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Tomáš Mat�j�ek: Changes of the invasive plant spread such an identificator of 
landscape changes. The aim of this paper is to show the methods of collection, processing 
and evaluation of informations about the invasive plant spread in landscape. This species 
may indicate landscape changes (often they are r-strategs, able to occupate new established 
habitats quickly), on the other hand they itselves are the reason of lanscape changes. The 
highest concentration of invasive plant species is along comunications and especially along 
water courses. This corridors make possible the matherial and energy flows in landscape. 
This is the reason that the riverbank vegetation reflects the situation of the invasive plant 
spread and the level of real or potencial lanscape changes in all the catchment. The method 
of riverbank vegetation mapping was developed and 500 km of riverbanks in Czech 
republic was mapped. The first results of this mapping related to landscape changes are 
discussed in this paper.  
Key words: invasive species, riverbank vegetation, vegetation mapping, landscape 
changes, biogeography. 
 

1 Úvod 
Cílem tohoto �lánku je p�edstavit metody sb�ru, zpracování a vyhodnocení dat o 

rozší�ení invazních druh� rostlin v  b�ehové vegetaci vodních tok� v souvislosti 
s krajinnými zm�nami. Tyto druhy jsou na jedné stran� indikátorem krajinných 
zm�n, na druhé stran� tyto zm�ny samy vyvolávají. Jejich koncentrace v b�ehové 
vegetaci vodních tok� do jisté míry odráží situaci v celém povodí, nebo� vodní toky 
p�edstavují v krajin� koridory, umož�ující tok materiálu a energie (viz nap�. 
MÍCHAL 1994, LIPSKÝ 1998).  

2 Základní pojmy 
Za geograficky nep�vodní považujeme druhy, které pocházejí z odlišné 

geografické oblasti a jejich výskyt v daném území je ovlivn�n �inností �lov�ka. 
N�které geograficky nep�vodní druhy se mohou v novém území rychle ší�it na úkor 
druh� p�vodních. V takovém p�ípad� je ozna�ujeme jako druhy invazní (blíže 
k terminologii viz nap�. PYŠEK ET AL. 2002, VA�KÁ� 2005, MAT	J�EK ET AL. 
2007).  

P�estože podle PYŠKA ET AL. (2002) pat�í u nás mezi invazní druhy pouze 6,5 % 
geograficky nep�vodních druh�, zp�sobují tyto druhy zna�né problémy, a to jak 
environmentální, tak ekonomické. 

3 Invazní druhy jako zdroj krajinných zm�n 
P�sobení invazních druh� v krajin� lze zjednodušen� rozd�lit do dvou základních 

skupin: konfliktní ekologické vztahy s domácími druhy a zm�ny podmínek 
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prost�edí. Konfliktní ekologické vztahy s domácími druhy byly podrobn� rozebrány 
v d�ív�jších publikacích autora (viz nap�. MAT	J�EK 2005). V p�ípad� rostlin se 
jedná zejména o mezidruhovou konkurenci (na našem území nap�. p�sobení 
zavle�ených netýkavek Impatiens parviflora a I. glandulifera na populace p�vodní 
I. noli-tangere) a k�ížení s p�íbuznými druhy (u nás nap�. k�ížení severoamerických 
topol� s p�vodním Populus nigra - BENETKA 1997). Mnohem pest�ejší je škála 
t�chto vztah� v živo�išné �íši (predace, tlak herbivor� na p�vodní vegetaci, p�enos 
onemocn�ní apod.).  

Zm�ny podmínek prost�edí vlivem p�sobení invazních druh� podrobn� rozebírá 
nap�. HENDERSON ET AL. (2006). Uvádí �adu konkrétních p�ípad�, kdy tyto druhy 
m�ní chemické a fyzikální vlastnosti p�dy, urychlují erozi, m�ní sv�telné 
podmínky, celkový vzhled krajiny i její režim (podpora �i naopak potla�ování 
požár� aj.). V našich podmínkách je známé nap�. p�sobení borovice vejmutovky 
(Pinus strobus), která mimo jiné m�ní sv�telné podmínky a chemickou reakci p�dy, 
navíc svými ko�eny narušuje skalní podklad (HADINCOVÁ ET AL. 1997). K�ídlatky 
(Reynoutria sp.) jsou zase známé svou schopností narušovat stabilitu �í�ních b�eh�. 

4 Invazní druhy jako indikátor krajinných zm�n 
Invazní druhy se v krajin� ší�í díky své schopnosti rychle obsazovat nová 

stanovišt�. �asto se jedná o r-stratégy, tedy krátkov�ké druhy, schopné produkovat 
velké množství semen. Disturbance a zm�ny ve využití území proto podporují ší�ení 
t�chto druh�, takže z jejich zvýšené koncentrace je do ur�ité míry možné stanovit 
míru krajinných zm�n. Je však t�eba brát v úvahu, že disturbance nejsou jedinou 
p�í�inou ší�ení invazních druh� a náchylnost k jejich ší�ení (tzv. invazibilita) se 
zárove� liší v závislosti na biotopu. Rozší�ení invazních druh� je zárove� ovlivn�no 
�adou geografických a ekologických faktor�, jejichž p�sobení je t�eba p�i 
vyhodnocování výsledk� eliminovat, aby bylo možné usoudit z rozší�ení invazních 
druh� na zvýšenou míru zm�n v krajin� a informace o jejich rozší�ení využít jako 
jeden z indikátor� krajinných zm�n. Vzhledem k tomu, že plošné sledování velkých 
území by bylo problematické, ukazuje se jako jedna z možností sledovat b�ehovou 
vegetaci, která do zna�né míry odráží situaci v celém povodí. P�i vyhodnocování 
výsledk� je však t�eba eliminovat vliv již zmín�ných geografických a ekologických 
faktor� (zejména nadmo�ská výška, �ádovost toku, využití p�íb�ežní zóny, stav 
koryta apod.).  

5 Metodika sledování výskytu invazních druh� v b�ehové vegetaci 
Výskyt invazních druh� v b�ehové vegetaci je sledován v 500 m dlouhých 

úsecích (s tolerancí ±100 m). Vždy je sledováno nejmén� šest sousedních úsek� 
(tzv. série). B�ehová vegetace je na jedné stran� omezena hladinou vodního toku, na 
druhé stran� b�ehovou hranou. V praxi se ší�ka pásu b�ehové vegetace pohybuje 
okolo 5–15 m a p�edstavuje území, které bývá pr�m�rn� 1x ro�n� zaplavováno.  

Sledován je výskyt nejvýznamn�jších invazních neofyt�, jejichž výb�r byl 
proveden na základ� informací v práci PYŠKA ET AL. (2002). Jedná se celkem o 22 
druh�, avšak n�které p�íbuzné druhy (Galinsoga parviflora a G. quadriradiata, 
Solidago gigantea a S. canadensis a také Reynoutria japonica, R. sachalinensis a R. 
× bohemica) nejsou p�i mapování rozlišovány a do p�edem p�ipravených formulá�� 
jsou zaznamenávány spole�n�. Zaznamenávána je tedy �etnost výskytu 18 taxon�, a 
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to pomocí logaritmické stupnice, kdy �íslice 1 vyjad�uje 1–9 jedinc� daného 
taxonu, �íslice 2 vyjad�uje 10–99 jedinc�, �íslice 3 vyjad�uje 100–999 jedinc� atd. 
Využití logaritmické stupnice má �adu výhod, které spo�ívají zejména v eliminaci 
drobných nep�esností, a zárove� zohled�ují skute�nost, že samotná p�ítomnost 
daného druhu je potenciálem pro jeho další ší�ení.  

Tento p�edpoklad je uvažován také p�i výpo�tu prostého indexu zatížení 
invazními druhy, který zohled�uje jednak po�et zjišt�ných taxon� (PT) a celkový 
po�et jedinc� (PJ = sou�et st�edních hodnot zaznamenaných interval�, tzn. 5, 50, 
500 atd.). Vypo�ítá se podle vzorce Ip = PT + log PJ. Výsledná hodnota p�edstavuje 
celkové zatížení daného úseku b�ehové vegetace invazními druhy rostlin.  

Pro p�esn�jší vyjád�ení by bylo vhodné zohlednit míru p�sobení jednotlivých 
druh� z hlediska jejich ovlivn�ní krajiny (je z�ejmé, že nap�. trnovník akát, 
k�ídlatky nebo netýkavka žláznatá ovliv�ují krajinu výrazn� více než drobné druhy 
jako nap�. turanka kanadská, p��our malokv�tý aj.). Pro tyto ú�ely probíhá 
v sou�asné dob� konstrukce tzv. váženého indexu zatížení invazními druhy, který 
by uvedené skute�nosti zohled�oval. 

Mapování podle výše uvedené metodiky bylo provád�no v letech 2006 a 2007 
(ideálním obdobím pro mapování je pozdní léto, kdy v�tšina druh� kvete, takže jsou 
snadno indentifikovatelné). Výsledky mapování z roku 2006 již byly publikovány 
(viz MAT	J�EK 2007), zpracování výsledk� z roku 2007 v sou�asné dob� probíhá. 
Celkem je zatím zmapováno zhruba 1000 úsek� (tzn. cca 500 km) na 20 vodních 
tocích.  

Tab. 1: Srovnání vybraných vodních tok� podle míry zatížení invazními druhy 
rostlin (PT = pr�m�rný po�et taxon� v úseku, log PJ = logaritmická hodnota pr�m�rného 
po�tu jedinc� v úseku, Ip = prostý index zatížení invazními druhy vypo�ítaný podle vzorce 
Ip = PT + log PJ).   

Vodní tok PT log PJ Ip 
Be�va (P�erov a okolí) 4,75 2,68 7,43 

Berounka (K�ivoklát 
 Praha) 2,68 2,31 4,99 
Jizera (Bakov n. J. 
 Mladá Boleslav  2,32 2,47 4,79 

Labe (Pod�brady 
 M�lník) 2,34 1,86 4,20 
Lužnice (Majdalena 
 Veselí n. L.) 1,47 1,30 2,77 

Morava (nad Litovlí) 1,25 1,97 3,22 
Mrlina (Kopidlno 
 Havransko) 0,65 0,89 1,54 

Odra (Ostrava 
 Bohumín) 4,13 2,82 6,95 
Oh�e (Libochovice 
 B�ežany n. O.) 2,61 2,16 4,77 

Opava (Opava 
 Hlu�ín) 1,53 2,10 3,63 
Sázava (Rataje n. S. 
 Sázava) 2,95 3,49 6,44 

Tichá Orlice (Choce� 
 Újezd u Chocn�) 2,11 3,45 5,56 
pr�m�r 2,35 2,16 4,51 

Zdroj: vlastní mapování a výpo�ty 

Z dosud získaných a vyhodnocených výsledk� (viz Tab. 1) stojí za pozornost 
nap�. extrémn� vysoké hodnoty zatížení invazními druhy na �ece Be�v� v P�erov�, 
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které byly potvrzeny i mapováním dalších úsek� mimo m�sto v roce 2007 a souvisí 
z�ejm� s disturbancemi vyvolanými katastrofální povodní v roce 1997, která 
vyvolala nejen zm�ny v �í�ní niv�, ale v r�zné mí�e zasáhla také další �ásti povodí 
(nap�. sesuvy ve flyšových horninách). S p�sobením povodní souvisí také extrémní 
�etnost n�kterých invazních neofyt� (zejména k�ídlatky a netýkavky žláznaté) 
v b�ehové vegetaci Sázavy a Tiché Orlice. 

Opa�ným extrémem jsou mimo�ádn� nízké hodnoty zasažení invazními druhy 
v b�ehové vegetaci Mrliny, a to i p�es zasažení tohoto toku významnou povodní 
v roce 2003. Mapování dalších menších tok� v zem�d�lské krajin�, které jsou 
s Mrlinou srovnatelné z hlediska velikosti povodí, využití území i charakteru b�eh� 
(Cidlina, Výrovka, Výmola, Blata) ukázalo, že i tyto toky jsou invazními druhy 
zasaženy relativn� velmi málo. Toto zjišt�ní bylo ur�itým p�ekvapením, protože 
zem�d�lská krajina bývá obecn� považována za velmi p�íhodnou pro ší�ení 
invazních druh�. Není vylou�eno, že p�í�inou tohoto stavu je práv� míra krajinných 
zm�n, protože zem�d�lsky využívaná krajina v povodí uvedených tok� je i p�es 
chronické disturbance relativn� stabilizovaná. Zatím se však v obou p�ípadech jedná 
spíše o úvahy a spekulace, relevantn�jší výsledky bude možné získat p�i analýze 
delších �asových �ad pro modelová území. 
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