
Jako invazní rostliny nebo neofyty jsou ozna-
ãovány rostlinné druhy zavleãené do Evropy po
objevení Ameriky v roce 1492, kdy do‰lo k velké-
mu rozvoji nejen zámofisk˘ch cest a svûtového
obchodu, ale i vnitrokontinentální dopravy. Kro-
mû rostlin, které byly zámûrnû dovezeny jako
okrasné nebo uÏitkové, se k nám dostala celá fiada
druhÛ mimodûk – jako pfiímûs jin˘ch semen,
s krmivem, na kolech vozidel a podobnû. Mnohé
z nich se dnes vyskytují masovû a rychle se roz-
‰ifiují zejména podél vodních tokÛ, silnic a Ïelez-
niãních náspÛ. Jejich invaze v souãasnosti pfied-
stavuje jeden z nejváÏnûj‰ích ekologick˘ch pro-
blémÛ v lokálním i celostátním mûfiítku. Vytla-
ãují totiÏ ménû vitální nebo nároãnûj‰í pÛvodní
druhy, na kter˘ch jsou Ïivotnû závislé dal‰í orga-
nismy, a sniÏují tak druhovou rozmanitost cel˘ch
spoleãenstev, tzv. biodiverzitu, jeden z nejdÛleÏi-
tûj‰ích ukazatelÛ stability ekosystémÛ a pfiírod-
ního prostfiedí vÛbec. A tak pfiestoÏe porosty
invazních druhÛ rostlin pÛsobí v krajinû nezfiíd-
ka velice dekorativnû, jejich v˘skyt je ãasto pro
rovnováhu v pfiírodû o to nebezpeãnûj‰í.

Rostliny, které k nám byly zavleãeny nebo pfií-
mo vysazeny, postupnû zplanûly a v na‰ich pod-
mínkách zdomácnûly. Zaãaly se ‰ífiit nejen do
zahrad a parkÛ, ale i do pfiirozen˘ch spoleãenstev.
Nejprve se ‰ífií pozvolna, záhy v‰ak neomezenû
a velmi rychle (tzv. exponenciální fáze). Není-li
‰ífiení vãas regulováno, zaplní rostlina v‰echna
potenciálnû jí vyhovující stanovi‰tû. Z hlediska
zpÛsobu zavleãení se jako nejrizikovûj‰í faktory
oznaãují vodní toky a lidská ãinnost. V˘znamnou
úlohu pfiitom sehrává neinformovanost obyva-
telstva, neboÈ více neÏ polovina pfiípadÛ zavleãe-
ní lidskou ãinností bylo zpÛsobeno zámûrnou
v˘sadbou druhu jako okrasné rostliny.

K tomu, aby se mohly tyto druhy ‰ífiit, jim
napomáhají jejich specifické vlastnosti. Patfií
mezi nû vysoká konkurenceschopnost, vysoká
schopnost mnoÏit se, rychl˘ rÛst, schopnost
dobfie se pfiizpÛsobovat podmínkám prostfiedí
a regenerovat po po‰kození. ZároveÀ, protoÏe se
jedná o druhy zavleãené, nemají s na‰í pfiírodou
spoleãnou historii. Nedo‰lo zde k vyselektování
specifick˘ch ‰kÛdcÛ, chorob ani jin˘ch rostlin
schopn˘ch jim konkurovat.

Mezi rostliny povaÏované za invazní a dnes
nejvíce roz‰ífiené v blízkém okolí Pfierova patfií
pfiedev‰ím:

• K¤ÍDLATKY – japonská, sachalinská a jejich
kfiíÏenec ãeská (Reynoutria japonica,

R. sachalinensis, R. x bohemica)

• NET¯KAVKA Ïláznatá – Royleova (Impati-

ens glandulifera)

• JAVOR JASANOLIST¯ (Acer negundo)
• TRNOVNÍK AKÁT (Robinia pseudoacacia)
• SLUNEâNICE TOPINAMBUR (Helianthus

tuberosus)

Mezi dfievinami se u nás invaznû ‰ífií hlavnû
javor jasanolist˘ a trnovník akát. Zvlá‰tû velké
nebezpeãí pfiedstavují jedinci rostoucí v blízkos-
ti dopravních komunikací a parkovi‰È, neboÈ
jejich semena jsou dopravními prostfiedky roz-
vlékána do vzdálenosti ãasto i stovek kilometrÛ,
kde tak vznikají nová ohniska ‰ífiení tûchto dru-
hÛ. Na jedné stranû sice státní orgány a nestát-
ní organizace v oboru ochrany pfiírody organi-
zují nebo podporují zásahy proti ‰ífiení tûchto
druhÛ1, na stranû druhé, bohuÏel, tyto druhy stá-
le nacházíme v nabídkách nûkter˘ch okrasn˘ch
‰kolek.

1 Podle souãasn˘ch znalostí a moÏností se u bylin jeví jako nejefektivnûj‰í pokosení vzrostlého porostu a po následném obrÛstání (pfii v˘‰-
ce cca 50 cm) o‰etfiení listové plochy vhodn˘m, nejlépe selektivním, herbicidem. U rostlin s velk˘m mnoÏstvím oddenkÛ je tfieba o‰etfie-
ní vÏdy, kdyÏ porost dosáhne v˘‰ky cca 50 cm, opakovat, a to do konce záfií. V pfiípadû net˘kavky a topinamburu opakovan˘ pokos mnoh-
dy postaãuje. Co se t˘ãe dfievin, nejúãinnûj‰í je zatím jejich mechanické odstranûní a následné o‰etfiení fiezn˘ch ploch a pozdûj‰ích v˘mlad-
kÛ selektivním herbicidem. ProtoÏe se vût‰inou pohybujeme v okolí vodních tokÛ a ploch, a zde také ve zvlá‰tû chránûném území a jeho
blízkém okolí, je tfieba postup prací a v˘bûr vhodného herbicidu pfiedem konzultovat na místním pracovi‰ti Státní rostlinolékafiské sprá-
vy, na MûÚ Pfierov – odboru Ïivotního prostfiedí a odboru zemûdûlství.

Invasive flora, neophytes, is the species of

plants, which were brought to Europe after the

discovery of America. Their invasion means one

of the most serious ecological problems not only

in local, but also in the scale of the whole count-

ry. They force out less vital or more demanding

original kinds of flora, which are vital for other

organisms, and thus the biodiversity of whole

communities is reduced. Biodiversity is one of

the most important indicators of stability of eco-

systems and environment. In spite of the fact

that the plants of invasive character are consi-

dered to be highly decorative, their existence

endangers the stability of the ecosystem.

Human activity and waterways are considered

to be the most frequent cause of neophyte inva-

sion. Unfortunately, people are not informed

about the danger of their activities, and so more

than half of the cases of invasion arise from the

intentional planting of these species as decora-

tive plants.

K¤ÍDLATKY
Setkáme se s nimi nejãastûji podél vody, ale

i na rumi‰tích, Ïelezniãních náspech a v opu‰-
tûn˘ch zahradách. Kfiídlatka sachalinská k nám
byla zavleãena v 19. století z Asie tzv. v˘chodní
cestou, kfiídlatka japonská se k nám dostala ve
stejnou dobu ze západu. Teprve u nás vznikl
jejich kfiíÏenec – kfiídlatka ãeská (poprvé popsá-
na v roce 1983). Po sv˘ch rodiãích podûdila ty
nejlep‰í vlastnosti a z hlediska invazí je nejhor-
‰í. Vytváfií znaãné mnoÏství semen, ale v na‰ich
podmínkách se ‰ífií pfiedev‰ím vegetativnû, tj.
odlomen˘mi ãástmi oddenkÛ a lodyh, které
snadno zakofiení. V pfiírodû je nepfiehlédnutel-
ná. Její 1,5 aÏ 4 metry vysoké lodyhy se ‰irok˘-
mi celokrajn˘mi listy dominují v rozsáhl˘ch
porostech postiÏen˘m stanovi‰tím. Jedná se
o bylinu, jejíÏ stonek druhotnû netloustne
a víceménû ani nedfievnatí. Nadzemní ãást tedy
kaÏdoroãnû odumírá a znovu vyrÛstá. Na pod-
zim vytváfií bílo zelené hrozny kvûtÛ, pfies zimu
zanechává velké mnoÏství uschl˘ch lodyh.
Kfiídlatka vytváfií mohutné porosty. Vytlaãuje

domácí, citlivûj‰í druhy rostlin a na nû vázané
Ïivoãi‰né druhy. PÛsobí na stabilitu bfiehÛ, kte-
ré sv˘mi kofieny rozru‰uje. V zimních mûsících
jsou plochy obsazené kfiídlatkou bez rostlinné-
ho pokryvu a snadno podléhají vodní erozi. Pro-
rÛstáním po‰kozuje dlaÏby, obrubníky a dal‰í
stavby. SniÏuje bezpeãnost provozu na silnicích
a Ïeleznicích zarÛstáním zorného pole. Navíc je
velice dekorativní, rychle roste a velmi rychle
tak zakryje tfieba nepohodln˘ kout v zahrádce.

NET¯KAVKA ÎLÁZNATÁ (Royleova)
Jednoletá, aÏ 3 metry vysoká bylina s nápad-

nû tlust˘mi dut˘mi lodyhami, s krásn˘mi
vrcholov˘mi soubory nejãastûji rÛÏov˘ch kvû-
tÛ a poté znám˘mi tobolkami, které po dozrá-
ní vystfielují pfii sebemen‰ím dotyku semena aÏ

na vzdálenost 4 metrÛ. V na‰í kvûtenû drÏí primát v mnoÏství vytvofiené rostlinné hmo-
ty za rok. Obsahuje velké mnoÏství vody a její ãervené, rÛÏové nebo i bílé kvûty silnû
voní. Pochází z jiÏní Asie a v na‰í pfiírodû se dnes místy masovû vyskytuje v pobfieÏních
porostech vodních tokÛ. Osídluje pfiedev‰ím slunné lokality na bfiezích potokÛ a fiek,
kde vytváfií souvislé porosty a negativnû tak ovlivÀuje pÛvodní druhové sloÏení.

JAVOR JASANOLIST¯
Je pÛvodem ze Severní Ameriky, byl indiány

vyuÏíván pro získávání sladkého sirupu
i v˘hfievného dfieva. Má velmi silnou schopnost
se rychle ‰ífiit na volné a slab‰ími jedinci obsa-
zené plochy. UÏ sám název napovídá, ãím je tak
trochu v˘stfiední – podle zpefien˘ch listÛ byste
totiÏ urãitû nefiekli, Ïe je to javor, ale pravdûpo-
dobnû byste tipovali na jasan. Je to dvoudom˘
druh, stejnû jako jasan, a i jeho naÏky jsou
podobné jasanov˘m, protoÏe jsou drobné a ros-
tou v hust˘ch stfiapcích. Mají ale dvojitá kfiidél-
ka, coÏ je typické pro javory. ZÛstávají na sami-
ãích stromech vût‰inou i v zimû a je jich tam
tolik, Ïe b˘vá koruna takfika neprÛhledná.

TRNOVNÍK AKÁT
PÛvodnû rostl jen na v˘chodû Severní Ameri-

ky, ale v roce 1640 byl dovezen do Evropy a od
té doby je i vysazován. Je tak nenároãn˘, Ïe se
dá vysazovat i na tûch nejhor‰ích neplodn˘ch
pÛdách jako ochrana proti erozi. Jeho dfievo je
velmi pevné a odolné a pouÏívá se k v˘robû
násad a rukojetí nástrojÛ. Dosud je vyuÏíván
jako medonosná rostlina. Je v‰ak velmi agre-
sivní, chemick˘mi v˘mû‰ky vytlaãuje ostatní
druhy rostlin a je tûÏko zniãiteln˘. Akát poutá
do pÛdy vzdu‰n˘ dusík, takÏe i po jeho pfiípad-
ném úplném vym˘cení se jiÏ druhy rostlin
a ÏivoãichÛ vyÏadující ménû úÏivné stanovi‰tû
vracejí zpût na lokalitu jen velmi pomalu. Trny
akátu se poznají podle trojúhelníkovitého tva-
ru. Akát se také dobfie pozná podle ‰edohnûdé,
hluboko rozpraskané kÛry a podle zbytkÛ plo-
dÛ, které vypadají jako ãerné lusky.

SLUNEâNICE TOPINAMBUR
Je to vytrvalá bylina, od sluneãnice roãní se li‰í

ponûkud slab‰ím vzrÛstem. Na mohutném,
nûkdy rozvûtveném, stonku s velk˘mi celokraj-
n˘mi listy rozkvétají na podzim Ïluté kvûty.
Vytváfií podzemní hlízy podobné bramborám,
které v‰ak mají odli‰nou nasládlou chuÈ. Obsa-
hují znaãné mnoÏství inulinu – jsou tedy cen-
n˘m zdrojem cukru pro diabetiky. Inulin sni-
Ïuje hladinu krevního cukru a má i dal‰í léãivé
úãinky (sniÏuje napfi. hladinu cholesterolu
v krvi, pfiispívá regulaci krevního tlaku, zlep‰u-
je ãinnost trávicí soustavy, pfiispívá k ochranû
jater a ledvin, prokázány byly i antistresové
a detoxikaãní úãinky).

Topinambury lidé znali a jako zeleninu vyuÏí-
vali uÏ odpradávna. Pocházejí ze Severní Ame-
riky, dostaly své jméno po indiánském kmeni
Tupinambus. UÏ v 17. století se topinambury
pûstovaly v Anglii a poté se roz‰ífiily do Evropy,
s oblibou je konzumovali Îidé, proto se nûkdy
prodávají i pod názvem „Ïidovské“ nebo „slad-
ké“ brambory. Nicménû i tato rostlina se ve vol-
né pfiírodû velmi rychle ‰ífií a masovû zapleve-

luje krajinu. Její ‰ífiení zpÛsobuje znehodnocování pÛvodních stanovi‰È, zejména pokle-
sem mnoÏství pfiirozenû rostoucích domácích druhÛ.
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