014. Na první pohled je překvapivé, že 
v povodí Jevišovky byly nálezy lupenonožců soustředěny jen kolem dolního toku, 
nejvýše proti proudu byl v této ploše souvislejšího výskytu nalezen listonoh letní na 
západním okraji Hrušovan nad Jevišovkou. Výše proti proudu byla prověřena celá 
řada lokalit polních rozlivů s negativním výsledkem. Byla to místa (v pořadí proti 
proudu řeky): k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou, levý břeh, 48°49’25”N, 16°23’55”E; 
pravý břeh, 48°48’48”N, 16°23’00”E; Šanov, levý břeh, 48°49’58”N, 16°21’29”E; 
Božice, pravý břeh, 48°50’55”N, 16°16’11”E; Božice, pravý břeh, 48°51’03”N, 
16°15’11”E; Stošíkovice na Louce, levý břeh Skaličky, 48°54’04”N, 16°13’11”E; 
Prosiměřice, levý břeh, 48°54’32”N, 16°11’41”E a 48°54’41”N, 16°11’34”E. Zdá se 
tedy, že oblast výskytu na středním toku při soutoku se Skaličkou s oblastí na dolním 
toku bezprostředně nesouvisí, alespoň v roce pozorování šlo o dvě plochy oddělené 
více než 18 km nivy bez pozitivního záznamu. Určitou roli může hrát historie oblasti 
kolem soutoku se Skaličkou. V této lokalitě se historicky nacházely relativně rozsáh-
lé mokřadní až slaništní louky (viz např. DRLÍK et al. 2005), na nichž lze předpoklá-
dat pravidelný výskyt biotopů vhodných pro lupenonohé korýše. O pokračování pe-
riodických záplav v této oblasti až do současnosti svědčí větší koncentrace polních 
mokřadů a výskyt některých náročnějších rostlinných druhů tohoto biotopu (NĚMEC 
et al. 2014).

Obr. 12. Samec škeblovky hladké (Imnadia yeyetta) odchycený 30. 9. 2014 na lokalitě Hevlín, pole 
u cihelny. Foto L. Merta.
Fig. 12. Male of Imnadia yeyetta. Hevlín, field near the brickyard, 30 September 2014, photo by
L. Merta.
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Dalším faunisticky pozoruhodným posunem je také nález lokality žábronožky 
sněžní na samém severním okraji studovaného území, na rozvodí řek Rokytné a Jih-
lavy. Tuto lokalitu objevil KRÁSA (2014), opakovaný výskyt a druhové určení bylo 
potvrzeno v rámci naší studie. Lokalita se nachází asi 35 km SV od známých lokalit 
v NP Podyjí, resp. 35 km SZ od místa výskytu v nivě Dyje u Hrabětic. Podobně jako 
naleziště v NP Podyjí leží v netypickém místě mimo říční nivu, v tomto případě 
přímo na vrcholu kopce a rozvodí dvou významných lokálních povodí. Lokalita se 
navíc nachází na někdejší pastvině, v současnosti částečně zalesněné borovicí, což 
také neodpovídá typickému biotopu druhu (MERTA et al. in prep.). Jako nejpravdě-
podobnější hypotéza vzniku zdejší populace se jeví transport vajíček žábronožek 
vodními ptáky.

Významným výsledkem je také potvrzení výskytu škeblovky hladké v okolí He-
vlína. Druh zde byl poprvé pro území ČR dokumentován v roce 2002 (ZAVADIL et 
al. 2013a). V jižně navazující oblasti (Laa an der Thaya v Rakousku) byl pozorován 
také v roce 2010 (EDER 2012). V roce 2014 se nám podařilo najít další dvě lokality 
výskytu v polních rozlivech ca 1,2 km Z a 2,8 km SZ od původní lokality z roku 
2002. Dá se tedy říci, že oblast výskytu tohoto druhu v ČR zabírá přinejmenším ca 
tři km dlouhý pás ležící na pravém břehu Černé strouhy, mezi Hevlínským jezerem 
a nejnižší úrovní nivy Dyje. Opakovaný výskyt polních rozlivů v této oblasti je dů-
sledkem nepropustného substrátu v podloží, který je tvořen tercierními jíly. Ty se 
těží v cihelně v Hevlíně, areál cihelny leží v prostoru mezi lokalitou objevenou v ro-
ce 2002 a východnějším z obou nově dokumentovaných míst. Oproti situaci z roku 
2002, kdy byli nalezeni pouze dva samci (ZAVADIL et al. 2013a), byla v roce 2014 
pozorována početná populace druhu na lokalitě u Hevlínské cihelny a více jedinců 
obou pohlaví bylo odchyceno též na poli u Hevlínského jezera. Na obou nových 
lokalitách byla zjištěna obě pohlaví a pozorovány pářící se páry. Je tedy zřejmé, že 
druh v této oblasti vytváří relativně početnou a životaschopnou populaci. Zajímavý 
je také fenologický aspekt pozorování. Během jednotlivých návštěv se výrazně mě-
nil poměr mezi početností a stavem pozorovaných škeblovek hladkých a syntopicky 
přítomných š. rovnohřbetých. Při pozorování 26. 9. na poli u cihelny výrazně počet-
ně převažovala š. hladká, vesměs zastoupená plně dorostlými jedinci. Ve stejném ter-
mínu byla š. rovnohřbetá méně početná a většina jedinců nebyla plně dorostlá. 30. 9. 
byly oba druhy zastoupeny přibližně stejně početně, u š. hladké bylo pozorováno 
množství pářících se párů. 9. 10. byli nalezeni pouze čtyři samci š. hladké, početnost 
š. rovnohřbeté byla stále vysoká a teprve v tomto termínu bylo zaznamenáno její pá-
ření. Ještě 21. 11. se š. rovnohřbetá vyskytovala v desítkách jedinců, š. hladká neby-
la přes cílenou snahu nalezena. Zdá se tedy, že z fenologického pohledu má š. hladká 
časnější či rychlejší vývin a dospělci z lokality proto mizí dříve než u š. rovnohřbeté. 
To odpovídá i situaci pozorované v roce 2002, kdy byli 23. 9. nalezeni dva samci 
tohoto druhu mezi desítkami exemplářů š. rovnohřbeté obou pohlaví, zatímco 1. 10. 
a 7. 10. zde stále byly přítomny stovky š. rovnohřbetých, přičemž š. hladká nebyla 
(přes intenzivní cílenou snahu) nalezena (cf. ZAVADIL et al. 2013a).

Výše uvedené údaje ukazují, že pro úspěšnou reprodukci či vůbec zaznamena-
telný výskyt velkých korýšů je zásadní vhodný vývoj počasí v klíčových obdobích 
roku. Vzhledem k současným změnám klimatu dochází v posledních letech častěji 
k nerovnoměrnosti srážek během roku a to, zda k jejich vyššímu úhrnu v určitém 



104

období dojde či nikoliv, může být pro populace korýšů zásadní. Takovým případem 
byly i vydatné srážky a následné nadprůměrně teplé počasí v září 2014, které přispě-
ly k masovému rozvoji především žábronožky letní, listonoha letního a škeblovky 
rovnohřbeté. Tento průběh počasí se pak pozitivně projevil i na zachycení větší živo-
taschopné populace škeblovky hladké u nás.

Bionomicky jsou zajímavá také pozorování z lokality Červený rybníček. Oba dru-
hy zjištěné v září a říjnu 2014 (žábronožka divorohá a listonoh letní) zde byly potvr-
zeny poprvé od podzimu 2002. U ž. divorohé šlo o další v řadě výskytů dokumen-
tovaných od roku 1957 (přehled viz ZAVADIL et al. 2013a), podobně jako v pozdním 
podzimu 2002 však žábronožky zřejmě nedorostly běžné velikosti a pravděpodobně 
nedosáhly pohlavní dospělosti a produkce vajíček (až do třetí dekády října neby-
la pozorována žádná samice s vyvinutým vaječným vakem). V případě l. letního 
šlo teprve o druhé zjištění na lokalitě, kde byl poprvé dokumentován právě v roce 
2002. Na rozdíl od předchozího druhu dosáhli pozorovaní jedinci plného vzrůstu 
(ca 4–6 cm včetně štětů) a byla u nich pozorována produkce vajíček. Oba druhy 
byly zjištěny jen v menší z obou tůní existujících momentálně na lokalitě (obr. 13). 
Absence ve větší z obou tůní je obtížně vysvětlitelná, neboť průběh vodního režimu 
v sezóně 2014 byl v obou místech shodný (úplné vyschnutí po celé jaro a léto, za-
plavení po deštích na přelomu srpna a září). Např. v roce 2000 však byla ž. divorohá 
pozorována ve velkém počtu v obou tůních, podobně jako v roce 2013 ž. panonská 
(cf. ZAVADIL et al. 2013a).

Obr. 13. Menší tůň na lokalitě Červený rybníček v době výskytu juvenilních exemplářů žábronožky 
divorohé. 26. 9. 2014, foto A. Reiter.
Fig. 13. Červený rybníček Natural Monument in the period of occurrence of juvenile individuals of  
the fairy shrimp Streptocephalus torvicornis. 9 September 2014, photo by A. Reiter.
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SUMMARY
From June, 2013 to November, 2014, 13 sites with the occurrence of large branchiopods in the area 
of the former Znojmo district (Czech Republic, south-western Moravia) were found. Altogether six 
species were recorded there: the fairy shrimps Branchipus schaefferi (five localities, Fig. 1), Eu-
branchipus grubii (one locality, Fig. 1), and Streptocephalus torvicornis (one locality), the tadpole 
shrimp Triops cancriformis (ten localities, Fig. 6), and the clam shrimps Leptestheria dahalacensis 
(seven localities, Fig. 9) and Imnadia yeyetta (two localities, Fig. 10). The finding of a new site
of the occurrence of B. schaefferi, T. cancriformis, and L. dahalacensis on the middle part of the 
Jevišovka river, in the area of the confluence with the Skalička stream (Figs 3 and 7) represents
a significant addition to the previous knowledge from this region (ZAVADIL et al. 2013a). Further 
new sites, which are relatively distant from currently known localities, were found for B. schaefferi 
– an unpaved road near Božice village (Fig. 2), and Eubranchipus grubii – a pool near Jamolice 
village on the northern border of the monitored area (cf. KRÁSA 2014, Figs 4 and 5). This site be-
longs to atypical habitats with the occurrence of the fairy shrimp E. grubii. It is situated out of the 
river alluvium, on the contrary it is located on the elevated place on the local watershed. Also the 
location of this site in the non-forest environment (former pasture on the top of xerothermophilous 
slope) is uncommon. New records of the clam shrimp I. yeyetta, which was found for the first time
in the Czech Republic in 2002 (ZAVADIL et al. 2013a), confirm the occurrence of this species in the
surroundings of Hevlín village (Figs. 10–12). The occurrence of the larger reproductive population 
of this species was recorded. Compared to syntopically occurring population of L. dahalacensis, the 
life-cycle of I. yeyetta was faster and/or phenologically earlier. Also the occurrence of the summer 
species S. torvicornis and T. cancriformis in the long-term monitored site of the Červený rybníček 
Natural Monument was confirmed for the first time since 2002. While the fairy shrimps did not
reach the adult size and reproduction maturity during September and October, in the case of the 
tadpole shrimp fully mature specimens were found.
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