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Druh 

• Druh – koncept biologického druhu 
» Skupina jedinců, která je reprodukčně izolovaná od 

ostatních takových skupin 

–  evoluční koncept druhu 

–  koncept morfologického druhu 

–  fylogenetický koncept druhu 

• Nepůvodní druh – druh který se v dané  
 oblasti nevyskytoval během   
 posledních 10 tisíc let 

• Nemusí být invazní 



Nepůvodní druh 

• Introdukovaný, zavlečený 

 

• Náhodný výskyt 

• Trvalý výskyt 

• Invaze – zvyšování abundance a plošné 

rozšíření 

• Post-invazní výskyt (stabilizován, plošně 

rozšířen, začleněn do ekosystému) 



Způsoby zavlečení 

• zavlečení s osadníky (úmyslné vysazení jako budoucí 
potrava nebo lovná zvěř, případně jako vzpomínka na 
domov) 

• nechtěný únik z chovů, zplanění zemědělských 
plodin 

• náhodný, nechtěný transport 

  – synantropní druhy (krysa, paraziti) 

  – semena plevelů společně s plodinami 

  – import živočichů v půdě sazenic, balastní vodě, 
    komáři v letadlech 

• úmyslný dovoz parazitů či predátorů pro boj s 
invazními druhy 

• disperze novým koridorem 



hrdlička zahradní 









Nepůvodní vs. invazní 

• jen některé nepůvodní druhy se stanou 
invazními 

• predikce obtížná až nemožná (původní areál) 

• r strategie, dobré disperzní schopnosti a malá 
míra specializace 

• narušené biotopy => invazní druhy lépe 
adaptovány na nové podmínky 

• nejcitlivější jsou ostrovní ekosystémy 
– existence nenaplněných nik 

– adaptace ostrovní fauny na absenci predátorů (nelétavost, 
ztráta plachosti, bezbrannost proti okusu) 

– absence predátorů invazního druhu (králík v Austrálii) 

 



Invazní druh 

• nepůvodní druh, který se rychle šíří (velikost areálu i 
populační hustota) 

• na novém území bez parazitů a predátorů 

• vliv na populace původních druhů 

• naruší ustálené vztahy (koevoluce s predátory, parazity, 
komensály, mutualisty, přeměna biotopu…) 

– neloven místními predátory 

– predátor místních (původních) druhů 

– jeho populační dynamika není udržována v rovnováze parazity 

– přenašeč parazitů původních druhů nebo jejich nákaza novými 
chorobami 

– vliv na důležitou složku ekosystému (stínění, pH půdy, produkce 
toxických látek) 





Množství invazních druhů 

• Flóra 
– Severní Amerika 2000-3000 nepůvodních druhů, 10-25% flóry 

– Střední Evropa, 100 druhů invazních dřevin 

– celá Evropa 1500 nepůvodních rostlinných druhů 

– Nový Zéland 1500 nepůvodních druhů rostlin, 50% flóry 

– Kalifornie 1025 nepůvodních druhů rostlin 

– Havajské ostrovy 2000 původních, 800 nepůvodních 

– Bermudy 165 pův., 303 nepův. (65%), 

– Turecko, Tanzánie, Rwanda, Středomoří (pod 2%) 

 

• Fauna 
– Kalifornie 35% druhů sladkovodních ryb nepůvodních 

– Havajské ostrovy nepůvodních 40% ptáků, 94% savců a 100% 
plazů 

 



Nejčastěji introdukované druhy 

• samozřejmě nenáhodný výběr (šelmy 19% a 
sudokopytníci 31% introdukovaných, ale jinak 
jen 7%) 

• králík, kočka, krysy (R. rattus, R. exulans) a 
potkani (R. norvegicus), myš domácí, domácí 
zvířata (prasata, dobytek, ovce, psi) 

• ptáci: 771 introdukcí 212 druhů 46 čeledí; 
nejvíce vrubozobí, hrabaví, měkkozobí, 
papoušci 

• časté také introdukce sladkovodních ryb 
(rybářství, boj proti komárům) – probal nilský, 
Oreochromis 

 



Odkud kam 

• nejvíce introdukcí na plochu: Austrálie, 

     početně: Palearktos 

• hlavně ovšem oceánské ostrovy (60% 

introdukcí ptáků a savců) 

• vliv kolonizace ostrovů a kontinentů 



Introdukce konkurentů původní 

fauny 

• veverka obecná vs. veverka popelavá v 

Británii 

• kompetice a zavlečení infekce, v. obecná 

přežívá jen v izolovaných populacích 

• šíření v. popelavé také v Itálii a Rakousku 

 



Narušení potravních vztahů 

• slávička mnohotvárná Dreissenia polymorpha 

 

• původní v Kaspickém moři, planktonní larvy 

• nejprve invaze v Evropě (lodní doprava) 

• koncem 80. let s balastní vodou do Erijského jezera 

• za 10 let celý systém Great Lakes a řeka Mississippi 

• nyní až 400 tis. jed./m2 

• dokonalý filtrátor, změny v celém ekosystému, snížení 
produkce ryb 

• hrozí extinkce 140 druhů měkkýšů 

 





Invazní rostliny 

• bolševník velkolepý 

• netýkavka žlaznatá 

• křídlatka japonská/sachalinská 

• třapatka dřípatá 

http://www.life-moravka.cz/
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