
Hlemýždík kropenatý 
Cornu aspersum (o.F. műller, 1774)

Kromě rostlin se hlemýždík může živit i mrtvými tkáněmi živočišného původu a také 
papírem. Důležitou složkou potravy hlemýždíka je i humus. Na hlemýždích farmách se 
často využívá suché potravy, vyrobené ze sóje, kukuřice, pšenice, slunečnice, ovsa a žita.

Hlemýždík je schopný obsadit široké spektrum stanovišť. Kromě přírodních stanovišť 
a obhospodařovaných pozemků se často vyskytuje i na stanovištích silně ovlivněných 
lidskou činností, jako jsou ruderální území. Vyhledává také živé ploty, skalní útesy, lomy, 
hřbitovy, městské parky a zahrady.

morfologie
Ulita hlemýždíka kropenatého má podobný tvar jako ulita hlemýždě zahradního (Helix 
pomatia Linnaeus, 1758), je však tenčí a křehčí. Je pravotočivá, s krátkým kuželovitým 
tupým kotoučem, nepravidelně rýhovaná, s typickou vrásčitou povrchovou strukturou. 
Obústí (tj. okraj ústí) je široce rozšířené s bílým pyskem. Píštěl (prostor mezi závity 
ulity) je uzavřená, zcela zakrytá cívkovým krajem. Ulita má 4 a ½ až 5 závitů, její šířka 
je 25–40 mm, výška 25–35 mm. Je vícebarevná, zbarvení je dosti variabilní. Základní 
zbarvení je žluté až světle hnědé, s červenohnědými až černavými spirálovitými páskami. 
Těchto pásek může být 5, ale velmi často splývají do počtu 4, mohou se rozpadat do 
skvrn nebo zcela zanikat. Pásky jsou někdy přerušované žlutými skvrnkami nebo prouž-
ky anebo odděleny středovými bělavými spirálovitými proužky. Obecně je zbarvení 
výraznější u mladších jedinců než u starších, s výjimkou čerstvě vylíhlých hlemýždíků, 
kteří mají ulitu křehkou a průsvitnou, bez pásek a skvrnek. 

Hlava a noha hlemýždíka v natažené poloze měří 5–10 cm, měkké části těla jsou žluto-
šedé až zelenočerné, se světlejším pruhem na hřbetní části. Zřídka se vyskytují jedinci 
se zcela černou nohou. 

Vajíčko má okrouhle oválný tvar, rozměry 4,25 x 4 mm a je uzavřeno v pevném běla-
vém blanitém obalu. 
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V Evropě je hlemýždík v některých zemích původní (Andorra, Francie, Itálie, Kypr, Mal-
ta, Portugalsko, Řecko, Španělsko), do řady dalších evropských zemí byl introdukován 
(např. Albánie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Dánsko, Estonsko, Irsko, Make-
donie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Lichtenštejnsko, 
Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Švédsko, Švýcar-
sko, Ukrajina), přičemž do některých z nich záměrně k chovu na hlemýždích farmách. 
V řadě z těchto zemí je výskyt omezen právě jen na hlemýždí farmy.

V České republice byl výskyt živých jedinců hlemýždíka poprvé zjištěn v roce 2008 na 
ruderálních stanovištích v Praze Holešovicích, kam byl pravděpodobně zavlečen při 
mezinárodním obchodu s rostlinnými komoditami, a dále v roce 2011 v Mariánských 
Lázních, kde došlo k úniku hlemýždíka z nezabezpečeného chovu. O předcházejících 
průnicích hlemýždíka na území Čech a Moravy, při nichž nedošlo k jeho usídlení, svědčí 
nález jedné prázdné ulity před padesáti lety v Praze a dvou živých jedinců před více než 
třiceti lety v Mohelně.

Status karanténního škodlivého organismu má hlemýždík kropenatý v Kanadě a USA. 
Z řady zemí je hlášeno jeho invazní chování (např. Jihoafrická republika, Izrael, Nový 
Zéland, Francouzská Polynésie, USA, Kanada, Haiti, Argentina, Brazílie, Chile, Peru, 
Uruguay, Venezuela).

živné rostliny a stanoviště výskytu
Hlemýždík kropenatý je, stejně jako další příbuzné druhy hlemýžďů, širokým polyfágem. 
V nepůvodních oblastech výskytu se živí kromě volně rostoucích rostlin řadou plodin 
(zelenina, obilniny, citrusy, réva vinná ad.) a dalšími pěstovanými rostlinami, jako jsou 
okrasné květiny a keře. Ve svém původním prostředí požírá z volně rostoucích rostlin 
např. kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), břečťan popínavý (Hedera helix) nebo různé 
druhy trav. 
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Úvod a taxonomické zařazení
Některé druhy plžů mají vysoký invazní potenciál a mohou při usídlení v nových úze-
mích působit významné hospodářské škody. Typickým příkladem z nedávné doby je 
plzák španělský (Arion lusitanicus J. Mabille, 1868), který byl do ČR zavlečen na začátku 
devadesátých let minulého století a stal se v mnoha oblastech nejen postrachem zahrád-
kářů, ale i škůdcem polních plodin. V celosvětovém měřítku je jiným příkladem invazní-
ho plže oblovka žravá /Lissachatina fulica (Bodwich, 1822)/. Tento velký plž s ulitou délky 
až 20 cm, chovaný u nás často v zájmových chovech, obývající původně tropické lesy 
střední Afriky, se po introdukci do nových klimaticky vhodných území stal závažným 
škůdcem na plantážích teplomilných plodin. 

Dalším invazním druhem je sladkovodní plž Pomacea insularum (d’Orbigny, 1835), pů-
vodně jihoamerický, zavlečený do USA a jihovýchodní Asie, pravděpodobně jako akva-
rijní živočich. Tento plž obývá stojaté vody a vodoteče s nízkým průtokem, s vodními 
rostlinami vyrůstajícími nad hladinu, a dočasně může žít suchozemsky. P. insularum je 
v jihovýchodní Asii významným škůdcem některých plodin, např. rýže. V roce 2009 
byl tento druh objeven ve Španělsku v autonomním společenství Katalánie a v EU byla 
v roce 2012 přijata regulační opatření proti jeho šíření.

Novým plžem, který se objevil na území České republiky, je hlemýždík kropenatý 
/Cornu aspersum (O.F. Műller, 1774), syn.: Helix aspersum/. Taxonomicky jde o živočicha 
z kmene měkkýšů (Mollusca), třídy plžů (Gastropoda), čeledi hlemýžďovití (Helicidae). 
Vzhledem k tomu, že hlemýždík kropenatý se z areálu svého původního výskytu rozšířil 
do řady nových oblastí a že se v některých těchto oblastech invazně šíří a působí závaž-
né škody, je třeba se s ním blíže seznámit. 

Zeměpisné rozšíření a fytosanitární status
Hlemýždík kropenatý se původně vyskytoval ve Středomoří, jak v jeho africké, tak i ev-
ropské části, a dále v západní Evropě. V současné době je rozšířen ve všech světadílech 
kromě Antarktidy. 
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Obr. 1: Variabilita ulit hlemýždíka kropenatého

Obr. 2: Srovnání ulit hlemýždíka kropenatého (čtveřice vlevo) a hlemýždě zahradního (čtveřice vpravo)

Obr. 3: Obústí s bílým pyskem a zcela uzavřená píštěl ulity hlemýždíka kropenatého



Biologie, příznaky výskytu a způsoby šíření
Hlemýždík kropenatý je hermafrodit, stejně jako řada dalších druhů plicnatých plžů, 
jeho oboupohlavní žláza produkuje vajíčka i spermie. Dospělí jedinci se páří 2–6 x bě-
hem jedné vegetační sezóny, ale frekvence páření, stejně jako frekvence kladení vajíček, 
jsou závislé na řadě faktorů, zejména klimatických. Oba pářící se jedinci fungují současně 
jako samec i jako samice. K rozmnožování v podmínkách mírného pásma dochází v jar-
ním období. Dva týdny po spáření klade hlemýždík snůšku obsahující 80–140 vajíček.

Oplodněná vajíčka jsou uzavřena ve zvláštní vápenité skořápce a jsou kladena do hnízd 
většinou 4–7 cm hlubokých, vyhloubených svalnatou nohou hlemýždíka. Kupičky vajíček 
jsou spojeny lepkavým bezbarvým slizem a jsou pokryty exkrementy a přikryty nale-
penou půdou. Stadium vajíčka trvá 14–40 dní v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti. 
Teplota, vlhkost a délka fotoperiody pak ovlivňují i počet snůšek za vegetační období. 
Za příznivých podmínek, tzn. za vysoké teploty a vlhkosti, může hlemýždík snášet vajíč-
ka každé 4 týdny, nejčastěji však snáší 2–3 krát za vegetační období.

Hlemýždík je aktivní především v noci, se dvěma vrcholy aktivity, tj. 2 a 6 hodin po 
západu slunce. Za vlhka po dešti je aktivní i přes den. Nízké teploty a nízká vlhkost 
obecně potlačují aktivitu hlemýždíka, (při teplotě pod 7 °C a nad 27 °C nebo při rela-
tivní vlhkosti vzduchu mimo optimální rozmezí 70-95% upadá hlemýždík do dormance). 
V raném období vývoje hlemýždíka se u něj často objevuje kanibalismus, kdy čerstvě 
vylíhlí hlemýždíci požírají během prvních 4 dnů svého vývoje dosud nevylíhlá vajíčka ve 
snůšce. Dospělosti hlemýždík dosahuje zhruba po dvou letech od vylíhnutí. 

Hlemýždík má tenkou ulitu, což je i jedním z důvodů, proč hůře snáší zimy. Před zimou 
si vyhledává úkryt v chráněných místech (škvíry, trhliny a pukliny ve zdech atd.) nebo se 
zahrabe pod povrch půdy nebo mezi kameny a ulitu uzavře vápnitým slizovitým víčkem. 
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plodinách je pesticidní ošetření. Ošetření moluskocidy však většinou nezajistí úplnou 
ochranu a je ho nutné kombinovat s dalšími metodami. V České republice jsou k ochra-
ně proti plžům povoleny přípravky s účinnými látkami fosforečnan železitý (Ferramol, 
SLUXX, Zdravá zahrada přípravek proti slimákům), metaldehyd (Vanish Slug Pellets) 
a methiokarb (Mesurol Schneckenkorn). Přípravky s těmito účinnými látkami jsou 
k ošetřování proti hlemýždíkovi úspěšně využívány v zemích, v nichž hlemýždík škodí.

Analýza rizika hlemýždíka kropenatého, částečně využitelná i pro území České republi-
ky, byla zpracována v roce 2008 pro území Dánska, kde bylo objeveno 21 stanovišť, na 
kterých došlo k usídlení hlemýždíka. Klimatické podmínky se v Dánsku poněkud liší od 
podmínek v České republice vzhledem k oceánskému typu klimatu, nevyskytují se zde 
teplotní extrémy a teploty se pohybují v zimě okolo 0 °C, průměrné teploty v létě jsou 
kolem 17°C. K pronikání hlemýždíka na území Dánska dochází zavlékáním s dovozem 
rostlinného materiálu a úniky z produkčních či zájmových chovů. V Dánsku působí 
hlemýždíci škody hlavně v soukromých zahradách. Možnost šíření hlemýždíka v Dánsku 
je podle analýzy rizika omezená, bylo ale doporučeno průběžné sledování a vyhodno-
cování výskytu a početnosti hlemýždíka.

Závěr
Hlemýždík kropenatý je vedle plzáka španělského dalším invazním nepůvodním druhem 
plže, který pronikl na území České republiky a může se stát škůdcem pěstovaných 
plodin. Vzhledem k tomu, že se nepotvrdil předpoklad, že hlemýždík v České republice 
nepřežije silné mrazy v zimním období, je třeba považovat hlemýždíka za potenciální 
hrozbu pro zemědělce a zahrádkáře a věnovat tomuto druhu zvýšenou pozornost. 
Státní rostlinolékařská správa v roce 2012 kromě sledování schopnosti hlemýždíka pře-
zimovat provádí i průzkum k namátkovému ověření, neexistují-li další lokality výskytu 
hlemýždíka na území ČR. Získané údaje by měly být podkladem k rozhodnutí, zda při-
stoupit k eradikaci známých ohnisek výskytu hlemýždíka v ČR. Vzhledem k rozsahu me-
zinárodního obchodu a množství různých cest umožňujících šíření hlemýždíka je velmi 
pravděpodobné, že hlemýždík kropenatý bude nadále pronikat na území ČR a v místech 
průniku může dojít k jeho usídlení. 
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cemi, které mohou ovlivnit strukturu rostlinných společenstev, jednak produkcí slizu 
a výkalů, která může vést k ovlivnění rozkladných procesů v půdě, a dále potenciálem 
přenášet nové parazity, schopné napadat původní druhy plžů.

Na druhou stranu je hlemýždík kropenatý vysoce ceněným jedlým druhem plže, pře-
devším v Evropě, ale v současné době i v Asii, Americe a Africe, a je často chován na 
hlemýždích farmách. Jeho chov, vzhledem k možnosti získání poměrně levného masa 
s vysokým obsahem bílkovin (37–51%), je podporován v řadě rozvojových zemí. Hle-
mýždí farmy jsou v současné době považovány za perspektivní směr udržitelné živočiš-
né produkce. Hlemýždík je také využíván k výrobě kosmetických přípravků určených 
k péči o kůži a k lékařským účelům. V internetových obchodech je hlemýždík nabízen 
i k zájmovému chovu v domácnostech.

ochrana a fytosanitární opatření
Sledování výskytu hlemýždíka je třeba provádět ve vhodných obdobích po dešti, kdy je 
aktivní i ve dne. Nejstarší, ale stále používanou metodou ochrany, využitelnou zejména 
na zahrádkách, je ruční sběr plžů a jejich následná likvidace. Kromě vyhledávání hlemýž-
díků v době, kdy jsou aktivní, je možné je sbírat v místech jejich úkrytů. Využitelnost 
této metody u hlemýždíka zvyšuje skutečnost, že hlemýždík žije ve skupinách a v přiro-
zených úkrytech může být nalezeno větší množství jedinců pohromadě. Úkryty pro plže 
v okolí hostitelských rostlin, např. z ovlhčených prken, jutových pytlů nebo lepenky, je 
možné vytvářet i uměle. Metoda je účinná zejména tehdy, jsou-li ponechány jen pasti 
a jsou-li z okolí hostitelských rostlin odstraněny další možné úkryty (kameny, stavební 
odpad, husté porosty např. břečťanu, větve rostoucí blízko u země apod.). Další mož-
ností ochrany na zahrádkách jsou návnadové pasti, např. do země zahloubené nádoby 
plněné potravním atraktantem (např. pivem). 

Oblíbený způsob ochrany obsypáním záhonů popelem, pískem a jinými materiály, které 
brání plžům v pohybu, může sloužit na zahrádkách jen k zajištění krátkodobé ochrany. 
Ochrannou účinnost mají také pásy vysypané páleným vápnem nebo síranem měďna-
tým. Natření kmenů bordóskou jíchou k ochraně před průnikem hlemýždíka do korun 
stromů je účinné až jeden rok.

Z prostředků biologické ochrany se 
v citrusových sadech v Kalifornii na 
ploše přes 20 000 ha úspěšně pou-
žívá jihoevropský dravý plž Rumina 
decollata (Linnaeus, 1758). V Jihoaf-
rické republice je studována mož-
nost využití původního dravého 
plže Natalina cafra (Férussac, 1821). 
V menších hospodářstvích může 
zajistit dlouhodobou ochranu proti 
hlemýždíkovi v sadech a vinohra-
dech vypouštění drůbeže (kachny, 
slepice, perličky) k sběru hlemýždí-
ků na těchto pozemcích.

Nejobvyklejším způsobem ochrany 
proti hlemýždíkovi v produkčních 
sadech a v dalších zemědělských 

7

Metabolismus se v zimním období sníží na 5–30 % jeho normální hodnoty, což se týká 
spotřeby kyslíku, výměny vody, rytmu srdce, činnosti nervové soustavy, syntézy bílko-
vin. Podle literárních údajů hlemýždík není schopen se zahrabat tak hluboko, aby byl 
před mrazem dostatečně chráněn. Z hlediska odolnosti k mrazu je hlemýždík charak-
terizován jako druh plže částečně tolerující mráz. Nejnižší teploty, kterým je schopen 
odolávat, se nejčastěji udávají v rozmezí od -2 °C do -5 °C, pod -10 °C vydrží obecně 
jen několik hodin. Vajíčka jsou vůči nízkým teplotám odolnější, čemuž se hlemýždík 
v oblastech mírného pásma přizpůsobuje kladením vajíček jen na jaře a na podzim.

Údaje o malé schopnosti hlemýždíka odolávat mrazu jsou však v rozporu se situací 
v ČR v zimě 2011–2012, kdy bylo území ČR zasaženo výjimečně mrazivým počasím 
v prvních čtrnácti dnech února, způsobeným přílivem arktického vzduchu od východu 
a severovýchodu. V tomto období se denní teploty na většině území pohybovaly okolo 
-10 °C a noční teploty klesaly i v Praze k -20 °C. I když se od poloviny února oteplilo, 
průměrná únorová teplota vzduchu pro území ČR byla -5,3°C, což je o 4,4°C pod 
dlouhodobým teplotním průměrem za léta 1981–2010. Jak potvrdilo pozorování Státní 
rostlinolékařské správy v roce 2012, české populace hlemýždíka přežily tyto mrazy, 
a to i ve stadiu dospělce.

Příznaky napadení rostlin hlemýždíkem jsou podobné jako u jiných plžů, tj. nepravidelné 
otvory v listech s ponechanými hlavními žilkami, vyžrané otvory v plodech a slizovité 
stopy a trus na rostlinném materiálu. K potvrzení, že se jedná o hlemýždíka, je třeba 
najít dospělce nebo nedospělé, ale už charakteristicky vybarvené jedince. Ti se mohou 
nacházet na rostlinách nebo v úkrytech v jejich okolí. V oblastech původního výskytu 
se hlemýždík obvykle zdržuje v porostech volně rostoucích živných rostlin, kde se zá-
roveň přes den skrývá. Uzavřené ulity se nacházejí na místech, kde jsou chráněny před 
vyschnutím.

Z hlediska šíření je hlemýždík typicky antropochorním druhem (tj. druhem rozšiřova-
ným člověkem). Často je šířen záměrně jak do farmářských, tak i do zájmových chovů. 
Nezáměrně je šířen dopravními prostředky, na přepravních obalech, s rostlinnými ko-
moditami, vajíčka hlemýždíka mohou být šířena v půdním substrátu při mezinárodním 
obchodu s hrnkovými rostlinami. 

Škodlivost/ Hospodářský význam
Hospodářské škody působené hlemýždíkem jsou známé z řady zemí, jak na zelenině 
(např. zelí, kapusta, salát, rajče), na ovocných plodinách a révě vinné, tak i na okras-
ných rostlinách. V Kalifornii (USA) působí hlemýždík ztráty na produkci citrusů zvláště 
v deštivých letech, kdy napadení může přesahovat 1000 jedinců na jeden strom a ztráty 
na produkci plodů 40–50 %, ojediněle i 90–100 %. Ve vinohradnických oblastech Jihoaf-
rické republiky mohou výnosové ztráty u révy dosáhnout až 25 %. Navíc slizovité stopy 
na hroznech znehodnocují jejich vzhled a brání možnosti využití hroznů k vývozním 
účelům. 

Na Novém Zélandu a v USA působí hlemýždík problémy také producentům kiwi (Acti-
nidia chinensis) jednak přímým poškozením plodů žírem, jednak tím, že v napadených 
porostech dochází k významnému zvýšení poškození plodů šedou hnilobou působenou 
houbou Botrytis cinerea. 

Zavlečení hlemýždíka do nových oblastí může mít nepříznivý dopad i na původní ekosys-
témy a původní druhy plžů. Např. na Novém Zélandu je hlemýždík hojný v původních 
ekosystémech a představuje pro tyto systémy nebezpečí jednak potravními preferen-
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Obr. 5: Detail povrchové struktury ulity hlemýždíka 
kropenatého

Obr. 4: Ulity plže Pomacea insularium, který je v EU od roku 2012 regulovaným škodlivým organismem


