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Na svete žije okolo 
130 000 druhov 

mäkkýšov. 

Väčšina druhov žije v 

mori, kde tvoria až 

23% všetkých 

živočíchov.

... sladkovodných 

lastúrnikov je len 

okolo 1030 druhov 

(≅26%).

V sladkých vodách 

žije na celom svete 

takmer 4 000 druhov 

ulitníkov ...  
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Slovensko: 81 druhov

Ulitníky [Gastropoda, 52 druhov]

● Neritidae 3 
● Viviparidae 2
● Thiaridae 2
● Bithyniidae 3
● Hydrobiidae 6
● Valvatidae 3
● Acroloxidae 1
● Lymnaeidae 9
● Physidae
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● Planorbidae 20

Lastúrniky [Bivalvia, 29 druhov]

● Unionidae 7
● Corbiculidae 1
● Sphaeriidae 19
● Dreissenidae 2 3



Idealizovaný mäkkýš

4



Stavba schránky mäkkýšov
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a – periostrakum (oraganická vrstvička z konchínu – chem. látky príbuznej chitínu)
b1, b2 – ostrakum – budované vrstvičkami jemne kryštalického uhličitanu vápenatého 
(CaCO3); ako kalcit sa vyskytuje v ulitách ulitníkov, ako aragonit u lastúrnikov. 
Aragonit tvorí drobné hranolčeky (prizmy), ktoré sú kolmé na povrch schránky [b1] a 
niekedy spevnené navyše vrstvou plátkov [b2] – prizmatická vrstva.
c – hypostrakum – veľké astúrniky zo skupiny Unionacea, pri ostatných mäkkýšov 
chýba, alebo býva len naznačená.



pht – phalloteca

(pošva penisu)

prp – praeputium

vd – vas deferens

(semenovod)

pr – prostata

db – ductus bursae

(stopka burzy)

bc – bursa copulatrix

(sem. schránka)
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db
priečny rez 

prostatou



Sphaerium nucleus
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S. corneum S. nucleus

Morfológia obličky – r.  Sphaerium



vrchol (apex)

Morfológia ulity

švík

obústie

ústie ulity

posledný 

závit

závit (výška závitu)

výška 

ulity

os ulity
(=cievka)

podnebie
obrysnica
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hltan



Morfológia ulity II. typ

0 výška ulity

šírka ulity

kýl

švík

kýl

ústie ulity os ulity 9



Viečko (operculum)
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Typy viečok vodných mäkkýšov: 1 – multišpirálne (Valvata), 2 – paucišpirálne 
s excentricky umiestneným jadrom (Lithoglyphus), 3 – paucišpirálne s centrálnym 
jadrom (Valvata), 4 – koncentrické s centrálnym jadrom (Bithynia), 5 –
koncentrické s excentrickým jadrom (Viviparus); (podľa Adam 1960).
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AA’ — dĺžka lastúry, BB’ — výška lastúry, zv — zvislica vrcholov, 
R — štítový roh, P – predná časť lastúry, Z – zadná časť lastúry. 

Morfológia lastúr



Morfológia zámku lastúr hrachoviek (Pisidium)
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Ekológia vodných mäkkýšov, stanovištné 
preferencie
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● ekologicky dobre diferencovaná skupina (najmä stanovištne)
● takmer vo všetkých typoch vôd (najmä nížinných)
● aplikácia klasických bioindikačných metód (stanovenie sapróbnej 

charakteristiky danej lokality, hodnotenie štruktúry spoločenstiev 
vodných bezstavovcov v súvislosti s rôznymi zmenami vodného 
prostredia. 

● stanovenie stopových prvkov v telách mäkkýšov
● využitie indikačných vlastností tafocenóz v paleoekológii

Ekologický potenciál vodných mäkkýšov
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Puklinové podzemné vody (studne, studničky, pramene)

1
 m

m

Alzoniella 
slovenica
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Pramene a pramenné stružky

Pisidum 
casertanum

Pisidum 
personatu
m

Bythinella 
austriaca
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Horské a podhorské potoky

Ancylus 
fluviatilis

Pisidium 
casertanum

Unio 
crassus
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Pomalšie tečúce potoky a riečky
Pisidium amnicum, P. henslowanum, A. anatina, Valvata piscinalis, G. albus, S. corneum, U. pictorum a i.
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Hl. tok, prietočné a poloprietočné ramená (eupotamál, parapotamál)

Veľké lastúrniky (Anodonta, Unio), Viviparus acerosus, R. auricularia, L. stagnalis, A. 
vortex, R. balthica, G. albus, Valvata piscinalis, Dreissena polymorpha, Bithynia 
tentaculata, Hippeutis complanatus, Sphaerium corneum, Pisidium spp.  a i.
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Stojaté vody (plesio- až paleopotamál, nížinné pondy)

Planorbis carinatus, P. planorbis, Planorbarius corneus, Anisus spirorbis, A. vorticulus, Acroloxus 
lacustris, Bithynia leachii, B. transsilvanica, P. fontinalis, Aplexa hypnorum, Segmentina nitida, 
Stagnicola corvus, Viviparus contectus, Pisidium obtusale, P. pseudosphaerium a i.
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Zemníky (štrkoviská, pieskovne, hliniská)

Physa acuta, Radix auricularia, Gyraulus parvus, Anodonta anatina, Dreissena 
polymorpha.



Prehľad vodných mäkkýšov Slovenska
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Čeľaď: Neritidae; rod: Theodoxus (teodox)

● reofilné druhy, citlivé na 
znečistenie

● vápnité viečko (jediná skupina 

z Prosobranchia)

● čiastočná starostlivosť o potomstvo

● veľké nižinné toky (Dunaj, Morava)

● najmä na kameňoch v mediáli, 
menej v ripáli

T. danubialis

T. transversalis

Variabilita 
T. fluviatilis
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2 – viečko T. danubialis, 3 a 4 – rebrový štít samca a samice T. fluviatilis; rs – rebrový štít
(rib shield), ca – kalus (callus), eo – embryonálne viečko (embryonic operculum),  la –
ľavý zaťahovač (left adductor), p – čap (peg), r – rebro (rib), ra – pravý zaťahovač (right 
adductor), rp – rebrová jamka (rib pit).

T. fluviatilis

Morfológia viečka teodoxov
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Theodoxus fluviatilis T. transversalis T. danubialis

■ ulita polvajcovitá (nie 
guľovitá),

■ posledný závit široký
■ kresba vysoko 

variabilná (aspoň 
čiastočne sieťovaná)

■ lišta v ústí siaha 
takmer do polovice 
jeho priemeru 

■ viečko nemá čap

■ tri tmavé pozdĺžne 
pásiky na 
jednofarebnom pozadí

■ Ulita ±guľovitého 
tvaru

■ kresba tmavá 
kľukatá na svetlom 
podklade

■ čap na viečku je 
malý 
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Močiarky (Viviparus)

Viviparus contectus

■ zašpicatený vrchol
■ akoby “nafúknuté” závity
■ stojaté vody
■ výška ulity max. 45 mm

Viviparus acerosus

■ zaoblený vrchol
■ menej zaoblené závity
■ tečúce vody
■ výška ulity max. 55 mm

Juvenil V. contectus
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Fagotky (Esperiana)

jarček

Esperiana esperi E. daudebartii acicularis

■ max. 23 mm, pevná ulita
■ ekológia ako Theodoxus
■ Dunaj, Nitra

žltkastý 
neostrý pásik
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Bithynia tentaculata Bithynia leachii B. transsilvanica

■ závity mierne klenuté 
(plytký švík)

■ ústie je v hornej časti 
zašpicatené

■ ulita vysoká ≦ 7 mm

■ závity výrazne 
klenuté, akoby 
nafúknuté

■ ústie aj viečko oválne

■ ulita >8 mm (až 11 
mm)

■ závity výrazne klenuté, 
akoby nafúknuté

■ ústie a najmä viečko s 
nevýrazným tupým
rohom
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Hydróbiovité (Hydrobiidae)

Potamopyrgus 
antipodarum

Lithoglyphus naticoides

● Nový Zéland
● Do Európy 1859 

(ústie Temže)
● partenogenetické 

rozmnožovanie
● bahnité až bahnito-

piesčité dno
● všetky typy vôd

● reofilný 
● gonochorista 
● samec - zvlnený 

okraj ulity
● kokóny s vajíčkami 

na ulity iných 
jedincov

● hostiteľ cerkárií 
motolíc

Bythinella  
austriaca

Bythinella  
pannonica

Alzoniella 
slovenica

B. austriaca: pramene, splavovaný do podhorských a 
horských tokov, početné populácia na kameňoch, 
listoch. V záp. Čechách vzácny.
Bythinella pannonica: krasové oblasti južného 
Slovenska, chladné pramene, vyvieračky. Endemit Slov. 
krasu.
Alzoniella slovenica: drobný slepý druh žijúci 
v podzemných puklinových vodách predovšetkým 
v oblasti flyšových sedimentárnych hornín. Prázdne 
ulity možno nájsť vyplavené v prameňoch, 
studničkách či studniach. 

max. 3,3 mm max. 3,1 mm max. 1,7 mm

7 – 9 mmmax. 6,5 mm
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Rozdiely medzi Potamopyrgus antipodarum a Galba truncatula

Potamopyrgus 
antipodarum

Galba
truncatula
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v: do 12 mmv: do 6,5 mm



Valvaty – Valvatidae

Valvata piscinalis

Približne rovnaká 
výška a šírka 
sivozelenej ulity, 
7 mm, eurytopná.

Borysthenia naticina

Belavá ulita, max. 5,4 
mm, V.piscinalis sa líši 
farbou a rychlejším 
rastom závitov, ústie 
nepravideľne 
kruhovité. Výhradne 
reofilný druh, veľké 
nížinné rieky, piesčito-
bahnité dno ripálu. U 
nás najmä v Dunaji 
medzi Komárnom a 
Štúrovom. 

Valvata macrostoma

Max. 4,5 mm, periodické 
stojaté vody. Vzácny a 
ustupujúci druh.

Valvata cristata

Plochá ulita, max. 3,3 mm, 
podobná kotúľkam (×viečko).
Plytké stojaté vody nížin. 
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Druhy s čiapočkovitými ulitami

Ancylus fluviatilis

Čeľ. Planorbidae (!)
Ulita max. 8 mm, vysoká. Reofil, 
chladné prekysličené vody prev. 
v stredných polohách. Hojný.

Ferrissia fragilis

Čeľ. Planorbidae
Max. 3,2 mm, tupý 
vrchol ulity. Limnofil, 
najmä na rastlinách.
Pochádza zo Sev. 
Ameriky, na Sloven-
sku roztrúsené nálezy 
najmä v nížinách.

Acroloxus lacustris 

Čeľ. Acroloxidae
Ulita 7 mm, ostrý 
vrchol vyhnutý 
doľava. Stojaté vody 
(zriedkavo aj v 
mierne tečúcich), 
často na listoch pálky 
a trsti. 
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Lymnaeidae (Radix labiata, R. balthica)

Radix balthica
Radix labiata

Výskyt vo vyšších nadm. 
výškach, podhorské a horské 
toky, drobné stojaté vody, jazerá

Výskyt v nižších nadmorských 
výškach, najmä v alúviách 
väčších tokov. Prevažne v 
mierne prúdiacich, sčasti aj 
stojatých vodách.
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Variabilita schránok 
Radix balthica

Motto:

Najväčším nepriateľom 
determinátora je 
morfologická variabilita



Lymnaeidae (Radix auricularia, R. ampla)

Radix auricularia Radix ampla
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Pohlavné orgány druhu Stagnicola turricula

Pomer dĺžky praep:ps = 

= 1:2,5 až 1:3

penis sheath 

(phalloteca)



Fyzy (Physidae)

39



Kotúľky (Planorbidae, r. Planorbarius, Planorbis, Bathyompahlus)

Planorbarius corneus Planorbis planorbis Planorbis carinatus

kýl

Naša najväčšia kotúľka 
(do 30 mm), pref. 
bahnité dno, stojaté až 
mierne prúdiace vody.
Hojný na celom území.

Max. 18 mm, 
x P. carinatus: kýl v 
hornej čast ulity, 
plastická mrežovaná 
štruktúra, iný tvar ústia, 
pomalšie rastúce závity.
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Kotúľka remeňovitá – Bathyomphalus contortus (č. Planorbidae) 

- Nezameniteľný druh. 
- Max. 6 mm
- Ulita je husto vinutá – prípomna 
zvinutý opasok (=slov. druhový 
názov)
- Zarastené stojaté vody nížin a 
stredných polôh
- Pomerne hojný, ale zriedkavejší ako 
v ČR
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Kotúľky (Planorbidae, Hippeutis, Segmentina)

H. complanatus S. nitida

septum
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Kotúľky (Planorbidae,  Anisus s. str.)

Anisus spirorbis

Závity (4-4,5) 
zaoblené, narastajú 
najrýchlejšie zo 
všetkých troch 
druhov podrodu, 
takže posledný je až 
1,5–1,7× širší ako 
predposledný závit. 
Krátko eliptické ústie.  

Anisus leucostoma

Posledný závit má na 
hornej str. ±tupú hranu, 
zriedk. býva naznačená aj 
na dolnej strane. Závity 
rastú pomaly (sú husto 
vinuté), takže posledný je 
max. 1,5× širší ako 
predposledný. Krátko 
kosoštvorcovo elipsovité 
(4 ±zaoblené rohy).

Anisus septemgyratus

Závity (7,5-8,5) rastú 
veľmi pomaly, takže posl. 
je max. 1,3× širší ako 
predposledný. Posledný 
závit má pomerne ostrú 
hornú hranu, takže horná 
strana ulity sa javí takmer 
plochá, podobne ako pri 
A. vortex. Ústie malé, šikmo 
oválne.
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Kotúľky (Planorbidae,  Anisus, pdr. Disculifer)

Anisus vortex

A. vorticulus
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Kotúľky (Planorbidae, r. Gyraulus)

G. parvus: Pre odlíšenie od G. laevis nutná pitva: 
pomer distálnej a proximálnej časti spermovodu (G. laevis má 
obidve časti porovnateľne široké, G. parvus má prox. polovicu 
užšiu.

Gyraulus albus

Gyraulus parvus Gyraulus laevis
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Kotúľka pobrežná – Gyraulus riparius (č. Planorbidae)

Juv. Hippeutis 

complanatus

Gyraulus riparius
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G. rossmaessleri: Ulita 
červenohnedá, 6 mm, 
ryhovaný povrch, adulty 
majú za okrajom ústia 
výrazný lištovitý pysk. 
Výskyt: V SR aj ČR 
vzácny, plytké 
periodické vody, najmä v 
lesoch.

G. acronicus: Ulita až 8 
mm, niekdy na obvode 
blanitý kýl. Podobný G. 
albus: líšisa sa hranou 
(príp. kýlom) po obvode, 
menej rozšírený poslený 
závit, povrch hladký, 
max. veľmi jemné 
špirálne línie. 100% 
určenie vyžaduje pitvu a 
porovnanie genitálií. 
Stagnikolný, najmä v 
pondoch.

Kotúľky G. rossmaessleri a G. acronicus
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Lastúrniky 
(Bivalvia)
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LL — ľavá lastúra, PL —
pravá lastúra, V — ľavý 
vrchol, V’ — pravý vrhcol, Š
— štít, Š’ — štítok, L — väz 
(ligament), A-A’ — dĺžka 
lastúr, C-C’ — šírka lastúr.

LL — ľavá lastúra
PL — pravá lastúra 
V — ľavý vrchol 
V’ — pravý vrchol 
Š — štít 
Š’ — štítok 
L — väz (ligament) 
A-A’ — dĺžka lastúr 
C-C’ — šírka lastúr 49



Bivalvia

Unionida

Unionidae

Veneroida

Corbiculidae
Sphaeriidae
Dreissenidae

Unio

U. pictorum
U. tumidus
Unio crassus

Anodonta

A. anatina
A. cygnea

Pseudanodonta

P. complanata

Sinanodonta

S. woodiana

Corbicula

C. fluminea

Sphaerium

4 druhy

Pisidium

14 druhov

Dreissena

D. polymorpha
D. rostriformis 
bugensis

Musculium

M. lacustre
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Unio pictorum Unio tumidus

Unio pictorum: Dlhé a názke lastúry (100 mm), 
horný a dolný okraj takmer rovnobežné, farba 
periostraka jednofarebne svetlá, väčšionou 
olivová, bez lúčovitej kresby. Hlavné zuby veľmi 
tenké a dlhé.
Unio tumidus: Lastúry (90 mm), vyduté vrcholy, 
zúžená zadná časť, lúčovitá kresba od vrcholu k 
okrajom. Hlavné zuby predĺžené a pomerne 
mohutné (nie však tak, ako pri U. crassus) U. pictorum U. tumidus51



1. Unio crassus: najmenší z 
rodu (70 mm), hrubostenné 
lastúry, mohutné tupé hlavné 
zuby, oblý zadný okraj lastúry. 
Reofilný (potoky až veľké 
rieky). V minulosti hojný,  dnes 
zriedkavý, eur. významný druh. 

2

1

3

2. Unio pictorum: Pomaly tečúče a 
stojaté vody nížin. Je najmenej náročný na 
obsah kyslíka, znáša preto aj organicky 
znečistené vody (⇒naše najhojnejšie 
korýtko). 

3. Unio tumidus: Preferuje dostatočne 
okysličené, pomaly tečúce vody, sno 
bahnité. Vo väčších nížnách zatiaľ 
pomerne hojný na celom území 
Slovenska. Podľa porovnaní faunistických 
údajov, je v posledných tvoch 
desaťročiach na miernom ústupe, 
podobne ako v ČR. 
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Anodonta cygnea

Anodonta anatina

P. complanata

Anodonta cygnea

Anodonta anatina
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70-80 mm

120 mm

250 mm



Sinanodonta woodiana
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do 20 cm

Prvý nález na Slovensku 1995 (Košel).
Glochídiá sa môžu vyvíjať prakt. na 
žiabrach všetkých našich rýb. 



Corbicula fluminea
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Larva - veliger



Sphaerium

56

Náš najväčší druh (až 22 
mm), reofil, Dunaj a prítoky. 
Väz (ligament) je 
umiestnený zvonkajšej 
strany (vs. S. corneum, kde 
je vnútri).

13 mm

S. solidum: Nápadne 
rebrované lastúry (11 
mm), Dunaj. Reofilný 
druh. 



Musculium lacustre

Embryonálne lastúrky 
(juvenil)

Lastúry (9 mm) tenkostenné, lichobežníkového tvaru, preferuje stojaté vody, 
toleruje mierne tečúce. Juvenilné jedince je možné zameniť za druhy r. Pisidium, 
najmä P. nitidum. Lastúry M. lacustre majú však tupý uhol zovretia. 
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Hrachovky (Pisidium)
● Na Slovensku v súčasnosti 14 druhov
● Determinačne najnáročnejšia skupina (vysoká 

morfol. variabilita, minuciózne det. znaky)
● Významná súčasť bentosu
● Takmer vo všetkých typoch vôd P. amnicum P. henslowanum

P. casertanum
58


