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Tamarix sp. div., Arizona
původ: Asie

Odhad pro EU: 12,5 miliard Eur/rok (Ketunnen et al. 2009)

invazní organismy globálně – 5% HDP (Pimentel 2003)

Pro ČR bolševník: 2,5 mil. korun/ročně
celkem invazní druhy (konzervativní odhad): 15 mil./rok

(Linc 2012)g
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Invazní neúspěch Vzestup a pád

Pyšek et al. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist 
update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255Pyšek et al. 2012



9.9%

Způsoby zavlékání rostlin do Evropy (překonání geografické bariéry)
znečištěné osivo a další produkty
„černí pasažéři“

Příměsi nerostů apod.
1.8%

Příměsi a znečistění zboží
6.1%

Hybrid
2.0%

Samostatně
1.9%

Příměsi osiva
9.1%

Černí pasažéři

Náhodné
introdukce

37.2%

ZAHRADNICTVÍ (horticulture)
17.5%

DO VOLNÉ KRAJINY
0.5%

„TECH. VYMOŽENOSTI“ (amenity)    
5.0%

LESNICTVÍ
1.5%

OKRASNÉ (ornamental)
39.9%

ZEMĚDĚLSTVÍ
6.6%

ZÁMĚRNÉ
INTRODUKCE

= 62.8%

Lambdon et al. 2008



Co podmiňuje úspěch nepůvodního druhu?

•náhoda – nelze ovlivnit, nelze analyzovat a použít 
pro předpovědi

•intenzita pěstování (tzv. propagule pressure) 
–většinou neznámá (vyjímkou jsou lesnické dřeviny, kde 
máme záznamy o ploše pěstování, viz články M. 
Křivánka) 
-pro její odhad se často používá „residence time“ (odkdy 
je druh v nabídce zahradnických firem), ale je to 
nepřesné!
•vlastnosti druhu

Které druhy lze tedy bez obav pěstovat?

Je třeba umět předpovědět, jaké druhy je bezpečné pěstovat a z jakých 
se naopak mohou stát obtížné dominantní plevele



Hraje roli taxonomická příslušnost?
– vyšší zastoupení nepůvodních druhů ve flóře ČR: Asteraceae

(20.5 % nepůvodních vs. 10 % původních), Chenopodiaceae, 
Fabaceae, Brassicaceae, Onagraceae

– vyšší zastoupení původních než nepůvodních: Rosaceae, 
Poaceae

– žádné nepůvodní: Orchidaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae, 
Caryophyllaceae 

(Pyšek P., Prach K. & Šmilauer P. (1995): Invasion success 
related to plant traits: an analysis of Czech alien flora.)



Jaké jsou vlastnosti, které co nejlépe charakterizují invazní
druhy a odlišují je od těch, které se invazními nestaly?

již v roce 1974 Baker na základě plevelů: 
– pro klíčení nevyžaduje speciální podmínky, dlouhá klíčivost
– rychlý růst a vývoj
– vysoká a plynulá produkce semen
– schopný samoopylení, nemá specializované opylovače
– vysoká plasticita (tolerance k podmínkám prostředí)
– dobré šíření
– pokud vytrvalý pak klonální a křehké oddenky/rhizomy

Druh, který by splňoval všechna kritéria, zřejmě neexistuje.
Mnoho druhů má tyto vlastnosti, ale nikam se nešíří…



Jaké jsou vlastnosti, které co nejlépe charakterizují invazní
druhy a odlišují je od těch, které se invazními nestaly?

• Studie vlastností invazních druhů: 
– studie založené na jednotlivých invazních druzích (ale: chybí

info o neúspěšných invazích)
– studie blízce příbuzných invazních vs. neinvazních druhů (u 

nás např. netýkavky)



....

Výtah z 59 studií blízce příbuzných druhů:

Pyšek P, Richardson DM (2007): Traits associated with invasiveness in alien plants: 
Where do we stand? In: Nentwig W. (ed), Biological invasions, Ecological Studies 193, 
Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg, pp 97–126. 



Jaké jsou vlastnosti, které co nejlépe charakterizují invazní
druhy a odlišují je od těch, které se invazními nestaly?

• Studie vlastností invazních druhů: 
– studie založené na jednotlivých invazních druzích (ale: chybí

info o neúspěšných invazích)
– studie blízce příbuzných invazních vs. neinvazních druhů
– srovnání nepůvodní vs. původní flóry nějakého území
– srovnání invazní vs. naturalizované nepůvodní flóry nějakého 

území
– studie zda jsou zástupci flóry invazní někde jinde



Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Randall R., Chytrý M., Kühn I., Tichý L., Danihelka J., Chrtek J. jun. 
& Sádlo J. (2009): The global invasion success of Central European plants is related to distribution 
characteristics in their native range and species traits. – Diversity and Distributions 15: 891-903

1218 středoevropských druhů – zda jsou přítomny v 706 nepůvodních 
flórách celého světa a jaký invazní statut tam mají
19 biologických vlastností, 5 distribučních charakteristik v původním areálu 
– jak předpoví invazní úspěch druhů jinde ve světě?

Nejlepší prediktor toho, zda se druh stane
• součástí nepůvodní flóry:
-rozšíření v původním areálu (vyjádřeno % čtverců floristického mapování
ČR, ve kterých byl daný druh přítomen)
-výskyt ve větším množství klimatických zón v původním areálu
-(biologické vlastnosti – pouze nepřímý vliv skrze velikost areálu)

•invazním a bude působit ekonomické škody:
-kromě výše uvedených i biologické vlastnosti

životní forma a strategie (terofyt, CR)
dlouhé kvetení
vysoký vzrůst
rozmnožování pomocí semen
více ploidních hladin
šíření různými vektory



Nejlepším prediktorem invaze ale zůstává skutečnost, zda je posuzovaný 
druh invazní v některé jiné části světa.

Pokud však informace nemáme, můžeme posoudit bezpečnost záměrné
introdukce a pěstování pomocí nějakého predikčního modelu
(=vlastnosti a climat match)



Vývoj predikčních modelů
Odklon od nepřesných obecných modelů k určitým skupinám 

organismů nebo určitým oblastem za účelem zpřesnění předpovědí. 
S rozvojem stat. analýz a modelů opět návrat k obecnosti modelů při 

zachování přesnosti  

Křivánek M. (2006): Biologické invaze a možnosti jejich předpovědi. – Acta Pruhoniciana 84



Predikční modely
• Pre-introdukční: hodnocení na základě chování a ekologických 

požadavků v primárním areálu, příp. i areálu sekundárním
• Post-introdukční: jaké bude další chování druhu? Stane se invazním?

Na základě metod, jakými modely vznikaly:
• Geografické informační systémy (GIS)

– hlavně pro post-introdukční modely; předpovědi šíření druhu v 
různých podmínkách prostředí na základě dosavadních poznatků

• Diskriminační analýza, klasifikační a regresní stromy
– najde vlastnosti, jimiž se signif. odlišují druhy invazní a neinvazní
– ty pak slouží k tvorbě vlastního modelu
– „rating system“ (za každou otázku body) nebo binární rozhodovací

strom (odpovědi ano/ne)

přehledný popis a zhodnocení různých predikčních modelů
(v češtině):
Křivánek M. (2006): Biologické invaze a možnosti 
jejich předpovědi. – Acta Pruhoniciana 84



• v současnosti využíván v zahradní a krajinné architektuře v USA
• jednoduché hodnocení, na úkor přesnosti
• příbuznost s invazním druhem vede k doporučení k další analýze 
(problém u rodů Robinia, Prunus, Ailanthus, Quercus…)
• výsledky pro stř. Evropu nejsou uspokojivé

Model pro 
dřeviny sev. 
Ameriky
Reichard, S.H. &
Hamilton, C.W. 
1997: Predicting 
invasions of woody 
plants introduced 
into North 
America. 
Conservation 
Biology 11 (1): 
193-203



Švýcarský predikční model
hodnocení invazního potenciálu příp. plevelů ve volné krajině stř. Evropy
•vstupní analýza – vytřídí druhy, pro které je zbytečné testování provádět
•vlastní analýza – 12 otázek, nutno odpovědět na všechny; bodové
hodnocení
•nižší přesnost

Weber, E & Gut, D 
(2004): Assessing 
the potential risk 
of potentially 
invasive plant 
species in central 
Europe. Journal for 
Nature 
Conservation 12: 
171-179



Australský Weed Risk Assessment

Pheloung, P. C., Williams, P. A. & Halloy, S. R. (1999): A weed risk 
assessment model for use as a biosecurity tool evaluating plant 
introductions. Journal of Environmental Management 57: 239–251 

•testováno na 370 druzích vyšších rostlin introdukovaných do Austrálie
•rating systém, 49 otázek (není nutno zodpovědět všechny, 
doporučeno min. 1/3)
•lze spočítat i riziko pro oblast zemědělství, životního prostředí, 
lidského zdraví

Velké % druhů doporučeno k dalším analýzám – Havajská nadstavba 
WRA (Daehler et al., 2004), další testování nutné jen u 8 % druhů



Australský Weed Risk Assessment



Australský Weed Risk Assessment



Australský Weed Risk Assessment



Modelová studie na dřevinách v České Republice

Křivánek, M. & Pyšek, P. (2006): Predicting invasions by woody species 
in a temperate zone: a test of three risk assessment schemes in the 
Czech Republic (Central Europe). Diversity & Distributions, 12: 319-
327 

Který ze zmíněných tří modelů se nejlépe hodí pro podmínky ČR?

ČR: cca 50 původních druhů stromů
cca 4300 introdukovaných druhů
z toho cca 127 zplanělých ve volné krajině: 

73 přechodně zavlečených
37 naturalizovaných
17 invazních 

Vybráno 180 hojně pěstovaných a dobře aklimatizovaných druhů
- všechny, které se pěstují pro produkční účely
- 152 druhů pěstovaných v parcích a zahradách 



Křivánek M. (2006): Biologické invaze a možnosti jejich předpovědi. – Acta Pruhoniciana 84

Modelová studie na dřevinách v České Republice

Nejvhodnější je australský WRA s doplňkovou analýzou podle Daehlera
•nepovolil žádný z invazních druhů
•povolil 84 % druhů neinvazních
•pro 13 % druhů doporučil další sledování



přechodně zavlečené

naturalizované

invazní

nezplaňující
WRA Reichard&Hamilton

WRA+Daehler



www.hear.org/pier
Lze prohlédnout provedené WRA (Havaj, Pacifik, Austrálie, Florida) 
Climat match samozřejmě nesedí, ale mnoho odpovědí lze využít

Australský WRA s doplňkovou analýzou podle Daehlera
- doporučen jako nejvhodnější, i když byl ve stř. Evropě testován 
jen na dřevinách (model primárně určen pro všechny vyšší
rostliny; dobré výsledky na bylinných druzích v Austrálii, Novém 
Zélandu a Tichomoří)



Omezení predikčních modelů

Celková přesnost = schopnost správně stanovit invazní druh jako invazní, 
ale i neinvazní druh jako neinvazní!
Přesnost okolo 80 % = velmi úspěšný model

Důvody:
•náhodnost přírodních procesů
•nedostatek informací o druhu (použití informací o příbuzných druzích…)
•otázka načasování – ve správný okamžik na správném místě
•nestálost podmínek prostředí (klima, přirození nepřátelé, opylovači…)
lag-fáze může být značně dlouhá, za tu dobu se může hodně změnit

např. invaze fíkovníků na Floridě (2 
původní, pěstuje se 60 nepůvodních; 
každý druh má úzce spec. opylovače; 
nešířily se až do nezáměrné introdukce 
vosičky fíkovnice, která opyluje Ficus 
microcarpa, ten je navíc vzhledem ke 
shodné velikosti plodů s domácími 
druhy šířen domácím ptactvem)



Omezení predikčních modelů

•změna klimatu
Mnoho druhů pochází z klimat. teplejších oblastí Středozemí a Blízkého 
východu, rozšíření často limitováno teplotou a délkou vegetační sezóny
•rostoucí intenzita pěstování
•Lag-fáze
u 25 % druhů trvala 50-100 let, u 51 % druhů 100-200 let 
(Kowarik 1995, studie na německých rostlinách)

I kdyby teď začala platit přísná opatření regulující na základě predikčních 
modelů import nových druhů, výsledek se dostaví se značným 
zpožděním, jelikož druhy importované před tímto opatřením mohou 
zdomácnět/stát se invazními i po značně dlouhé době.



Přísná opatření ale v ČR neexistují, do zahrad lze dovézt cokoliv, 
zákon omezuje jen introdukce do krajiny (zák. 114 Sb.)

nebezpečí záměrné introdukce druhů bez ohledu na možná rizika

Riziko GMO, např. přenos genů rezistence vůči herbicidům do planých 
plevelů... (druhy indrodukované pro golfové trávníky, GMO osivo řepky 
rozšiřované se podél železničních tratí)

Riziko s energetickými plodinami (žádoucí jsou právě ty vlastnosti, 
které dělají druh invazním…), trvalkovými bezúdržbovými záhony 
(vyžadovány stejné vlastnosti jako u invazních druhů - dobrý růst, 
nenáročnost atd...)



Human settlements
-harbour high proportion of alien species
-are source for spread
-public available areas (and e.g. railway corridors, roadsides, harbours 

or transfer areas) are relatively good studied

but PRIVAT gardens not!!!

Gardens provide protected habitats against environmental hazards
Private areas are poorly unknown (probably due to the difficult access) 

Therefore we asked: what people plant in private gardens and 
what is the role of such species in invasions?

BÚ – výzkum na to, co se pěstuje v zahradách, co z toho zplaňuje a jaké
jsou vlastnosti, které tyto druhy odlišují

VÝZVA…



As all naturalised species are potential invaders, it 
is important to understand the process of 
naturalisation (rozmnožují se mimo kultivace) and 
factors that determine its outcome.

However, this is often difficult due to the studies on 
alien species being biased towards observations 
of the most successful invaders, while failed 
introductions (including intentional) are rarely 
recorded. 

Therefore, we focused on the early stage of the 
naturalization/ invasion process – the escape from 
cultivation. 



Methods – Species traits

plant height, seed production, propagule weight, epizoochory
(external animal dispersal), terminal velocity of diaspores 

(anemochory), buoyancy (floating capacity), persistence of seed in 
the soil (type of seed bank), SLA (specific leaf area) and seedling 

establishment (germination under field conditions)

Frequency of cultivation

Invasibility 
of the 
species

Rarely cultivated not 
escaping
Ammobium alatum, 
Borago officinalis, 
Helianthus debilis, 
Nepeta ×faasenii, 
Nicotiana tabacum...

Frequently cultivated 
not escaping
Ageratum 
houstonianum, Achillea 
filipendulina, Armeria 
maritima, Aubrieta 
deltoidea, Calistephus 
chinensis, Dahlia 
pinnata...

Rarely cultivated 
escaping
Carthamus tinctorius, 
Consolida orientalis, 
Hyssopus officinalis, 
Nicandra physalodes, 
Nicotiana rustica...

Frequently cultivated 
escaping
Aster lanceolatus, 
Atriplex hortensis, 
Helianthus annuus, 
Papaver somniferum...



Results – Species traits

Preliminary results (for the subset of annual species)

the most important traits relate the probability of escape to plant 
height, followed by buoyancy of propagules, seedling 

establishment and terminal velocity. 

Surprisingly, the frequency of planting does not seem to influence 
the naturalisation success.

17.3Planting frequency

26.2Epizoochory

26.4Propagule weight

40.6Buoyancy

49.6Seedling establishment

64.4Seed production

84.6Terminal velocity

100.0Plant height

ScoreVariable



Ageratum houstonianum
Armeria maritima
Coreopsis grandiflora
Dianthus chinensis
Escholtzia californica
Lobelia erinus
Mirabilis jalapa
Nepeta faasseenii
Ocimum basilicum
Phacelia tanacetifolia
Phlox drummondii
Phlox subulata
Portulaca grandiflora
Sanvitalia procumbens
Tropaeolum majus
Verbena hybrida
Viola cornuta

Amobium alatum
Antirrhinum majus
Callistephus chinensis
Dahlia pinnata
Gaillardia pulchella
Gazania rigens
Helichrysum 
bracteatum
Rudbeckia hirta
Tagetes erecta
Tagetes patula
Verbena bonariensis
Zinnia haageana

Calendula officinalis
Helianthus debilis
Kochia scoparia
Salvia farinacea 
Zinnia elegans

Amaranthus caudatus
Atriplex hortensis
Borago officinalis
Delphinium ×cultorum
Hyssopus officinalis
Papaver somniferum
Scutellaria altissima
Silybum marianum

Aster lanceolatus
Euphorbia marginata
Helianthus annuus
Nicotiana rustica
Nigella damascena
Panicum capillare

=< 41.5 cm > 41.5 cm

Terminal node 1
Class Cases %
Escaping 1 5.9
Not-escaping 16 94.1

N = 17

PLANT HEIGHT
Class Cases %
Escaping 13 27.1
Not-escaping 35 72.9

N = 48

=< 0.04 h

Terminal node 2
Class Cases %
Escaping 6 75.0
Not-escaping 2 25.0

N = 8

BUOYANCY
Class Cases %
Escaping 12 38.7
Not-escaping 19 61.3

N = 48

=< 2.2 m/s > 2.2 m/s

Terminal node 4
Class Cases %
Escaping 2 40.0
Not-escaping 3 60.0

N = 5

Terminal node 3
Class Cases %
Escaping 0 0.0
Not-escaping 12 100.0

N = 12

TERMINAL VELOCITY
Class Cases %
Escaping 2 11.8
Not-escaping 15 88.2

N = 17

> 0.04 h

=< 70%

Terminal node 5
Class Cases %
Escaping 4 66.7
Not-escaping 2 33.3

N = 6

SEEDLING
ESTABLISHMENT
Cass Cases %
Escaping 6 26.1
Not-escaping 17 73.9

N = 23

> 70%

Not escaping

Escaping



EPPO (European Plant Protection Organisation) Code of Conduct
- princip dobrovolnosti; překlad komentován už v r. 2009…



Jedním z nejvážnějších problémů v Evropě spojeným s 
nepůvodními invazními druhy jsou vodní rostliny, které unikly ze 
zahradních jezírek, akvárií nebo vodních zahrad (například 
Crassula helmsii, Eichhornia crassipes, Hydrocotyle ranunculoides 
atd.). 

EPPO Code of Conduct:
Návrhy alternativních vodních rostlin pro okysličování zahradních jezírek 
Anglická organizace Plantlife navrhuje následující seznam alternativních rostlin nepůvodních 
druhů pro okysličování zahradních jezírek. Ty by nikdy neměly být sbírány v přírodě a měly by 
být vždy kupovány v renomovaných zahradnických centrech, kde je zajištěn jejich původ 
pěstovaných rostlin. 
Callitriche stagnalis (Callitrichaceae)
Ceratophyllum demersum (Ceratophyllaceae)
Eleocharis acicularis (Cyperaceae)
Fontinalis antipyretica (Fontinalaceae)
Hippuris vulgaris (Hippuridaceae)
Hottonia palustris (Primulaceae)
Myriophyllum spicatum (Haloragaceae)
Myriophyllum verticillatum (Haloragaceae)
Potamogeton crispus (Potamogetonaceae)
Ranunculus aquatilis (Ranunculaceae)
Odkaz:
http://www.plantlife.org.uk/uk/plantlife-campaigning-change-invasive-plants.html



http://www.plantlife.org.uk/campaigns/INNS/INNSalternatives

UK: Plantlife a Royal Horticultural Society – čím lze nahradit invazní
druhy v zahradách, vodních nádržích a krajinářství:

•Gardening without harmful invasive plants

•Landscaping without harmful invasive plants

•Keeping ponds and aquaria without harmful invasive plants



Zamýšlejme se nad tím, co pěstujeme, používáme do návrhů zahrad …
a to i z hlediska budoucí invaze!

Používejme predikční modely – metodický návod viz. Křivánek M. 
(2006): Biologické invaze a možnosti jejich předpovědi. – Acta 
Pruhoniciana 84 nebo zašlu e-mailem

…nebo se zkuste podívat, zda druh už není invazní někde jinde v Evropě!  
www.europe-aliens.org



www.europe-aliens.org



www.europe-aliens.org



Kontakt: perglova@ibot.cas.cz

Oddělení ekologie invazí
Botanický ústav Akademie věd ČR 
Průhonice

www.ibot.cas.cz/invasions

Děkuji za pozornost!


