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• Převládají transfery velkých mlžů (velevrubů, škeblí) – velikost a viditelnost při 
hromadných úhynech, objektivní důvod – několik druhů chráněných, dlouhověkost

• Čím dál častěji nařizovány OOP, někdy prováděny i bez nařízení. Často chybné
provádění, transfer nepůvodních druhů, přesazení na nevhodné lokality 

Současný stav

Škeblice asijská (Sinanodonta woodiana). Škeblička plochá (Pseudanodonta complanata).

• Stav na původní lokalitě výsledkem spolupůsobení řady faktorů, v případě velkých 
mlžů i složením ichtyofauny – úspěch případného transferu diskutabilní

• Záchranný transfer by měl být až poslední možností po vyčerpání všech jiných 
pokusů a nikoli alternativa ke zničení biotopu

Kdy nařídit záchranný transfer?

Oba snímky velevrub tupý (Unio crassus).

Jaké druhy?

• Velcí mlži: 4 z 9 druhů zvláště chráněné (perlorodka říční, velevrub tupý, velevrub 
malířský, škeble rybničná), dlouhověkost, úhyny vizuálně patrné

• Ostatní druhy: význam pouze v případě kriticky či ohrožených druhů, pouze jediný 
zvláště chráněný (svinutec tenký), krátkověkost (jiná životní strategie), obtížné
určování, transfer jedině na základě návrhu odborníka (možnost transferu 
nepůvodních druhů)

Škeble rybničná (Anodonta cygnea). Svinutec tenký (Anisus vorticulus). Foto M. Horsák.

V jakých případech?

• Plánované zničení lokality (dálnice, silnice, přehrada, rekultivace) = transfer

• Zásah do biotopu: trvalý (odbahnění, prohrábka koryta, revitalizace) = transfer

dočasný (výlov, manipulace s hladinou) = ??

Výlov, manipulace s hladinou

• Záleží na době a délce trvání; několik dnů (bez mrazů a vysokých teplot, ideální
sychravé jarní či podzimní počasí) – není nutné řešit, naopak transfer může 
nadělat více škody, delší trvání a nebo nevhodná doba (vedra, mráz) – nutný 
transfer 

• Pokud pouze částečný pokles hladiny (dlouhodobější) ve vhodné době (např. 
snížení hladiny v přehradní nádrži) – vhodné pomalé upouštění (10 cm za den?) a 
část populace se přesune sama
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Kam s nimi?

• Tekoucí vody:

- nad a nebo pod zasažený úsek, pod –
možné dotčení zásahem, nad – možnost 
rychlejšího znovuosídlení dotčeného 
úseku, riziko méně vhodných podmínek

- vždy do obdobných mikrostanovišť
(sediment, hloubka) z jakých byli 
odebráni (druhově specifické, rozdílné i 
na rozdílných lokalitách), vhodné
sesazovat jednotlivé druhy do skupin 
(snadnější oplození), žádoucí provést 
podrobný průzkum a přesazovat na místa 
s již stávajícím výskytem jednotlivých 
druhů

- jen výjimečně do jiných toků

• Stojaté vody:

- nová lokalita: stejné povodí (ideálně další nádrž v soustavě),  výskyt stejných 
druhů mlžů, přesadit do stejných mikrostanišť (sediment, hloubka),

- původní lokalita (např. po odbahnění): do obdobných míst kde se původně
vyskytovali, náhradní lokalita – krátkodobě např. sádky, dlouhodobě problém 
(zimování, zpětný sběr) 

- stejná lokalita (pokles v přehradní nádrži, jezové zdrži): zjistit na jakou úroveň
dojde k poklesu a přesazovat pod ní (cca 50 cm) a to na místa ze kterých se 
mohou mlži přesunout (vhodný sediment, mírný sklon)  

Jak na to?

- potřebujeme vybavení (holínky lépe prsačky, plavky, kbelík či jiné nádoby, 
někoho kdo nás vytáhne z bahna, v případě převozu i dopravní prostředek), 
mlže přepravujeme za vhodných klimatických podmínek bez vody

- alespoň trochu zkušeností – mlži jsou často zahrabáni v bahně a nejsou 
téměř vidět

- vždy provést důkladný záznam (kdy, kdo, odkud kam, kolik) a žádoucí je 
fotografická dokumentace pro možnost revize odborníkem

Péče o biotop

Určování velkých mlžů

Náhon Bečvy Strhanec u Oseka nad Bečvou. 

Příklady
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Vodní nádrž Otvice v Chomutově. 
Oprava nábřežních zdí Ohře v Terezíně.  

Určování velkých mlžů

Dvojice lastur vlevo dole velevrub nadmutý (Unio tumidus), vlevo nahoře v. malířský (U. 
pictorum), vpravo dole perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), vpravo nahoře 
velevrub tupý (Unio crassus). Foto S. Krejčík.

Dvojice lastur vlevo dole škeble říční (Anodonta anatina), vlevo nahoře š. rybničná (A.cygnea), 
vpravo dole škeblička plochá (Pseudanodonta complanata), vpravo nahoře škeblice asijská

(Sinanodonta woodiana). Foto S. Krejčík.
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