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Invazní druhy 
rostl•ln• iaká l• ~ituace 

• ve svete? 
O závažnosti biologických invazí jsme se mohli přesvědčit již v před
chozích třech článcích, které byly tomuto problému věnovány. Dnes 
náš pomyslný seriál uzavřeme pohledem na situaci invazních druhů 
rostlin ve světě. 

M
ezi nejposti ženější oblasti z hlediska 
rostlinných invazí patří nepochybně 

Severní Amerika, kde došlo k rozšíření 

mnoha druhů, především z Eurasie. 
Již v 17. století se zde rozšíři l jitrocel větší 
( Plantago major) natolik, že byl původním in
diánským obyvatelstvem nazýván "stopou bílé
ho muže". Porosty sveřepu střešního (Bromu.1· 
tectorum) zase nahradily v letech 1890-1930 
původní préri i na ploše více než 200 000 km2

• 

Známé jsou také důsledky invaze třezalky teč
kované (Hypericum perforatum), která byla 
příčinou znehodnocení rozsáhlých ploch past
vin i orné půdy. Dobytek totiž tuto rostlinu ne
žere, protože mu ptlsobí zažívací potíže. Far
mářům tak vznikly velké hospodářské ztráty. 
V roce 1944 však byly z Francie dovezeny dva 
druhy mandelinek rodu Chrysolina, které se 
třezalkou živí. Ty brzy zdomácněly a již v roce 
1959 byly populace třezalky v USA na většině 

zasaženého území zredukovány na minimum. 
V pobřežních bažinatých porostech Severní 

Ameriky se velmi rychle rozšířil šmel okolič
natý ( Butomus umbellatus) a doslova pohro
mou se stala kotvice plovoucí (Trapa natans), 
která byla kdysi hojná i na našem území, pře
stože dnes je u nás vzácná. 

Vodní hyacint neboli tokozelka nadmutá 
( Eichhornia crassipes), která je domácí ve sto
j atých i pomalu tekoucích vodách jihoameric
kých tropů, začala se na jihu USA pěstovat pro 
krásné modré květy. V roce 1884 poprvé zpla
něla v Luisianě a pozděj i i na dalších místech. 
Postupně se rozšířila v tropických a subtropic
kých oblastech téměř po celém světě. Rostlina 
se mimo semen rozšiřuje také vegetati vně a bě
hem půl roku může z jedné rostliny vzniknout 
přes 65 000 nových jedinců. Dnes představuje 

velký problém v mnoha částech světa. Její po
rosty totiž brzy zastíní hladinu a tím brzdí vý
voj planktonu a ryb. Dochází také k odkysliče

ní vody, které vede ke snižování stavů ryb. 
Kromě toho ztěžuje dopravu na vodních tocích, 
protože se zaplétá do lodních šroubů a ohrožu
je technická zařízení vodních elektráren. 

Na Galapágách představuje velký problém 
šíření chininovníku (Cinchona succirubra), 
který tam byl před časem dovezen na obnovu 
původně vykáceného lesa. Zatímco v původ
ních ekosystémech kontinentální části Jižní 
Ameriky je chininovník přirozenou součástí 

pralesa, na Galapágách nalezl natolik příhodné 
prostřed í bez konkurence a škůdců, že se zde 
velmi rychle a nekontrolovaně šíří. 

Opuncie a brambory 

Do Nového Jižního Walesu v Austrál ii by
ly v roce 1838 dovezeny opuncie, které se za
čaly využívát jako živé ploty proti šíření kráJí
kLL Tyto opuncie (konkrétně se jednalo 
o druhy Opuntia vulgaris a Opuntia dillenii) 
se však velmi rychle rozšířily a již koncem 19. 
století se vyskytovaly na celé třetině austral
ského kontinentu. Jejich rozšíření znamenalo 
ohromnou ztrátu pastvin. Pro zemi, j ej íž hos
podářství je závislé na chovu dobytka, to před
stavovalo velmi vážné hospodářské nebezpe
čí. Po dlouhých neúspěšných pokusech 
o likvidaci byly v roce 1935 dovezeny z Uru
guaye housenky motýlka Castoblastis cacto
rum, které se těmito opunciemi živi a problém 
byl vyřešen. Opuncie 
se sice opět začal a šířit 

počátkem padesátých 
let, ale i tehdy se mo
týlkové postarali o ná
pravu. V Queenslandu 
byl v roce 1954 tomu
to motýlkovi odhalen 
pomník. Takové řešeni 
problému bylo záro
veň inspiraci pro jižní 
Afriku, kde ke kala
mitnímu rozšíření ne
původních opuncií 
rovněž došlo. 

Opuncie (především 
Opuntia monacantha) 
našly velmi příhodné 

podmínky také na Ma
dagaskaru, kde na ob
rovských plochách na
hradily původní 

vegetaci. Zdejší obyva
telstvo k nim však zau
jalo zcela jiný postoj 
než v Austrálii a v jižní 
Africe. Domorodcům 
se tyto rostliny velmi 
zalíbily, přestože pů

vodně byly přivezeny 

na obranu proti nim. 
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APLIKACE DO VÝUKY 
1) Uved'te příklad regulace poíetního slovu invazní rostliny 
přenesením přirozeného konzumenta (tedy druhu, který se 
danou rostlinou živí v místě jejího původního výskytu). Joké 
nebezpeíí hrozí p ři takovémto způsobu řešení? 
2) Které problémy způsobuje tokozelko nadmutá? 
3) Které změny v životě původních obyvatel Madogoskoru 
způsobilo zovleíeni opuncií? 
4) Alespoň u deseti vybraných druhů ovoce Čl zeleniny zjistě
te oblost jejich původního výskytu. Zjištěné údaje srovnejte 
s oblastmi, v nichž se dnes pěstuj í. 
5) Kterou rostlinu přezdívali severoameríítí Indiány jako .sto
po b~ého muže"? 
6) Jaká nebezpečí hrozí při jednostranné orientaci zeměděl· 
ské výroby no geograficky nepůvodní rostlinu? Uved'te pří· 
klad. 
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Foto 1: Aktinidie čínská (Actinidia chinensis}, 
poskytující známé ovoce kiwi, se v některých 
oblostech Nového Zélandu stalo nepřijemným 
invazním druhem 
Foto 2: Pě(our malokvětý (Ga/insaga parviflo· 
ra} pochází z Jižní Ameriky. 
Foto I a 2: T. Motějček 
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Na východní pobřeží ostrova je totiž přivezli 
v roce 1769 Francouzi, aby vytvořili ochranné 
bariéry okolo pevností. Místní obyvatelé brzy 
zjistili, že neprostupné houštiny opuncií plné 
trnC1 výborně chrání dobytek před zloděj i 
a v suchých obdobích roku jsou dobrým ná
hradním zdrojem živin a vody. Opuncie tak zá
sadním způsobem změnily způsob j ej ich živo
ta. Pllvoclně kočovní pastevci se mohli zčásti 
usadit, protože již nemuseli v suchých obdo
bích putovat za vodou. Došlo také ke změně 
společenského zřízení - velké kmeny se roz
padly na menší klany, které mezi sebou začaly 
svádět i boje. 

Velký problém nastal ve 20. století, kdy (z clo
sud neznámých příčin) pronikl na ostrov červec 
Dactylopius tomentosus. Velmi rychle se rozšířil 
a zača l decimovat populace opuncií. Tisícihekta
rové opunciové monokultury se proměnil y 
v hustou břečku plnou trntl a dřevní hmoty kme
nll. Dllsledkem byl velký úhyn dobytka a násled
n~ hladomor, spojený s vylidněním mnoha ves
nic. Opunciové porosty by ly urychleně 
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obnovovány pěstováním semenáčkll ve školkách 
a dovozem dalších clruhll ze Severní Ameriky, 
protože se ukázalo, že ptlvoclní obyvatelstvo ost
rova si na opuncie zvyklo natolik, že život bez 
nich tu už prakticky nebyl možný. 

O tom, že j ednostranná závislost na geogra
ficky neptlvoclní rostl ině mllže mít katastrofic
ké clllsledky, se svého času přesvědči li také 
obyvatelé Irska, a to v souvislosti s pěstováním 

brambor. Ty dávaly v tamním podnebí velké 
výnosy, a tak se rychle staly základní potravi
nou obyvatel. V 19. století se brambory v Irsku 
pěstovaly v daleko větší míře než například 
v Anglii nebo v kontinentální Evropě. Jejich 
pěstování umožnilo velký nárllst počtu obyva
tel, takže v roce 1840 žilo v Irsku asi 9 miliónC1 
obyvatel, z toho asi 5 miliónů bylo svou výži
vou závislých prakticky pouze na bramborách. 
V roce 1845 však postihla skoro celou sk lizeň 

plíseň Phytophthora infestans, která se do Irska 
dostala z Ameriky. Totéž následovalo i v dalším 
roce. Zavládl zde hladomor, při němž zemřel 

nejméně milión lidí, další milióny lidí se vystě-

ho valy, a tak do roku 1911 k les I počet obyvatel 
Irska na 4,4 mil. 

Nový Zéland - "galerie světové květeny" 
Velké množství geograficky nepůvodních 

druhů rostlin bylo zavlečeno na Nový Zéland. 
Jej ich počet se odhaduje asi na 20 000, což je 7,5 
krát více v porovnání s počtem druhů původních 

(asi 2 700 druhtl, z toho 80 o/o j sou endemity). 
Novozélanclské pastviny (které zaujímají 

zhruba polovinu státního území) se svým sou
časným druhovým složením rostlinstva prak
ticky neliší od evropských. lntrodukované dru
hy rostl in se však neomezily pouze na pastviny. 
Způsobuj í vážné ekologické problémy praktic
ky ve všech původn ích ekosystémech, od říč
ních ni v přes lesy až po alpínskou vegetaci, a to 
především proto, že představují silnou konku
renci pro domácí druhy, které v některých ob
lastech zcela vytlačují. V lesích j e to například 

janovec metlatý (Cytisus scoparius), douglaska 
tisolistá ( Pseudotsuga menziesii) či některé 
druhy australských blahovičníků ( Eucalyptus 
sp.), v horských oblastech (především v n. p. 
Tongariro) je známým přík ladem vřes obecný 
(Ca/luna vulgaris). 

Geograficky nepůvodní j e na Novém Zélan
du také aktinidie čínská (Actinidia chinensis
obr. I), poskytující známé ovoce kiwi. V někte
rých oblastech tato dřev itá liána zplaňuje 
a vzhledem k svému rychlému rtlstu potlačuje 
některé ptlvodní druhy stromů , keřl1 a stromo
vých kapradin. 

Nejrychlejší invaze? 
Za jednu z nejrychlejších rostlinných invazí 

v histori i se považuje rozšíření artyčoku kardo
vého (Cynara cardunculus) a ostropestřce mari
ánského (Silybum marianum) v Argentině. Obě 
rostliny náleží do čeledi hvězdnicovitých, pochá
zejí ze Středomoří a mají ostny. A právě jej ich 
ostny zřejmě sehrály svou rol i i při invazi. Bý
ložravci totiž tyto rostl iny nežerou a zároveň jsou 
jejich porosty téměř neprostupné pro zvířata i pro 
člověka. Není tedy divu, že se obě rostliny velmi 
rychle rozšířily na obrovských plochách, staly se 
nejhojnějším i druhy a vytlačily ostatní. 

Plevel přivezený botaniky 
Domovinou pěťouru malokvětého (Galinso

ga parvijlora - obr. 2) je Peru a přilehlá část 
Cordiller. Do Evropy jej přivezli botanici, kteří 
jej vysévali jako zaj ímavost. Roku 1808 se 
ozval výstražný hlas botanika C. C. Gmelina, 
který prozíravě předvídal , že by se tato rostlina 
mohla nekontrolovaně rozšíři t. Toto nabádání 
k opatrnosti sice zůstalo bez povšimnutí, ale je
ho předpověď se splnila. Z pěťouru se stal v Ev
ropě velmi nepříjemný plevel, neboť jedna rost
lina mC1že vyprodukovat až 300 000 nažek. 
Pěťour malokvětý se z Evropy rozšířil dále do 
Asie (napříkl ad na Jávě zamořuje plantáže ká
vovníku) a na Nový Zéland. Potom se kruh 
uzavře l , protože byl zavlečen zase zpět na amec 
rický kontinent, ale pro změnu do Mexika, kde 
nikdy předtím nerostl a kam by se z Peru přiro
zenou cestou nedostal. 
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