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Ohrožení biodiverzity 

V čem je problém? 



1. změna prostředí 



Změna vždy k horšímu? 



2. invazní druhy 



Invazní druhy 

Co jsou vlastně zač? 



Původní druhy? (ne) 



Co je u nás původní? 

během 

posledních 

miliónů let je tu 

nejčastěji doba 

ledová! 



Expanzní druhy? (domácí) 



Archeofyty? (cizí, staré) 



Archeofyty? (cizí, staré) 



Neofyty! (cizí, nové) 

1492 



Zavlečení neofytu 

příležitost dělá invazi 



Přechodně zavlečené r. 

nepřežijí zimu 



Přechodně zavlečené r. 



Zdomácnělé rostliny 

jen kolem člověka 



Zdomácnělé rostliny 



Invazní rostliny 

pronikají do přírody 



Jak vlastně cestují? 



Jak vlastně cestují? 



Průběh invaze 

Lze invazi zabránit předem? 



obsazená 

plocha 

čas & důsledky 

zachycení 

odborníky 

úspěšné 

rozšíření  

vítězství 

na celé čáře  

počátek 

invaze 

včasný 

zásah 



Jsme odsouzeni k porážce? 



Invazní druhy ve světě 



svět: přes 1000 miliard dolarů ročně vynakládáno 

v souvislosti se zavlečenými organismy 

Ekonomické náklady 



Salvinia molesta 

Nepukalka v Austrálii 



Pěnišník ve Walesu 

Rhododendron ponticum 



Pěnišníkové mejdany 



Světová extratřída  



Trsť 



• Původ: asi Indie 

• Invaduje: tropy a subtropy celého světa 

• Triky: husté porosty, zvýšené riziko požárů a záplav, 

změna prostředí 

Trsť 



Trsť 



Chininovník 



• Původ: od Kostariky po Venezuelu a Bolivii  

• Invaduje: Sv. Helena, Tanzanie, Tahiti, Galapágy 

a Hawaii 

• Triky: běžně se pěstuje, rychle zplaňuje 

Chininovník 



Chininovník 

Galapágy, 1972 

totéž místo, 2007 



Tokozelka 



• Původ: Amazonie, západní Brazílie  

• Invaduje: více než 50 zemí pěti kontinentů  

• Triky: velmi rychle roste, blokuje vodní hladinu 

Tokozelka 



Spartina 



Spartina maritima  Spartina alterniflora  

Spartina anglica 

Spartina × townsendii  



Kudzu 



Kudzu 



Kudzu 



• Původ: J Japonsko, JV Čína 

• Invaduje: např. JV USA 

• Triky: úžasně plastický druh, ekosystémový inženýr, 

zvyšuje N a zarůstá celé okolí, ale také všestranně 

užitečný (medicína, krmivo, eroze, palivo) 

Kudzu 



Naše druhy úspěšné jinde 



Kočka 

Holarktida; 

Nový Zéland, Austrálie 



Kyprej obecná 



Kyprej v Americe 



Česnáček lékařský 



Česnáček v Americe 



Pryšec obecný 



Pryšec v Americe 



Třezalka tečkovaná 



Třezalka v Austrálii 



Divizna malokvětá 



Divizna na Havaji 



Mauna Kea, Hawaii 



Prospěšní vetřelci? 

zakrytí nevzhledných koutů energetické plodiny 

okrasné druhy 



Prospěšní vetřelci? 

velmi zajímavé a také velmi drahé experimenty! 



Díky za pozornost! 


