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Habitat druhu
akvarel M. Bílý

Fotografie v prezentaci pokud není uvedeno jinak O. Simon a M. Jandáková

Kde perlorodku hledat?



Silná provázanost 

suchozemských, 

mokřadních a 

vodních 

ekosystémů



Největší populace v ČR omlazená polopřirozeným odchovem































Mladí jedinci ???



Kresba: M. Bílý
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Extrémně komplikované vzorkování v reálných 

habitatech
preferenci blízkosti překážek dokládá Geist 2007, výskyt pod 

dospělci naznačuje pro Margaritifera hembeli Johnson 

(2000) 

Hrubý 

štěrk, 

kameny

Mrtvé kmeny 

stromů

Balvany



• definovány zákonem č. 114/1992 Sb.  v platném znění

• schvalovány MŽP

• AOPK ČR pověřena realizací a koordinací

• záchranné programy závazné pro všechny orgány

ochrany přírody

Záchranné programy

§ 52

Záchranné programy zvláště chráněných druhů

(1) K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajišťují všechny

orgány ochrany přírody záchranné programy s cílem vytvořit podmínky umožňující

takové posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich

ohrožení. Záchranné programy spočívají v návrhu a uskutečňování zvláštních

režimů řízeného vývoje, jakými jsou záchranné chovy, introdukce, reintrodukce,

záchranné přenosy a jiné přístupné metody vhodné k dosažení sledovaného cíle.



ZP perlorodky říční 

• aktivity vyvíjeny již od konce 80. let, první oficiální 

schválení v roce 1993

• druhá fáze schválena v roce 1999 

– výzkum podmínek prostředí

– odchovy perlorodek – ověření přežití

– metodika péče

• třetí fáze zahájena v prosinci 2013 (-2023)



ZP perlorodky říční 

k dispozici na internetu

dostupné na 

www.zachranneprogramy.cz

http://www.nature.cz/publik_syst2/files/

perlorodka_novy_zp.pdf

http://www.zachranneprogramy.cz/
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/perlorodka_novy_zp.pdf


ZP perlorodky říční 



ZP perlorodky říční 

Saale

Vltava/Moldaw 

+ Blanice

Malše/Malsch

Perspektivní 

výskyt (2013)
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Český 

Krumlov

Vyšší Brod

Volary

Na všech lokalitách 40 

let absence 

rozmonožování,  ale 

několik mladých 

nalezeno na Malši!  

Současný 

rozsah výskytu 

v povodí Vltavy 

a jaké jsou jeho 

příčiny

Leopoldschlag
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Horní přirozený limit 

výskytu!
Leopoldschlag



Bioindikace vhodnosti biotopu 

destička dle Budensieka 

Izolát populace na odchovném 

rameni 

Foto J.Hruška - odchov

Polopřirozené odchovy probíhají od roku 1990 

(J.Hruška, B. Dort – SÚPPOP, AOPK, Gammarus)



1. Terénní hodnocení přežívání a růstu v mikrostanovišti (nade 

dnem)

2. Laboratorní hodnocení detritu  ex situ za konstantní teploty 

Budensiek 

1995
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Mladé perlorodky z omlazené 

populace v povodí Vltavy 

(odchovy J. Hrušky)



1. Bioindikace in situ

Terénní hodnocení přežívání a růstu v mikrostanovišti –

podélný profil a detailní hodnocení mikrohabitatu pode 

dnem vybraných míst

(práce začnou v roce 2018 po dokončení chemického 

screeningu).



2. Vysazení odchovaných 

perlorodek na nejlepší místa

V roce 2019 a 2020 je naplánované vysazení odchovaných 

perlorodek na místa s nejlepším zjištěným prostředím pode 

dnem.

Současně musí být zajištěna čistota vody v řece  a prevence 

havárií  - hlavní cíl je přirozené rozmnožování perlorodek.







Odchoval B. Dort,  2014



Řešitelský kolektiv
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Očekávám Vaše dotazy...


