Výsledky Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR za rok 2009
1. Biologické invaze: Evropa na rozcestí?
Rychlost zavlékání nepůvodních organismů rostlin a živočichů v posledních desetiletích akceleruje
a náklady na boj s invazními organismy dosahují v současnosti téměř 13 mld. euro ročně (Hulme et
al. 2009a). Invaze ohrožují druhovou diverzitu na různých prostorových škálách; vliv invazních
druhů rostlin na rostlinné společenstvo souvisí s jejich relativní mírou dominance oproti původním
dominantním druhům, přítomným před invazí (Hejda et al. 2009). Invaze mají vliv nejen na
taxonomickou, ale i fylogenetickou diverzitu; složení zavlečené flóry velkých evropských a
amerických měst je určováno environmentálními filtry, které působí silněji na archeofyty než na
neofyty, a omezují funkční diverzitu urbánních flór (Ricotta et al. 2009). To, že některé invazní
druhy mají značný ekonomický význam, nelze považovat za důvod k jejich dalším introdukcím a
přehlížení ekologických rizik. Ekonomický zisk se zpravidla týká konkrétního hospodářského
sektoru, zatímco důsledky invaze nese celá společnost. Nemají‐li škody v budoucnosti narůstat, je
jediným možným principem předběžná opatrnost (Hulme et al. 2009b). Evropa v současnosti
disponuje díky projektu DAISIE kvalitními daty, která umožňují vytvoření strategie pro boj s
invazními druhy a může být příkladem ostatním částem světa (2009c). Přístup k invazím je však v
Evropě roztříštěný, spadá do referátu několika institucí a bylo by žádoucí jej koordinovat.
Optimální možností by bylo zřídit novou agenturu European Centre for Invasive Species
Management, která by měla celoevropskou působnost, zabývala se všemi aspekty invazí a
pomohla by snížit prostředky vynakládané na biologické invaze (Hulme et al. 2009a, d).
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2. Rychle rostoucí rostliny využívají úniku před nepřáteli k úspěšné invazi
Rychle rostoucí rostliny, adaptované z oblasti původního rozšíření na vlhká a dusíkatými živinami
bohatá stanoviště, tedy prostředí s vysokými hladinami zdrojů, jsou náchylnější k houbovým a
virovým chorobám. Při invazi do nového areálu však tyto druhy ztrácejí mnohem více těchto
patogenů, než rostliny ze stanovišť na zdroje chudých, což napomáhá jejich šíření. Tento výsledek
přispívá k vysvětlení, proč jsou rostlinné invaze nejnebezpečnější v prostředí bohatém živinami a
dalšími zdroji, které je nejčastěji vytvářeno lidskou činností (Blumenthal et al. 2009). Tyto výsledky
ukazují, že rozlišování druhů na základě jejich zeměpisného původu je opodstatněno rozdíly
v chování a vlastnostech mezi původními a nepůvodními druhy (Pyšek & Hulme 2009).
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3. Příčiny rostlinných invazí je nutno studovat komplexně: interakce druhových vlastností, doby
od zavlečení a přísunu diaspor
Příčiny invazního chování rostlin je nutno studovat s ohledem na interakce jednotlivých faktorů.
Současný úspěch nepůvodních druhů je spoluurčován tím, jak dlouho je druh v území zavlečen; vliv
má i tzv. mimoregionální doba od zavlečení, definovaná jako čas, který druh strávil jako nepůvodní
v jiné části světa předtím, než byl zavlečen do studovaného území (La Sorte & Pyšek 2009). Areály
nepůvodních druhů v Evropě jsou dále ovlivněny dobou od zavlečení, většina naturalizovaných
neofytů ještě nedosáhla maximálního možného rozšíření; obsazení potenciálního areálu trvá u
neofytů 150–300 let (Williamson et al. 2009). Druhým faktorem, který je nutno vzít v úvahu, je
přísun diaspor. Relativní význam druhových vlastností a ostatních faktorů závisí na stadiu invaze;
význam druhových vlastností vzrůstá v pozdějších stádiích (Pyšek et al. 2009a, b).
Pravděpodobnost, že bude středoevropský druh zavlečen do jiné části světa, je určována velikostí
jeho primárního areálu a schopností růst v širokém rozmezí klimatických podmínek, kterou získává
v místě svého původního rozšíření. Biologické vlastnosti hrají pouze nepřímou roli, tím, že
spoluurčují velikost původního arálu. Pravděpodobnost, že se druh stane invazním, však přímo
závisí nejen na vlastnostech původního areálu, ale i na biologických vlastnostech; životní forma,
životní strategie, časné kvetení, vysoký vzrůst, generativní reprodukce, počet ploidních hladin a
šíření prostřednictvím několika vektorů podporují invazivnost (Pyšek et al. 2009a).
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4. Mapování rostlinných invazí na základě stanovišť
Současné studie ukazují, že typ stanoviště je nejdůležitějším faktorem určujícím invadovanost
rostlinných společenstev. Roli přitom hraje i to, z jakých stanovišť v místě původního rozšíření
druhy pocházejí; rostliny z eutrofních, intenzivně disturbovaných stanovišť se silnou kompeticí jsou
při invazi nejúspěšnější. Úspěšné invazní druhy navíc ve svém sekundárním areálu rozšiřují svoji
původní niku a invadují širší spektrum habitatů, než v jakém se nachází ve svém původním areálu
(Hejda et al. 2009). V plochách měřítka do několika stovek metrů čtverečních vysvětluje stanoviště
mnohem více variability v zastoupení nepůvodních druhů než klimatické poměry či přísun diaspor.
Na tomto zjištění bylo založeno mapování rostlinných invazí v základních biogeografických
regionech Evropy; vzniklá mapa rostlinných invazí predikuje vysokou invadovanost v nížinách
temperátní oblasti západní a střední Evropy a nízkou v boreální zóně, horských oblastech a
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Středozemí (Chytrý et al. 2009a). Mapování v menším prostorovém měřítku České republiky
umožňuje podrobnější hodnocení a ukazuje, že nepůvodní druhy jsou nejběžnější v nižších
nadmořských výškách a hustě osídlených oblastech, v nížinách na píscích a podél řek (Chytrý et al.
2009b).
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5. Srovnání zavlečených a původních netýkavek: klíčení jako klíč k invazi?
Rozdíly v invazivnosti druhů netýkavek, lišících se oblastí původního rozšíření, invazním statutem a
historií invaze v Evropě (Impaties glandulifera, I. parviflora, I. capensis), mohou být alespoň
částečně způsobeny rozdíly v raných vývojových stádiích jejich životního cyklu. Krátká doba
stratifikace semen a velká biomasa semenáčů I. glandulifera pravděpodobně představují
vlastnosti, které jsou z hlediska invaze výhodné a zajišťují tomuto druhu výhodu oproti ostatním
studovaným příbuzným druhům (Skálová et al. 2009). Původní druh I. noli‐tangere mohl být v
minulosti konkurenčně vytlačován z lokalit, kde se vyskytoval spolu s nepůvodními zástupci rodu
(Skálová & Pyšek 2009). Z hlediska studovaných charakteristik neexistují zásadní překážky invaze I.
capensis na území České republiky; tento druh se u nás pěstuje jen zřídka a jeho nepřítomnost
může být tedy důsledkem omezeného přísunu diaspor (Skálová et al. 2009).
Perglová I., Pergl J., Skálová H., Moravcová L., Jarošík V. & Pyšek P. 2009. Differences in germination and seedling
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