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DokeTctc rozli Sit
raky v pirodS?
Vliskyt radiho moru! zhor5ujici
se jakost vody a necitlive 0pravy
tok0 byly pildinou zmdny sloZenf
vodni bioty. Absence nejv6t5ich
vodnich bezobratlych Zivodich0,
tedy rak&, vede k dal5imu zhorSovdrnljakosti vody v tocich a nAdrZich a ke sniZovdni biologicke
rozmanitosti.
text: Jitka Svobodovh, Jiii Picek
foto: autoii, Eva Svobodov6

raci jako v5ei-ravi Livoilchov6, se Siroloim spektrem
potrary, dok6Zi zlilaridovat jak Zivodi5nf,
JiZ na5i

piedkovd vdddli,

Ze

tak i rostlinnf odpad ve vodnim prostiedi. Uby'tek privodnich raktr je doprovizen
i prudkym n6rfrstern agresivndj$ich, neptvodnich druhri. Proto se i v eesk6 republice
zvyiil podet druhri rakt ve voln6 piirod6.

proti proudu po Labi).

Nep0vodni druhy pienii5eii radi mor
V soudasnd dobd mriZeme na nabem
irzemi napoditat celkem Sest druhri rakfr
v potocich, iek6ch a nddrZich, ale pouze
dva druhy, a to rak kamen6d a rak iitni,
jsou na naiem rizemi pfivodni. V5echny

mikroskopicicy patogen Aphanomy ces asta ci,ktery Lije v krunfii rakfl
Krom6 tdchto uvedenych dtyi nepfivodnich druhri se musime novd piipravit na

ostatni druhy byly na nalem irzemi budto
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umdle rrysazeny (jako u raka bahenniho
poch|zejiciho z r.lzchodni Evropy nebo
severoamerickfch rakri signilniho a mramorovan6ho), resp. se k ndm sami rozSiiili
z okolnich zemi (napi. da15i severoamericky rak pruhovanf, kterli k ndm doputoval
BohuZel, viichni
neptrvodni raci patii mezi piena$ede radiho
moru, jehoZ ptrvodcem je plisni podobnli

invazi dal5iho nepfrvodniho druhu raka
pochdzejiciho rovn(i, ze severni Ameriky, kterf je stejnd jako rak mramorovanf

raci
oblibeny mezi akvaristy. Jedn6 se o raka
dervendho, jehoZ v..iskyt byl doned6vna zaznamendvzin hlavnd v jiZni Evropd. Velk6
obliba mezi akvaristy v kombinaci s jeho

a

rychllim

tispd5nym rozmnoZov6nim,

rychlou likvidaci akvarijni vegetace a ritodnosti vfidi ryb6m v akv6riich vedou k tomu,
2e jsou tito raci akvaristy dasto piemistovdni do zahradnich jezirek.
Pro tohoto raka piitom neni nijak obtiZn6
jezirko opustit a r,ydat se hledat piihodndjSi
lokalitu, piidemZ po souii dok62e za jedin!
den ujit aZ 3 kilometry. V hor5im piipadd
rak kondi neleg6lnim a nebezpednym lypu5tdnim piimo do volnd piirody, stejn6
jako tomu bylo u akvarijniho, partenogeneticlcy se rozrnnoZujiciho raka mramorovan6ho.

|ako u v5ech invaznich rostlin a
dichti, je

Zivo-

i u neptvodnich rakfi neZ6douci

jejich nekontrolovan6 Siieni. Likvidace
tdchto konkurendnd silndjiich druhtr je jiZ

tdmdi nemoZnl, ale mfrZeme se snaZit alespoi zpomalit jejich Siieni. easto k yysazeni ir.rvaznich rakt doch6zi dilq neznalosti
nebo Spatn6mu urdeni druhu raka.

hloubit labyrint dlouhych nor i severoamericlcy rak sign6lni, adkoliv ve sv6 domovind vdtiinou nenoruje. Rak se tedy dokdZe
piizpfisobit okolnim podmink6m a irkryty
si vybir6 nebo tvoii podle aktu6lni potieby.
Uriit tedy druh raka podle mista, kde jsme
ho naili, nelze. NepomirZe ndm ani barva
jeho krunyie. Setklvdme se s informacemi
o vyskytu invazniho modrdho raka, coZ se
ale uk6Ze dasto jako nepravda. Bez ohledu
na druh mriZe totiZ barva krun)i'ie nabjvat
riznych odstinri. Od hndd6 pies hnddozeIenou aZ po modrou. Vfjimkou nejsou ani
raci rfiznd barevnd mramorovani. To plati
jak pro prhvodni, tak i neptvodni ralcy.
Chceme-li tedy druh raka spr6vnd urdit,
musime ho prozkoumat podrobndji. Nejlepiim postupem je raka vyfotit, napiiklad mobilnim telefonem, protoZe n6kter6
drobnd znalcy si mriZeme n6slednd l6pe
prohl6dnout zvdt5enim fotografie. Mezi ty
hfiie prozkoumatelnd, ale pro urdeni druhu
raka velmi drileZit6, patii napi. postorbit6lni 1i5ty, kter6 jsou na hlavovd ddsti krunfie

iidni m6 spodni stranu klepet

zbarvenou
oranZovd aZ dervend, klepeta raka kamen6de jsou ze spodni strany svdt16. Varianty
svdtld barvy nebudeme podrobndji probirat, nuance jako svdtle b€L.ov6, svdtle 21ut6
nebo svdtle zelend u zabahndndho raka stejnd. nerozezndme.
Toto rozli5ov6ni by bylo celkem jednoduch6, kdyby se do ndj nezatah pl6st takd nepfivodni raci. Dva pdry postorbitdlnich li5t

totiZ maji z neptrvodnich druhri tak6 rak
bahenni a rak sign6ini, zatimco rak pruhovany a rak mramorovany maji jen jeden pdr
postorbit6lnich li5t.
Rak bahenni se od raka iidniho 1i5i rizklimi klepety se svdtlou spodni stranou a trny
na krun)j'ii. Rak sign{lni ml zase na kloubech klepet svdtlou sign6lni znadku, zatim-

co rak iiini, rak kamendt a rak bahenni
maji na spojnici prstri oranZovou skvrnu.
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rakfi.

Mobilni aplikace pomtZe
PiestoZe se od sebe jednotlivd druhy rakfi

i odbornik velkd probl6my
jejich rozli5enim. Existuji tlpick6 znaky,
podle kterych mriZeme jednotlivd druhy
liSi, rn6 dasto
s

rakfr rozli5it, ne vi.dy jsou v$ak dostatednd
t-vrazn6.

a dlovdk si je takd nemusi zcela

niesnd zapamatovat. I proto jsme ve VUV
TGM, v. v. i. vyrvoiili mobilni aplikaci,
:.omoci ktere lze nejen poiidit a odeslat

ziznam o r"iskltu rakir, aie podle domirantnich znakri s pomoci aplikace i druh
:aka spr6vnd urdit. Tirto aplikaci v soudas..e dob€ naleznete (vdetnd ndvodu k insta-

Postorbit6lni li5ty (jeden par, dva p6ry)

.,rci) na internetoqich striinkdch https://
-.eis.r.uv.czlproj ekty I rac120l7. Pro
ry kdo

Rak iidni m6 na rozdil od raka kamendde
dva pdry postorbitdlnich li$t. Je to hlavni
znak, podle kter6ho se tito dva ptvodni

.:

nemohou aplikaci nair.rstalovat, jsme

:ripravili strudryi n6vod na rozli5eni rakfi

'

raci daji mezi sebou rozeznaL

:ornto dliinku.

PomtZe ibarva klepet
Pod kamenem nen[jen kamen6d
Zacndme raky pfivodnimi, tedy kame:,enr a i'ifnirn. Mezi veiejnosti je rozii-

::. omll,

pokud se najde rak v potoce
. : kamenem, jednd se o raka kamen6de.
. i Sak nemusi bjt pravda. Vdtiina rakfi
:: trhledu na druh si v piipadd moZnosti

:.re

Sv6tlou signAlni znadku na kloubech klepet m6 rak signAlni, oranZovou maji rak
iidni, kamenAd a bahenni. Dole spojnice

Ze

vhodny [rkr]'t. Dostatek
knmsnfi v potoce nebo v rybni. :.rkdZe raky velmi dobie ochr6nit pied
.'::,rtory. Ndkteii raci si zase hloubi nory
::zich nebo ve dnd potokri di rybnikri.
:. casto ryhled6v6 rak iiini, ale obdas
kd,men za

...:''cL1

'

Dal5i rozdil mezi na5imi ptivodnimi raky
je v barvd spodni d6sti klepet. Zatimco rak

,.. .ramen6d.

:vropskych podminkdch se nauiil

bez skvrny
Rak iidni md
klepeta zbarvena dervend
di oranZov6,
kamendd
svdtle

Probl6m nast6v6, pokud je rak pokryr,i
bl6tem nebo porostlf iasou a jindy t$razni
znadka na ldepetech neni zietelnd. V takovdm piipadd n6m mriZe pomoci barva
spodni strany klepet - tedy pokud klepeta nejsou pokrl,ta bl6tem ze v5ech stran.

A pokud klepeta chybi fplnd, pak rozli5it
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raci
např. raka říčního od raka signálního
není vůbec lehké.
Drsnost krunýře

Pomoci nám pak může další rozlišo
vací znak, kterým je drsnost krunýře.
Rak signální má bok krunýře úplně
hladký, zatímco rak říční má na krunýři
hrbolky a dále také jeden trn v týlním
švu. Drsností krunýře se významně liší
i rak pruhovaný. Přejedeme-li prstem
po boku raka pruhovaného od článků
zadečku směrem k hlavě, pěkně se po
pícháme.
jeden pár postorbitálních lišt
!epeta ze spodní strany světlá,
na spojnici prstů oranžová skvrna
� krun 'ř hladký s jemnými hrbolky
bez trnů

Nejvýraznějším znamením raka
pruhovaného jsou červené proužky v
zadní části

ný obvykle mívá klepeta drobnější a
bez skvrny na spojnici klepet.
Mohutná klepeta ale múže mít i větší
rak pruhovaný, naopak drobná klepeta
má juvenilní rak kamenáč.
Někdy se jako poznávací znaky u
raka pruhovaného udávají oranžové
konce klepet ohraničené černou
barvou. Avšak pozor, rak kamenáč má
také oranžové konce klepet, jen bez
černého ohraničení.
Zatím posledním druhem raka na
lezeným ve volné přírodě v České re
publice je akvarijní rak mramorovaný.
Jedná se o raka vyšlechtěného
akvaristy,
který
je
schopen
partenogenetického
rozmnožování.
Stačí tedy jediný exemplář tohoto
druhu raka, je to vždy samička, která
se už v prvním roce života dokáže
velmi rychle rozmnožovat. A to i bez
přítomnosti samce.
Hladký krunýř má rak signální a mra
morovaný, krunýř s hrbolky mají raci
říční a kamenáč, ale jen říční má trn
v týlním švu, raci bahenní a pruhovaní
mají krunýř s trny

Hlavním znakem raka pruhovaného
jsou červené proužky na článcích zadeč
ku, od nichž je také odvozen jeho název.
Může se ale stát, že proužky nejsou
příliš výrazné a raka si můžeme splést
např. s původním rakem kamenáčem.
S tímto rakem má rak pruhovaný ně
kolik shodných znaků. Oba raci mají je
den pár postorbitálních lišt a také svět
lou spodní stranu klepet. Rak kamenáč
má většinou mohutnější klepeta s oran
žovým kloubem, zatímco rak pruhova14

Nepřenášejte raky
na jinou lokalitu

Jak je vidět, rozlišit raky není vůbec
jednoduché a to ani pro odborníka, n,\
tož pro laika. Pokud budete chtít zjistit,
jaký druh raka je ve vašem potoce nebo
rybníčku, nejjednodušší cestou je na
instalovat si mobilní aplikaci, která vás
provede hlavními rozlišovacími znaky.
A pokud vše dobře zaznamenáte, raka
vám následně i určí.
A pokud si aplikaci nainstalovat ne
chcete nebo nemúžete, pak vám snad
pomúže výše uvedený stručný návod
s připojenými obrázky. Skutečnost, že
je celkem složité určit, zda jste zahlédli
púvodního raka nebo raka invazního,

RAK ŘÍČNÍ

ASTACUS ASTACUS

IDENTIFIKACE - HLAVNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY:

� dva páry postorbitálních lišt
� klepeta mohutná, ze spodní strany
červená, na spojnici prstů
oranžová skvrna
� krunýř bez výrazných trnů

RAK BAHENNÍ

ASTACUS LEPTODACTYLUS

✓ EVROP. DRUH, OHROŽENÝ, MOŽNÝ P�ENAŠEČ R. MORU
IDENTIFIKACE - HLAVNÍ ROZLIŠOVACÍ ZNAKY:

dva páry postorbitálních lišt
klepeta úzká dlouhá, ze spodní
strany světlá, na spojnici prstů
oranžová skvrna
� krunýř s trny a hrbolky

raci
RAK PRUHOVANV
oRcoIvEcIES UMOSUS - FAXONTUS ITMOSUS

T

NEPOVoDNIDRUH,PNENASE.RA.IHoMoRU

IDENTIFIKACE

-

HLAVNI ROZLBOVACI ZNAKY:

jeden

$r

pir postorbitdlnlch

li5t,

v'/raznE vystoupld

c

klepeta ze spodnI strany svEtlS

krunfi s ostrfmi trny
Iervend plidnd pruhy na zadedku

nim, invaznim raktm, kteii pien65eji

Mohli byste tak toti2 spolu s raky pien6st zdrovei i radi mor nebo dalSi ne-

nebo ndjak6 da15i pohromy pro vodni Zivodichy, vZdy kontakttjte elZP,
AOPK eR, piislu5ny Vodopriivni (riad
nebo z6chrannou stanici. Pracovnici

rnoci a zpfisobit tak tieba i r,yhynuti

RAK SIGNALNI

ce16

doposud zdravd populace privodnich

PAC'FASIACUS IEN'USCULUS

r

kterli pien65i nebezpednf radi mor, nab6d6 k tomu, abyste v L,6dn6m piipadd
nepien65eli raky na jinou lokalitu.

NEp0vopNI pRUH, pnENesrc naciHo

toerufiiiiacffi

vonu

rakfr. Ndkdy je tdZkd sledovat, jak si raci

sami nedokdZi poradit s vysychajicim
potokem nebo vypuStdnlim rybnikem.
Piesto plati ziUadni pravidlo: Yi.dy je
moLt6, Ze hynouci raci patii k agresiv-

radi mor.

V piipadd havdrie na toku, r,yschnuti

uvedenych organizaci se vZdy poradi
odborniky a n6slednd rozhodnou, jak
situaci vyieSit, aby negativni dopad na
na5e privodni raky a dalSi vodni Zivodi-

s

chy byl co nejmen5i.

r

Druh raka

c

c

o

E

Poaet pdrU

dva pdry postorbitdlnich liSt
klepeta mohutnd, zespodu sytd

postorbitdlnich

lilt

dervend, na spojnici prst0 vr/raznd
svEtlS skvrna (ne vidy viditeln6)

krunfi hladk!,

bez

{<
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jeden per

dva piiry

x

x

x

x

svEtld

x

x

x

x

x

x

trnri
Barua spodnl strany

I

klepet

RAK MRAMOROVANf

tervend

x

oraniovd

x

oranlovd

x

x

x

>ROCAMBARUS FALUX. PROCAMBARUS VIR6'NAT/S

:

I

NEPOVoDNi DRUH, PNENASE.

nndfilo Ivonu

x

x

DENTIFIKACE _ HLAVNI ROZLISOVACI ZNAKY:

F

Skvrna

zvl6ltni znaky

I

++ l-(
rl
jeden pdr postorbitdlnlch liit
klepeta krdtk6, spodni strana
oraniovri, b6iov6, Sedomodrd
krun,ii hladkri
barevnd mramoroviini krunry'ie

svEtlii

x

bez skvrny

x

aervend plidne pruhy na zadeaku

x

bez pruh0

x

x

x

hladkV

x

s

trnY

s

hrbolky

x

s

hrbolky a s trnem v t'ilnlm svu

x

X

x

x

x

x

x

Krun,il
X
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