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~ PLANETA V OHROŽENÍ '· ~~ 

Geografic _ky 
nepůvodnídruhy 
živočichů u nás 
Přestože naše území nepatří v celosvětovém měřítku mezi nejohroženější 

oblasti, geograficky nepůvodní druhy živočichů tvoří nezanedbatelnou 
část naší fauny. Jen mezi savci bychom jich napočítali kolem patnácti 
a "pěkné", názorné příklady najdeme také mezi rybami, měkkýši, 

pavouky, brouky aj. 

'

minulých čís lech jsme si na několika pří
kladech z různých částí světa ukázali, j aké 
důsledky může mít zavlečení ži vočichů i 

rostlin mimo původní areál jejich výskytu. Dnes 
se podíváme, jaká je v tomto ohledu situace s ži
vočichy na území české republiky. 

Jedním z našich nejpopulárnějších zavleče

ných druhLI byla svého času mandelinka bram· 
borová ( Leptinotarsa decemlineata), j ejíž rychlé 
rozšíření po Evropě způsobilo velké škody na 
úrodě (rovněž nepůvodních) brambor. Do fran
couzského přístavu v Bordeaux se z USA dosta
la v roce 1915 a postupně se rozšířila po celé Ev
ropě. Do střední a východní Evropy začala 

pronikat po roce 1945, tedy v počátečním obdo
bí tzv. studené války mezi západem a východem. 
Podle vyjádření tehdejších čelních státních před
stavitelů byl tento "americký brouk" na naše úze
mí záměrně rozšířen "západními imperialisty". 
Ve skutečnost i šlo pouze o ukázkový příklad ry
chlé invaze živočišného druhu, který je přiroze
ným konzumentem dříve zavlečeného druhu 
rostlinného. 

O tom, že invazní š íření některých bezobrat
lých živočichů mí1že být velmi rychlé, nás v po
měrně nedávné době přesvědčila také klíněnka 
jírovcová (Cameraria ohridella). Tento drobný 
motýl se stal na větší části evropského kontinen
tu postrachem pro jírovce maďaly (Aesculus hip
pocastallwll - ob1: I), které se původně vyskyto
valy pouze v j ihovýchodní Evropě, zatímco j inde 
byly vysazeny uměle. Na naše území se klíněnka 
jírovcová dostala v roce 1993, tedy pouhých se
dm let poté, co byla v roce 1986 poprvé naleze
na u Ohridského jezera. Původnost klíněnky v ji
hovýchodní Evropě je však zatím sporná. Podle 
jedné z teorií se jedná o potomky klíněnek, které 
byly zavlečeny z Asie. Tuto teorii podporuje sku
tečnost , že Albánie udržovala v 60.- 70. letech 
20. století dobré politické a obchodní styky s Čí
nou, zatímco od evropských zemí byla téměř izo
lována. Klíněnka má v j ihovýchodní Evropě také 
nezvykle málo parazití1, což by rovněž odpoví
dalo její nepůvodnosti. Podle jiných teorií tu by
la původním, ale přehlíženým druhem, který mo
hl parazitovat jak na j írovcích, tak na javorech, 
a který se začal koncem 80. let 20. století (zatím 

z neznámého důvodu) šířit do celé Evropy. Od
pověď na tuto nevyřešenou záhadu by mohl při
nést podrobný výzkum o ekologických vztazích 
jednotlivých druhů v okolí Ohridského jezera. 
Vzhledem k nestabi lní politické situaci na Bal
kánském poloostrově však zřejmě zllstane pů

vodnost klíněnky v j ihovýchodní Evropě ještě 
dlouho zahalena tajemstvím. 

Velice rychlé š íření po Evropě zaznamenala 
také ondatra pižmová (Ondatra zibethica). Po
prvé byla ze Severní Ameriky přivezena v roce 
1905, kdy byla vysazena na dobříšském panství, 
odkud se začala rychle šířit do okolí. Postupně 

byla jako kožešinové zvíře vysazována i na 
mnoha dalších místech v Evropě i v Asii, což 
umožnilo její rozšíření na většinu území obou 
kontinentů. U nás ji najdeme téměř všude, s vý
j imkou horských oblastí. Její početnost však 
v posledních letech výrazně poklesla, pravděpo
dobně následkem rozšíření parazitárního one
mocnění. U nás je dnes považována za zdomác
nělý druh, který se celkem rychle začlenil do 

APLIKACE DO VÝUKY 
1. Z jakých částí světa se k nám dostaly geograficky nepů
vodní druhy živočichů? 
2. Ktertl geograficky nepůvodní druhy žívoflchů byly no naše 
území zavlečeny záměrně? 
3.Zo jakým účelem k nám byly tylo druhy nejčostě~ přiváže
ny? 
4. Se kterými z uvedených živočichů ~te se setkali ve volné 
přírodě? 
5. Nojděte v přesmyčkách názvy našich nepůvodních živoČI
chů : 
o) BALÍ RÝMU 
b) PRAVDA O MONTÁŽI 
c) POMALÝ VÍT Sl KÝV 

DOPORUČENÁ LITERATURA 
ANDĚRA, M. (2004): Hoši savci no počátku 21. století (ll.).ln: 
Živo, LXXVI, č. 5, s. 230-232. 
BERAN

1 
L ( 1998): Vodní měkkýši ČR. ZO ČSOP, Vlašim, 113 s. 

HLAVÁl, V. - TOMAN, V. (2001 ): Vetřelci v naši přírodě. ln: 
Ochrano přírody, 56, č. 7, s. 198-202. 
ŘEZÁ{, M. (2002): Invaze pavouků no území (eské republi
ky. ln: Ochrano přírody, 57, č. 9, s. 272-273. 
SEDLAG, U. (1986): Zvířata no zeměkouli. Panoramo, Praho, 
217 s. 
SKUHRAVÝ, V. (2003): Výročí klíněnky jírovcové. ln: Živo, 
LXXV, č. 6, 270 s. 

Foto 1: listy jírovce mad'alu (Aesculus hippoco
slonum} napadené ldiněnkou jírovcovou 
Folo 2: Nepočetné populace severoafrické pa
ovce hřivnaté {AmiiiOirogus lervio} se po urči· 
tou dobu udržely ve skalnatých oblostech zá
padních Čech. 
Foto I a 2: T. Matěiček 
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zdejších ekosystémů a púsobením přirozených 
regulačních mechanismú (predátoři, paraziti) je 
její stav udržován na únosné míře. Vážné ohro
žení ale znamená pro hráze v Nizozemsku. 

Psík mývalovitý (Nyctereutes procynoides) 
byl v první polovině 20. století, rovněž j ako ko
žešinové zvíře, vysazován v evropské části 

Ruska, odkud se rozšířil po Evropě. K nám se 
dostal na počátku 60. let a v současnosti je jeho 
výskyt prokázán téměř na celém našem území, 
ale zatím nedosahuje početnosti, která by způ
sobovala problémy. Zkušenosti z Pobaltí však 
ukazují, že tento nepúvodní druh se múže stát 
vážným problémem pro púvodní faunu. Napří
klad populace vodních ptáků na jezeře Angura 
v Lotyšsku byla predačním tlakem psíka mýva
lovitého redukována o 70-80 %. 

Za podobným účelem jako předchozí dva 
druhy, tedy jako kožešinové zvíře, byl v Eura
si i vysazován také norek americký (Muste/a 
vision). Díky absenci přirozených nepřátel 

i chorob a díky dostatku potravy se zde rychle 
rozšířil. V některých částech Evropy se stal ten
to silnějš í a agresivnějš í druh hlavní příči nou 
poklesu početnosti , případně úplného vymizení 
púvodního norka evropského (Mustela lutreo
la), který patří mezi kriticky ohrožené druhy. 
U nás obývají velmi početné populace norka 
amerického především horní povodí Labe, Sá
zavy, Berounky, Jihlavy a dalších řek. 

Populace téměř vyhubeného bobra evrop
ského (Castor fiber) byly v některých částech 
Evropy uměle nahrazovány bobrem kanad
ským (Castor canadensis). Například ve Skan
dinávii se však tento severoamerický druh roz
šířil natolik, že vytlači l zbytkové populace 
bobra evropského. Bobr kanadský byl pozoro
ván i na našem území. 
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Značné škody na lesních porostech působí 
mufloni (Ovis musimon), kteří se k nám dosta
li zřejmě už v polovině 19. století. Mufloni by
li dlouho považováni za jednoho z předkC1 ovce 
domácí. Archeologúm se však podaři lo proká
zat pravý opak - jde o zdivočelého potomka 
ovcí, které člověk zavlekl zhruba před 7 000 le
ty na Korsiku a Sardinii. Odtud byl muflon při

vezen také na naše území. 
Sika východní (Cervus nippon) obýval pů

vodně severní Čínu a Japonsko. V současnosti 
j sou z našeho území známé čtyři populace. Je
ho početnost v posledních desetiletích narústá 
a druh se dostává mimo kontrolu. Bylo dokon
ce prokázáno jeho křížení s jelenem evropským 
(Cen,us elaphus), které by podle některých au
torů mohlo vést i k vymizení čistokrevného je
lena evropského. 

Zvýšenou pozornost vzbudil svého času vý
skyt paovce hřivnaté (Ammotragus lervia -
ob1: 2) v západních Čechách. Kolem roku 1980 
uniklo totiž několik j edincC1 ze zoologické za
hrady v Plzni a záhy zdivočelo. V současné do
bě už však u nás paovce ve volné přírodě prav
děpodobně nežije. 

Velké nebezpeční pro oba naše původní dru
hy raků představují raci zavlečení, zejména rak 
pruhovaný (Orconectes limosus). Vedle po
travní konkurence a větší rozmnožovací schop
nosti (narozdíl od púvodních druhll mC1že plodit 
potomky několikrát za rok) spočívá největší ne
bezpečí v šíření račího moru. Rak pruhovaný j e 
totiž vůči tomuto onemocnění imunní, ale j e 
schopen jej účinně přenášet. 

V 70. letech 20. století se na našem území po
prvé objevi la drobná plachetnatka Ostearius 
melanopygius. Tento drobný pavouk žil pů
vodně pouze na jižní polokouli, a přestože se 

dovede velmi účinně ší
ři t větrem, bez pomoci 
člověka by se přes rov
ník pravděpodobně ne
dostal. Za invazní druh 
je považován také kři
žák pruhovaný (Agrio
pe bruennichi). Označe
ní invazní však není 
v tomto případě zcela 
správné a přesnější by 
bylo zařadit jej mezi 
druhy expanzivní. Kři

žák pruhovaný se totiž 
na území české republi
ky vyskytoval i v minu
losti, ale pouze v nejtep
lej ších oblastech j ižní 
Moravy. V 90. letech 20. 
století se však začal vel
mi rychle šířit, a to 
i v chladnějších oblas
tech. 

Velké škody způsobu
je, a to nejen u nás, plzák 
španělský (Arion /usita
nicus). Pochází z Pyre
nejského poloostrova, 
odkud se v průběhu dru

hé poloviny dvacátého století začal šířit prak
ticky do celé Evropy a zavlečen byl také do Se
verní Ameriky. K nám pronikl v 90. letech 20. 
století a v některých oblastech došlo k jeho ka
lamitnímu přemnožení. Obsazuje především 

člověkem narušená stanoviště a největší hospo
dářské škody zpúsobuje na kulturách řepky. 

Proniká však i do přírodě blízkých biotopú. 
Dalším našim nepůvodním měkkýšem je pí

sečník novozélandský ( Potamopyrgus antipo
darum). Jak název napovídá, pochází z Nového 
Zélandu, odkud byl v 19. století zavlečen do 
Velké Británie. Z našeho území byl tento vodní 
plž poprvé popsán v roce 1981. Druh j e velmi 
přizpúsobivý - múže žít ve sladkých i slaných 
vodách, není náročný na kolísání hladiny, ani na 
chemické složení vody a odolný j e i proti pře
chodnému vyschnutí vodního prostředí. Velmi 
hojný je v některých vytěžených pískovnách. 

Mezi nepůvodní druhy naší fauny patří i ta
kové, které možná většina z nás považuje za 
púvodní. Například středomořský králík divo
ký (01yctolagus cuniculus), východoasijský 
potkan (Rattus norvegicus) či krysa (Rattus 
rattus), která púvodně obývala pouze nejteplej
ší oblasti Starého světa. Krysy a potkaní se po
stupně rozšířil i do celého světa, svým výsky
tem jsou však oba druhy vázány na člověka. 

PC1vodní u nás dokonce není ani kapr obec
ný (Cyprinus carpio), který pochází z řek jiho
východní Evropy a Asie (Čína, Japonsko). Kro
mě kapra byly u nás vysazeny i některé další 
druhy ryb - např. pstruh americký duhový 
(Sa/mo gairdnerii irideus), sumeček americký 
(Ictalurus nebulosus) či amur bílý (Ctenopha
Jyngodon idel/a). 

Mgr. Tomáš Matějček, katedra fyzické 
geografie a geoekologie, PřF UK, 


