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Anotace 

Na úvod bakalářské práce jsem se věnoval charakteristice vybraného území. Jedná 

se o CHKO Poodří se zaměřením na státní přírodní rezervaci Kotvice, přírodní rezervaci 

Polanský les a dále tok řeky Odry. V následující kapitole jsou popsány jednotlivé přírodní 

poměry vymezeného území. Další část této bakalářské práce je věnována invazi cizích 

druhů. Hlavní kapitola této části je zaměřena na invazi, způsobům hubení a možnostem 

regulace vybraných druhů, a to netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera), netýkavky 

malokvěté (Impatiens parviflora) a křídlatky japonské (Reynoutria japonica). V další 

kapitole jsou uvedeny a popsány jednotlivé metody sběru dat pro biomonitoring 

v chráněných územích.  

   
Klí čová slova: CHKO Poodří, státní přírodní rezervace Kotvice, přírodní rezervace 

Polanský les, řeka Odra, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Reynoutria japonica,  

biomonitoring.  

 

Summary 

At the beginning of my bachelor labour I devoted to characteristics of this  territory. 

It´s CHKO Poodří  specialized on national natural reserve Kotvice, natural  reserve 

Polanský les and flow of  the river Odra. In the following chapter the individual natural 

conditions are described. The next part of my bachelor labour is devoted to invasion of 

alien species. The main chapter is concentrated on this part and about the invasion, ways of 

extermination and posibilities of regulation of the chosen genera that are Impatiens 

glandulifera, Impatines parviflora and Reynoutria japonica. In the next chapter there are 

introduced and described the individual methods of data collection for biomonitoring in 

conservation areas. 

  
Keywords: CHKO Poodří, national nature reserve Kotvice, natural reserve Polanský les, 

the river Odra, Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Reynoutria japonica, 

biomonitoring.  
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1. Úvod 

 Úkolem této práce, jak už název napovídá je studium vybraných invazních druhů 

podél toku řeky Odry. Tedy, zda se na daném území tyto invazní druhy vyskytují, dále jaký 

je způsob jejich šíření a jaký je jejich vliv na ostatní rostlinné druhy společenstva.   

Toto téma jsem si vybral, protože mě zaujala invaze cizích druhů na území České 

republiky a přišlo mi zajímavé dovědět se více o tomto způsobu šíření.  

 

1.1. Vymezení pojm ů 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – jsou zachovalé a typické krajinné celky, 

krajinářsky působivé a atraktivní, ve kterých existují v harmonickém souladu i výsledky 

dlouhodobé lidské činnosti – zástavba, hospodaření i ostatní artefakty kulturních vlivů. 

Rozhodujícím atributem pro jejich vyhlášení je hodnota krajinářsko–estetická. 

V chráněných krajinných oblastech se žije a hospodaří, ale formy a rozsah využívání jsou 

určovány tak, aby krajinné i ostatní hodnoty území zůstaly zachovány. Na území ČR je 

v současné době 24 CHKO. (Friedl K. et al. 1991) 

 

Státní přírodní rezervace (SPR) – jsou větší nebo menší území lidskými zásahy 

jen málo dotčené přírody. Jsou důležité zejména z vědeckých důvodů. V rezervacích je 

chráněna celá geobiocenóza, tedy anorganická, rostlinná i živočišná složka jako celek. 

Jejich ochrana se realizuje tím, že na jejich území je vyloučena jakákoliv lidská činnost. 

Jejich vývoj je řízen ochranářskými plány, zpracovávanými na základě dokonalé znalosti 

terénu. Rezervace jsou určeny především k vědeckému využívání. (Friedl K. et al. 1991) 

  

Památný strom, skupina stromů nebo stromořadí  – v terénu jsou vyznačeny 

zelenou tabulí s malým státním znakem a nápisem. Příklad: Oldřichův dub v Peruci. Může 

je vyhlásit kterýkoliv orgán státní ochrany přírody (Rubín J, 2003). 

 

Ekologická invaze – začíná zpravidla tak, že se do nového prostředí dostane malé 

množství nepůvodních organismů nebo jejich diaspor. Malá populace je ovšem velmi 
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náchylná k náhodným výkyvům prostředí a určitý parazit nebo predátor ji mohou okamžitě 

zničit. (Storch D, Mohulka S, 2000). 

 

Glejové půdy (glej) – půdní typ, který vzniká na dnech údolí a v zamokřených 

sníženinách v reliéfu, kde je hladina podzemní vody trvale v hloubce menší než 1 m pod 

povrchem. Za nepřístupu vzduchu v ní probíhají redukční procesy, jejichž důsledkem je 

výskyt železa ve formě dvojmocných oxidů, dávajících půdní hmotě zelenavé až modravé 

odstíny. (Matějček et al. 2007). 

 

Lužní lesy - takto se označují porosty, které jsou tvořené listnatými stromy různých 

druhů a snášejí krátkodobé zaplavování půd. Nacházejí se na aluviálních náplavech 

v nivách středních a dolních toků řek. 

Pokud je hladina podzemní vody dostatečně vysoko a zamokřuje určité stanoviště, 

mohou se na takových místech začít objevovat porosty např. olše lepkavá (Alnus 

glutinosa).  Rozlišujeme tvrdý luh, který je tvořen jílmy, duby, jasany v sušších polohách. 

A měkký luh je pak tvořen topoly, vrbami, olšemi, které snášejí dlouhodobější zaplavení. 

Na našem území dnes patří lužní lesy mezi vzácné ekosystémy (Friedl K. et al. 1991).  

 

Zavlečené druhy: Archeofyty –  „zavlečené v posledních 5–7 tis. letech v období 

od počátku neolitického zemědělství do konce středověku“ (Vačkář D, 2005) 

            Neofyty – „zavlečené po objevení Ameriky, jež mělo zásadní 

vliv na globalizaci obchodu a znamenalo kvalitativní předěl v možnostech, jež člověk 

poskytl organismům, které ho doprovázejí – di Castri 1989“ (Vačkář D, 2005). 

 

Přechodně zavlečený druh -  takový druh, který překoná environmentální bariéry, 

většinou se jedná o klimatické podmínky. 

 

 „Termín biologická rozmanitost neboli biodiverzita  zdůrazňuje rozmanitost a 

různorodost organismů a jejich prostředí“ (Vačkář D, 2005) 
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„Biologická rozmanitost zahrnuje ekosystémy, druhy, geny a jejich relativní 

četnost„ (Vačkář D, 2005). 

„Další všeobecně uznávaná definice hovoří o tom, že pod tímto pojmem rozumíme 

nejen početnost, ale i různorodost druhů a ekosystémů a genetickou rozmanitost, kterou 

obsahují„ (WRI, IUCN, UNEP 1992). (Vačkář D, 2005). 

 

Druhová diverzita – „je druhová rozmanitost společenstva. Posuzuje se především 

podle dvou stránek: druhová bohatost (podíl mezi počtem druhů a počtem jedinců)             

a vyrovnanost (poměrné zastoupení jedinců mezi všemi druhy). Čím je vyšší diverzita        

v ekosystému, tím je ekosystém stabilnější“ (http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=2).  

Dominance – ve společenstvu představuje důležitost jednotlivých druhů. Je 

důležitým rysem druhové diverzity (Herčík M, 2007). 

Abundance – je počet jedinců určitého druhu na určitém stanovišti 

(www.priroda.cz).  
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2. CHKO Pood ří 

„ CHKO Poodří byla zřízena vyhláškou ministerstva životního prostředí ČR ze dne 

27. 3. 1991 č. 155 na ploše 81,5 km² na částech území okresů Frýdek Místek, Nový Jičín 

a městského úřadu Ostrava. Zaujímá údolní nivu řeky Odry mezi Jeseníkem nad Odrou 

a Ostravou, kde je dosud poměrně velmi dobře zachováno přírodní prostředí 

s neregulovaným tokem řeky Odry. Území oblasti je součástí geomorfologického celku 

severovýchodní Moravy, tzv. Moravské brány. Je to další CHKO situovaná do nížiny, 

která však svým charakterem se řádově liší od nížinných oblastí Třeboňska a Litovelského 

Pomoraví “ (Friedl K. et al., 1991).  

 

Podle fytogeografického členění vegetace ČR spadá území CHKO Poodří do 

fytogeografického okrsku Moravská brána, odpovídajícího stejnojmennému okrsku 

orografického i geomorfologického členění a také do obvodu květeny karpatského 

mezofytika. Kromě přirozených společenstev jsou tu i naleziště, kde se vyskytují chráněné     

a vzácné druhy rostlin, jako např. vodní kapradinky nepukalky plouvocí (Salvinia natans),  

kotvice plovoucí (Trapa natans) a jiných chráněných rostlin bahenních, vodních a jiných. 

(Friedl K. et al. 1991).  

 

Oblasti, které jsou bohaté na vodní plochy, vysoké stromy a louky jsou 

vyhledávána k hnízdění velkého počtu ptactva, jako jsou vodní bahňáci i drobní pěvci. 

Celé toto území se nachází na hlavní tažné cestě ptáků střední Evropou, která probíhá 

Moravskou bránou od severu k jihu. A právě toto území se stalo zimovištěm tažných ptáků 

a místem odpočinku (Friedl K. et al. 1991).  
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Obrázek 1: CHKO Poodří, (Dominik Kalina) 

 
 

V CHKO Poodří se v úseku mezi Studénkou a Ostravou nachází několik rybníků. 

Hojně se zde vyskytují ryby, dále je zde pestré zastoupení měkkýšů se 151 zástupci. 

Dřeviny jsou v CHKO Poodří významným krajinotvorným prvkem a z toho důvodu jsou 

v této oblasti památné stromy, některé staré 200 i 300 let. Jsou to např. buky (Fagus sp.), 

platan javorolistý (Platanus acerifolia), mohutné duby (Quercus sp.), lípa (Tilia sp.) a jiné. 

Nivní louky se táhnou podél obou břehů Odry a jsou dalším krajinotvorným prvkem. 

Stanice pro záchranu živočichů se nachází v Bartošovicích a mají užitečnou funkci. Jsou 

velmi důležité při zpevňování břehů. Nejcennější částí přírody oblasti byly zahrnuty do 

dvou státních přírodních rezervací (Rubín J, 2003).   

 

2.1. SPR Kotvice 

SPR Kotvice se rozkládá na ploše 61 ha, nalézá se poblíž železniční stanice 

Studénka. Hovoříme tady o mělkém rybníku, který má zachovalou biocenózu slepých 

říčních ramen řeky Odry. Hojně se zde z chráněných druhů rostlin vyskytuje nepukalka 

plovoucí (Salvinia natans), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a kotvice plovoucí (Trapa 

natans). Zdejší porosty rákosu obecného (Phragmites australis) a orobince širokolistého 

(Typha latifolia) poskytují vodnímu ptactvu vhodné podmínky k hnízdění.  
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V tomto území byla vybudována jedna naučná stezka. Jedná se o NS Kotvice. 

(Friedl K. et al. 1991)  

2.1.1. Naučná stezka Kotvice  

„ Je dlouhá 3 km a má 6 zastávek s informačními panely o vodní vegetaci a ptactvu 

v nivě Odry a v lužních lesích “ (Rubín J, 2003).  

 

2.2. PR Polanský les 

 Nachází se na severním okraji CHKO Poodří v městském obvodu Svinov. 

Rozkládá se na ploše 59,17 ha vzdálená necelé dva kilometry od NPR Polanská niva. Tato 

PR je vlastně pozůstatek původního lužního lesa. Nachází se tady stromové patro, které  je 

tvořeno druhy jako např. javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), 

javor babyka (Acer campestre), buk (Fagus sp.), dub (Quercus sp.) a habr obecný  

(Carpinus betulus).  Místy se mohou vyskytovat topoly kanadské (Populus canadensis) i 

jasany americké (Fraxinus americana). 

V podrostu zde můžeme najít česnek medvědí (Allium ursinum), lilii zlatohlávek (Lilium 

martagon) a sněženku podsněžník (Galanthus nivalis). Také kyčelnici žlaznatou (Dentaria 

glandulosa), hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis) a ostřici chlupatou (Carex 

pilosa) které patří mezi některé karpatské druhy (Friedl K. et al. 1991).  
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Obrázek 2: Pohled na přírodní rezervaci Polanský les, (www.pruvodce.turistika.cz)  

 
 
 
 

2.3. Odra v CHKO Pood ří 

Pod městem Odry v Nízkém Jeseníku vstupuje řeka Odra do Moravské brány 

a opouští hluboké tektonické údolí. Moravskou bránou protéká řeka Odra až po Svinov 

(Ostrava) a vytváří v široké nivě meandry a zákruty se slepými rameny směrem od 

Jeseníku na Odrou. V období povodní dochází např. na území NPR Polanská niva 

k podemílání sedimentů na nárazovém břehu a na jesepních březích pak k akumulaci 

sedimentů. Při pravidelných záplavách udává Odra rytmus života v nivě. V nivě se 

nacházejí zbytky lužních lesů, hojné mokřady. Také říční jezera, několik slepých ramen 

a rybníků. Jedná se o vzácný ekosystém a o biokoridor, který umožňuje migraci živočichů 

a rostlin (Rubín J, 2003).  
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Obrázek 3: Tok řeky Odry ve zkoumaném území (Dominik Kalina)  

 

3. Přírodní pom ěry 

3.1. Geologie 

„CHKO Poodří leží na rozhraní dvou základních geologických celků naší republiky 

- Českého masívu a Západních Karpat. Samotná struktura Moravské brány je terciérního 

založení. Třetihorní a starší horninové komplexy však nevycházejí nikde na povrch a jsou 

překryty sedimenty kvartéru, během něhož byl dotvářen současný reliéf krajiny. Celé 

území bylo v pleistocénu v přímém dosahu kontinentálního pevninského ledovce, který     

v elsterském a výrazněji v sálském zalednění pokrýval většinu území. Před jeho čelem při 

postupu k jihu a později při definitivním posálském ústupu se usazovaly litologicky 

poměrně pestré glacilakustrinní a glacilafluviální sedimenty. Dále proběhla řada erozních   

a akumulačních fází a konečně v závěru pleistocénu (visel) se ukládaly eolické spraše 

překrývající téměř bezezbytku předchozí uloženiny. V nivě následně docházelo k dalším 

erozím a sedimentacím fluviálních štěrků, které pak byly v holocénu postupně 

převrstvovány povodňovými hlínami, tvořícími dnešní povrch nivy “.  

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=769)  

3.2. Geomorfologie 

Z geomorfolofického hlediska můžeme CHKO Poodří zařadit do provincie 

Západních Karpat, subprovincie  Vněkarpatské sníženiny,  oblasti Západní Vněkarpatské 
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sníženiny, celku  Moravská brána, podcelku  Oderská brána a  do okrsku Bartošovické 

pahorkatiny, Klimkovické pahorkatiny, Oderské nivy. 

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=770)  

3.2.1. Bartošovická pahorkatina 

Terasovým svahem a  částí terasové plošiny výrazně ohraničují po celé délce okraj 

nivy. Velmi příkrý svah vznikl akumulační činností pravostranných přítoků Odry, 

sedimentací sprašových hlín. Tento svah převyšuje nivu cca o 15–20 m. Sesuvnými 

pohyby, dešťovým ronem, činností drobných toků i hloubkovou a boční erozí se terasový 

svah mění v pestrý reliéf.   

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=770)  

3.2.2. Klimkovická pahorkatina 

Tuto pahorkatinu tvoří severozápadní okraj nivy. Terasový svah je velmi mírný       

a přechází do roviny údolní nivy. Teprve kolem břehů rybníka Podhorník  a směrem na jih 

od Hladkých Životic je tento svah výraznější.  

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=770)  

3.2.3. Oderská niva  

Koryto Odry zde patří k nejvýraznějšímu morfologickému tvaru, protože přes 

zásahy do prostředí zůstal nížinným tokem střední velikosti, jež skýtají hluboce zaříznuté 

meandry. Nejčastějším antropogenním tvarem jsou rybniční hráze, které jsou stavěny po 

celém obvodu rybníku. A z hlediska rozlohy rybníka a polohy hráze se určuje velikost 

těchto hrází. 

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=770)  

3.3. Pedologie 

Klimatickými podmínkami, geologickou stavbou a morfologií terénu jsou dány 

půdní poměry. Tuto oblast je možno rozdělit do dvou celků. 

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=773)  
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3.3.1. Hlavní terasa Odry a jejích p řítoků  

 Oglejené půdy jsou vysoce produkční, velmi náročné na zpracování a velmi 

hluboké. Mají dobré fyziologické vlastnosti a agronomickou hodnotu. Vznikají na 

krátkodobě zamokřených sprašových hlínách. 

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=773)  

3.3.2. Oderská niva 

V souvislosti se zvýšenou hladinou podzemní vody se na nivních a aluviálních 

sedimentech vyskytují tyto typy nivních půd: nivní půdy lehčí až středně těžké, nivní půdy 

glejové středně těžké, nivní půdy glejové těžké až velmi těžké, na které jsou vázány trvalé 

travní porosty.  

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=773)  

3.4. Hydrologie 

Díky zachovanému vodnímu režimu je území CHKO Poodří výjimečné. Přítoky 

řeky Odry nejsou ovlivněné člověkem a samotná řeka Odra zde bez zásahů člověka tvoří 

meandry, ze kterých se stávají mrtvá ramena a vznikají nové meandry.  Poodří je tedy  plné 

sítí meandrů a starých ramen. Místa, které jsou umístěna níže na toku, jsou proti povodním 

chráněny nivou Odry.  

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=774)  

3.5. Klimatologie 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi  7 - 8,5 °C. Délka vegetační doby trvá        

140-160 dnů. Průměrné roční srážky tvoří 600–800 mm a roční průměrná oblačnost je 60 

%.  

Průměrné srážky vegetačního období tvoří 400–500 mm a průměrné teploty 

vegetačního období se pohybují v rozmezí 14–16 °C.  

Průměrná celková výška sněhu spadlého za rok: 75- 00 cm. Průměrný úhrnný roční 

výpar: 450-500 mm. 

(AOPK ČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=776)   
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3.6. Flóra 

Díky výskytu lesů, luk, tůní, mrtvých ramen a rybníků je CHKO Poodří typická 

pestrou skladbou květeny.   

Z hlediska lesních společenstev patří CHKO Poodří k nejméně lesnatým chráněným 

krajinným oblastem. Tyto komplexy lesních společenstev se z převážné části řadí mezi 

vyhlášené přírodní rezervace (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Bartošovický luh 

a další). Ze společenstev tvrdých luhů se zde hojně vyskytuje lípa srdčitá (Tilia cordata),    

dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) nebo habr obecný (Carpinus 

betulus). Dokonce i údolní jasanovoolšové luhy zde našly vhodné podmínky pro svou 

existenci, mezi které můžeme zařadit především jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) s olší 

lepkavou (Alnus glutinosa).  

 Z bylinného patra se zde vykytuje ohrožená sněženka podsněžník (Galanthus 

nivalis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna), česnek medvědí 

(Allium ursinum) i dymnivka dutá (Corydalis cava) a společně vytvářejí barevně nápadný 

jarní aspekt.  

Louky zde zaujímají plochu o rozloze více než 2 300 ha a tvoří jedinečný souvislý 

komplex. Z hlediska vlhkosti zde můžeme spatřit hned několik typů  druhově odlišných 

společenstev. Ovsíkové louky jsou nejméně náročné na vlhkost a na takovýchto místech se 

můžeme setkat s nápadně kvetoucím zvonkem rozkladitým (Campanula patula), 

kopretinou bílou (Leucanthemum vulgare), škardou dvouletou (Crepis biennis), ale 

především s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius).  

Mezi méně vlhkostně náročná místa patří psárkové louky svazu Alopecurion 

pratense s psárkou luční (Alopecurus pratensis), kostřavou luční (Festuca pratensis), 

krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis) nebo kohoutkem lučním (Lychnis flos-cuculi), 

které jsou pro tyto psárkové louky typické. Ovšem i pcháčová společenstva s pcháčem 

šedým (Cirsium canum), pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum) i pcháčem potočním 

(Cirsium rivulare) patří k místům, která jsou méně náročná na vlhkostní podmínky.  

Na terénních sníženinách, které patří mezi nejvlhčí místa, rostou chudé porosty 

vysokých ostřic, jako je ostřice pobřežní (Carex riparia) a ostřice štíhlá (Carex acuta). 
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Žebratka bahenní (Hottonia palustris), stulík žlutý (Nuphar lutea) nebo některé 

druhy lakušníků nacházejí vhodné stanoviště v tůních a mrtvých ramenech.  

 

U rybníků, které nejsou vystaveny intenzivnějšímu hospodaření, se mohou na 

okrajích vyskytovat porosty vysokých ostřic nebo rákosin. Kriticky ohrožená nepukalka 

plovoucí (Salvinia natans) nebo kotvice plovoucí (Trapa natans) se vyskytují spolu 

s bublinatkami (Utricularia sp.) a rdesty (Potamogeton sp.) dále od břehů rybníků, ve 

volné vodě, kterých se zde nachází téměř 60 druhů.  

(AOPKČR; http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=777)   

 

3.7.  Fauna 

V CHKO Poodří se hojně vyskytují bezobratlí živočichové. Ve zdejším toku řeky 

Odry se vzácně vyskytují druhy jako velevrub tupý (Unio crassus) a škeble plochá 

(Pseuanodonta complanata), které jsou uvedeny v červeném seznamu IUCN. V tekoucích 

vodách, zejména v Odře, se udržuje populace velevruba malířského (Unio pictorum), který 

patří mezi kriticky ohrožené.  

Kvalitu mokřadních a vodních biotopů zajišťují vážky, kterých se zde vyskytuje na 

36 druhů, např. vážka jižní (Sympetrum fouscolonibei), vážka červená (Crocothenis 

erythraea), která se na našem území vyskytuje ojediněle. Dále vážka čtyřskvrnná 

(Libellula quadrimaculata) nebo vážka bělořitná (Orthetrum albistylum).  

 

Z obratlovců se mezi nejhojnější skupinu řadí obojživelníci. V ekosystému údolní 

nivy Odry jsou ideální podmínky k rozmnožování všech druhů. Velmi hojný je výskyt 

populace skokana zeleného (Rana esculenta) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda). 

Také  populace skokana ostronosého (Rana arvalis) nebo čolka obecného (Triturus 

vulgaris ) je nadmíru dobrý. A právě díky takto hojnému výskytu žab se užovka obojková 

(Natrix natrix) řadí mezi nejhojnější plazy spolu s užovkou podplamatou (Natrix 

tessellata), a  patří mezi druhy silně ohrožené. 

V CHKO Poodří se rozmnožil bobr evropský (Castor fiber).  
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Také zde nalezneme expanzivní druh myšici temnopásou (Apodemus agrarius).  A 

další druhy hlodavců (Rodentia) jako jsou veverka obecná (Sciurus vulgaris), křeček polní 

(Cricetus cricetus), hryzec vodní (Arvicola terrestris), hraboš polní (Microtus arvalis) 

nebo i myš domácí (Mus musculus). Z hmyzožravců se zde vyskytuje ježek západní 

(Erinaceus europaeus) i ježek východní (Erinaceus coucolor). Dále krtek obecný (Talpa 

europaea) nebo rejsek malý (Sorex minutus).  

(Upraveno podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR;   

http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=778) 
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4. Invaze cizích druh ů 

V současné době způsobuje šíření nepůvodních druhů značné problémy v mnoha 

chráněných území České republiky (Kučera a Pyšek 1997). (Vačkář D, 2005). 

Pro úspěšnost invaze je podstatná přítomnost vhodných biotopů a odpovídající 

klima. Invaze probíhá v prvotním stupni pomalu a postupně se její rychlost zvyšuje. 

Jakmile dosáhne rovnováhy, dochází ke zpomalování až úplnému zastavení invaze. Invazní 

organismy musí mít vlastnosti, aby byly schopny konkurovat a osídlovat společenstva 

původních druhů. Některé druhy konkurenčně vytlačují domácí druhy a způsobují pokles 

druhové diverzity (Láštůvka, Krejčová, 2000).  

Nejčastěji jsou invazními rostlinami zabírána místa, která jsou určitým způsobem 

lidské činnosti porušená (Storch D, Mohulka S, 2000). 

 

Invazní druhy mají často vlastnosti, kterými přímo ohrožují ostatní organismy 

včetně člověka, a jejich výskyt může přinášet značné ekonomické ztráty (Storch D, 

Mohulka S, 2000).  

 

4.1.  Invazní druhy a jejich nebezpe čí 

V současné době se v České republice vyskytuje 90 druhů invazních vyšších 

rostlin. Invazní druh se může šířit úspěšně nebo neúspěšně. Šíření invazních druhů má 

kromě působení na přírodu i negativní ekonomické dopady. Nejvíce bývají zasaženy 

urbanizovaná území a koridory. Mezi koridory můžeme zařadit cesty, silnice, železnice, 

které mají velký význam pro šíření. Z hlediska biotopů se v mezofilních podmínkách 

vyskytuje nejvíce cizích druhů. Mezofilní podmínky jsou takové, které se vyznačují ani ne 

moc suchými ani moc vlhkými stanovišti (Háková A. et al 2004).  

Za samohybné médium, které poskytuje možnost šíření druhů ve směru toku 

můžeme označit vodní tok. Ovšem šíření může probíhat i proti pohybu toku a to díky 

hnízdění řady vodních ptáků a savců v břehových porostech (Háková A. et al. 2004).  
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4.2. Zavlečené invazní druhy jako indikátory zm ěn 

biodiverzity  

Biodiverzita je v ochraně přírody oblíbeným ukazatelem, který vypovídá o kvalitě a 

stavu prostředí (Pickett et al. 1997). 

4.2.1. Základní definice a p řístupy ke klasifikaci zavle čených druh ů 

Původní druh je takový druh, který v daném území vznikl v průběhu evoluce bez 

přispění člověka nebo se do něj dostal přirozenou cestou  (tedy nezávisle na člověku) 

z území, ve kterém je tento druh původní (Vačkář D 2005). 

Nepůvodní druh „je takový, který se v území vyskytuje v důsledku záměrné či 

nezáměrné lidské činnosti nebo se do něj dostal přirozenou cestou z území, do kterého byl 

již dříve tento druh zavlečen, a je v něm tedy nepůvodní“ (Vačkář D 2005). 

Invazní proces je postupné překonávání překážek, se kterými se druh při své invazi 

setkává (Richardson et al.2000). Tento proces můžeme rozdělit do několika stádií. 

Introdukce neboli zavlečení představuje překonání vodních toků, pohoří, pouští, 

které můžeme nazvat geografickými bariérami. Aby se druh mohl vyskytovat na určitém 

stanovišti, musí tyto bariéry překonat (Vačkář D 2005). 

Jako další stadium je naturalizace (zdomácnění), kde je druh schopen překonat 

reprodukční bariéry jako jsou např. krátké vegetační sezóny nebo absenci druhého pohlaví 

u dvoudomých rozmnožujících se rostlin. Zavlečený druh, který se rozmnožuje bez pomoci 

člověka a je schopný v přírodě vytvářet populace, označujeme jako naturalizovaný. 

Posledním stádiem je samotná invaze (Vačkář D 2005). 

Podle toho, jakým způsobem je druh zavlečen, rozlišujeme úmyslně zavlečené 

(okrasné rostliny) a neúmyslně zavlečené např. přenosem diaspor dopravou. Typ stanoviště 

a vegetace, ve kterém se zavlečený druh vyskytuje je posledním důležitým kritériem 

(Vačkář D 2005).  
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4.3. Zavlečené a invazní druhy v České republice 

4.3.1. Struktura zavle čené flóry České republiky 

„ Česká republika je vůči invazím rostlinných druhů poměrně náchylná, což je dáno 

několika rysy, významnými pro povahu antropogenních invazí během posledních 6000 let 

“ (Pyšek a Prach, 2003).  

Ve flóře České republiky se vyskytuje 2500–3000 původních druhů.                       

A nepůvodních je přibližně 1378 taxonů; z nich je 184 kříženců. Procentuální zastoupení 

zavlečených taxonů ve flóře České republiky je 33,4 %; kříženců pak 13,3 %. Přechodně 

zavlečených taxonů je 892, 397 taxonů je naturalizovaných a 90 je invazních. „ Zavlečená 

flóra obsahuje 332 archeofytů a 1046 neofytů “ (Vačkář D 2005).  

4.3.2. Dynamika invazního procesu 

Invazní druhy při svém šíření vykazují podstatnou variabilitu a časoprostorovou 

dynamiku. Druhy, které byly zavlečeny úmyslně, se objevovaly dříve, než druhy 

neúmyslně zavlečené (Vačkář D, 2005).  

 

4.4. Invazní druhy jako indikátory zm ěn biodiverzity 

přírodních rezervací 

Na celkové flóře se zavlečené druhy nejvíce podílejí na disturbovaných nebo 

antropogenně narušovaných lokalitách. 

4.4.1. Rostlinné invaze v českých a moravských rezervacích 

Druhovou rozmanitost tvoří v českých rezervacích původní druhy, mezi kterými se 

i přesto invazní a zavlečené druhy vyskytují. 

Nadmořská výška ovlivňuje zastoupení zavlečených druhů ve studovaných 

rezervacích. Středoevropské zavlečené druhy mají svůj původ v klimaticky teplejších 

oblastech (Vačkář D, 2005). 
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4.5. Dopad invazních druh ů a přístupy k jejich 

managementu 

V krajině může dopad jediného invazního druhu představovat devastaci 

z ekonomického hlediska. 

Je třeba se zaměřit na druhy opravdu nebezpečné. Probíhající invaze je snáze 

rozpoznatelná. „Každá invaze je totiž svým způsobem specifická, a zatímco v určitých 

podmínkách nepropukne, v nepatrně odlišných ano“ (Pyšek a Sádlo 2004) 

   (Vačkář D, 2005) 
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5. Invazní druhy v CHKO Pood ří 

Na území CHKO Poodří, ale i celé ČR se vyskytuje velká škála invazních rostlin. 

V této práci se však seznámíme jen se třemi invazními druhy. A to s netýkavkou žláznatou 

(Impatiens glandulifera), netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora) a křídlatkou 

japonskou (Reynoutria japonica).  

  

5.1.  Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) 

Zařazení rostliny:  říše Plantae - rostliny  

              oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné    

            třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny   

            řád Ericales - vřesovcotvaré    

           čeleď Balsaminaceae - netýkavkovité 

 
Tato jednoletá rostlina má dužnatou lodyhu neporostlou listy a nevětvenou, která 

dorůstá do výšky mezi 1–2 m. Šíře listů je 2–7 cm, jejich délka pak 5–18 cm a jsou buď 

v trojčetných přeslenech nebo vstřícné. Čepel listu má eliptický až kopinatý tvar. Květy 

mají růžovou, někdy bílou barvu a jsou uspořádány v úžlabních hroznech po 5–12 kusech. 

Plodem je tobolka (Černý Z, 1998).  

 

5.1.1. Způsoby rozmnožování a rozši řování 

Jakmile jsou semena zralá, tobolky začnou např. dotykem pukat, přičemž se prudce 

zkroutí a tím vystřelí semena do okolí. Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) může 

zvyšovat své zastoupení odtrženými částmi rostlin unášené vodou (Černý Z, 1998).  

 

5.1.2. Areál rozší ření netýkavky žláznaté  

Její původ je v Asii, oblast Himálaj. Původně se pěstovala v okrasných zahradách. 

Postupem času se však rozšířila kolem příkopů, potoků a řek. Velmi dobře se jí daří ve 

vlhkém prostředí a může se vyskytovat až ve výšce 650 m nad mořem (Černý Z, 1998).  
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5.1.3. Škodlivost netýkavky žláznaté  

Svými hustými porosty potlačuje tato rostlina původní vegetaci rostlinných 

společenstev, které se nachází při pobřeží.  

 

 
Obrázek 4: Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) ve vegetačním období poblíž nivy řeky Odry.  

(Dominik Kalina)  
 

5.1.4. Výskyt netýkavky žláznaté v p řírodě 

 Můžeme ji nalézt u vodních toků. Především pak v půdách potočních náplavů.  



 Dominik Kalina: Studium biologie a ekologie invazních druhů v nivě řeky Odry 

2009                                                 20 

 

5.2. Netýkavka malokv ětá (Impatiens parviflora ) 

Zařazení rostliny: říše Plantae - rostliny   

          oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné   

       třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny    

       řád Ericales - vřesovcotvaré 

          čeleď Balsaminaceae – netýkavkovité 

 

Tato rostlina je také jednoletá s lysou lodyhou, dorůstající do délky 100 cm. Daří se 

jí na více zastíněných místech. Listy v horní části jsou větší než dolní listy. Mají pilovitý 

tvar a čepel listu se zužuje v řapík. Květy mají světle žlutou barvu a jsou shromážděny do 

několikakvětých hroznů. Plodem je tobolka  (Černý Z, 1998).  

  

 
Obrázek 5: Pohled shora na rozkvetlou Netýkavku malokvětou (Impatines parviflora), (.www.biolib.cz)  

 
 

5.2.1. Způsoby rozmnožování a rozši řování 

Rozmnožování probíhá výhradně za pomocí semen, která jsou z tobolek 

vystřelována do okolí několik desítek centimetrů od mateřské rostliny. Tím dochází 

k hustému zastoupení v podrostech lesů (Černý Z, 1998).  
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5.2.2. Areál rozší ření netýkavky malokv ěté   

Pochází z Asie. Z botanických zahrad byla později zavlečena do volné přírody. 

Netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) se vyskytuje téměř v celé České republice    

(Černý Z, 1998).  

 

5.2.3. Škodlivost netýkavky malokv ěté v p řírodě 

Ve vlhkých listnatých lesích vytlačuje tento druh původní rostlinná společenstva     

(Černý Z, 1998). 

 

5.2.4. Výskyt netýkavky malokv ěté v p řírodě  

Můžeme ji najít v dubohabrových společenstvech. Dále v lužních lesích, kde se 

vyskytují lípové a javorové typy lesů. Také se hojně vyskytuje na neobdělávaných stinných 

zahradách a parcích (Černý Z, 1998).  

 

 

5.3.  Křídlatka japonská ( Reynoutria japonica )  

Zařazení rostliny: říše Plantae – rostliny    

     oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné 

     třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny 

     řád Caryophyllales – hvozdíkotvaré 

     čeleď Polygonaceae – rdesnovité 

 

Tato dvoudomá vytrvalá rostlina má silné a dlouhé oddenky, které jsou bohatě 

rozvětvené a často dřevnatí. Lodyhy má křehké a duté, rostou zpříma a mají červené 

skvrny. Lodyha vyrůstá ze silných a pevných oddenků a může dorůst až do výšky 2,5 m. 

Lodyhy starších rostlin dřevnatí a mohou vyčnívat nad povrch půdy ve formě válcovitých 

kořenů. Na dřevnatých oddencích se v období mezi podzimem a zimou tvoří vytrvalé 

pupeny, které na jaře vybíhají v nové výhony a tyto výhony se pak rychle prodlužují. 

Ovšem záleží na počasí. Většinou tak nastane v období, kdy výhony dosahují své 
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maximální výšky, a to je od druhé poloviny dubna do poloviny června. Ovšem na místech, 

kde je sluneční záření bráněno hustými větvemi stromů je toto prodlužování výhonů jen do 

poloviny května, což má za následek konečnou výšku rostliny. Listy jsou dvouřadě 

rozložené a řapíkaté. Čepel listu má vejčitý tvar, je široký 40–100 mm a 50–150 mm 

dlouhý. Na bázi je čepel zaokrouhlená. Barvu má zelenou až světle zelenou.  

Lata mnohokvětých lichoklasů tvoří její květenství. Květy jsou jednopohlavné. Samičí 

květy obsahují krátké tyčinky a dlouhé pestíky. Naopak samčí květ je tvořen dlouhými 

tyčinkami a krátkými pestíky. Plod je tvořen trojhrannou nažkou černé až černohnědé 

barvy. Koncem srpna a v průběhu září vytváří rostlina květy. Pokud je příznivé počasí, tak   

i v říjnu. V průběhu zimy se listy a výhony na stanovištích pomalu rozkládají. Charakter 

stanoviště určuje velikost rostliny včetně jejich částí (Černý Z, 1998).  

 

   
Obrázek 6: Vzrostlá lodyha Křídlatky japonské (Reynoutria jaopnica) v hustém zastoupení svého druhu. 

(Dominik Kalina)  
 

5.3.1. Způsoby rozmnožování a rozši řování  

Pupeny křídlatky japonské (Reynoutria japonica) přezimují pod povrchem půdy. 

Převážně v ČR je její způsob rozšiřování vegetativní a to především transportem 

odlomených oddenků. Také šíření oddenků vodou má určitý význam. Oddělené stonky 
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jsou v příznivých podmínkách schopny v průběhu několika dnů vytvářet adventivní kořeny 

a nové výhonky. Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) u nás vytváří jen málo plodů. 

Nažky jsou rozšiřovány větrem nebo vodou (Černý Z, 1998).  

5.3.2. Areál rozší ření křídlatky japonské  

Rostlina je původem z  Japonska a k nám byla dopravena koncem 19. století. 

Rozšířila se do většiny evropských zemí, ale i severní Ameriky a na Nový Zéland. Tato 

rostlina je u nás v současnosti hojně rozšířena a vyskytuje se od nížin až do výšky přibližně 

600–700 m nad mořem. Daří se ji na rekultivovaných plochách i na písčitohlinitých. 

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) má tu výhodu, že může růst na půdách, která 

jsou kontaminována těžkými kovy. V průběhu vegetačního období je rostlina choulostivá 

na jarní mrazy, ale i na letní sucho. Také může být na některých místech poškozována 

působením větru (Černý Z, 1998).  

 

5.3.3. Význam k řídlatky japonské 

Tato rostlina byla v minulosti mnohokrát zaváděna do zahrad a parků 

z dekorativních důvodů. Také byla vysazována na okraj lesů jako krmivo vysoké zvěře. 

Její uplatnění nacházejí některé státy při zpevňování písku. V Japonsku se její oddenky 

úspěšně využívají pro léčebné účely (Černý Z, 1998).  

 

5.3.4. Škodlivost k řídlatky japonské 

V posledním období je to velmi intenzivním druhem invazních rostlin a díky velké 

konkurenční schopnosti jsou velkým nebezpečím pro původní vegetaci. Mezi její  hlavní 

negativní vlastnosti patří:     

• vysoká konkurenční schopnost 

• tvorba rozsáhlých porostů 

• snadné rozšíření kolem komunikací 

• vytlačování původní vegetace 

• prorůstáním poškozuje stavby, dlažby 

(Černý Z, 1998).  
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6. Způsoby hubení invazních druh ů rostlin 

Z 4 200 druhů vyšších rostlin, které tvoří květenu České republiky, je přitom 1378 

druhů nepůvodních. Ovšem likvidace se provádí jen u rostlin, které mají negativní vliv 

např. vytlačují původní rostlinné společenstva. Metody likvidace můžeme rozdělit na 

mechanické, chemické, fyzikální a biologické (Háková A. et al. 2004). 

6.1. Mechanické metody 

Tyto způsoby likvidace zahrnují sečení, vyrývání, vytrhávání a vysekávání. 

Vysekávání spolu se sečením se ukázalo jako nejvhodnější způsob. Také musíme znát 

biologii druhů, aby byla likvidace co nejúčinnější. Proces sečení je nejvhodnější provádět 

v době, kdy je rostlina nejvíce oslabená, tedy před nebo na začátku kvetení. Posečené 

rostliny jsou schopny zakořenit z lodyh, ležících na zemi. Proto je nezbytné tyto posečené 

rostliny odstranit. Mohou se kompostovat, některé druhy jsou využívány jako hodnotný 

zdroj bioplynu, např. křídlatka japonská (Reynoutria japonica) nebo křídlatka sachalinská 

(Reynoutria sachalinensis). Velmi důležitou částí odstraňování invazních druhů je 

zamezení jejich šíření, např. při ošetřování břehových porostů, kdy se části posečených 

rostlin mohou dostat po proudu toků i na místa, která ještě jimi nebyla zasažena. Pokud je 

možné využití mechanických způsobů likvidace, měly by se používat mnohem více než 

likvidace pomocí různých herbicidů. Jednak mohou být toxické pro živočichy a taky často 

zasahují okolní vegetaci a poškozují ji (Háková A. et al. 2004). 

6.2. Chemické metody 

Jedná se o nejpoužívanější způsob likvidace invazních druhů. Buď se provádí 

pouze chemická likvidace nebo kombinace s mechanickou likvidací. Nejvíce se používají 

herbicidní přípravky jako Glyfogan, Roundup, jež jsou na bázi glyfosátů, kdy jsou 

rostlinami přijímány výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním jsou rozvedeny 

do celé rostliny. Aby byl účinek co největší, je důležité vytvoření dostatečné plochy listů 

v době aplikace, čímž se zabezpečí co největší příjem účinné látky do rostliny. Příznaky 

působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zhnědnutí zasažených rostlin. Za 

chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Dále můžeme provádět bodový nebo 
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plošný postřik. Plošný postřik je doporučován na stanovištích s jednolitým porostem. 

Vhodnější je použití bodového postřiku (Háková A.et al. 2004). 

6.3. Fyzikální metody 

Tento způsob likvidace není příliš účinný. Může být i nebezpečný, a proto nebývá 

příliš často doporučován. Mezi fyzikální způsoby likvidace můžeme zahrnout vypalování, 

zmrazovaní nebo také bývá využíváno infračervené záření (Háková A. et al. 2004).  

6.4. Biologické metody 

Biologická metoda likvidace probíhá většinou okusem hospodářských zvířat při 

regulaci křídlatky (Reynoutria sp.). Nebo za pomocí biologických škůdců daného druhu, 

zejména herbivorního hmyzu. Avšak pastevectví např. bolševníku (Heracleum sp.) může 

vést ke zdravotním problémům dobytka (Háková A. et al. 2004).   

Ať už užijeme jakékoliv metody, vždy si musíme uvědomit, že potlačením růstu 

invazních druhů není jen jejich likvidace na určitém stanovišti, ale také zamezit, aby se 

druh znova nemohl rozšířit. Většina invazních druhů má škodlivé účinky jen v některých 

regionech. V Ostravském regionu se tyto účinky projevují v CHKO Poodří (Háková A. et 

al. 2004). 
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7. Regulace netýkavky žláznaté ( Impatiens glandulifera ) 

Určitě je vhodné použít mechanickou metodu likvidace. Sice se jedná o dlouhodobý 

proces, ale za to velmi účinný. Z mechanické likvidace se nejvíce prosadilo vytrhávání 

převážně jednoletých rostlin, které mají slabý kořenový systém. Období pro tuto metodu je 

v měsíci červen až začátek srpna, tedy před rozkvětem nebo na začátku květu. 

Z mechanických metod se nedoporučuje válcování nebo sešlap, protože rostliny snadno 

zakoření z polehlých lodyh. Vytrhané rostliny je nutno spálit nebo odvézt (Háková A. et al. 

2004).  

Hubení netýkavky malokvěté  

Likvidace tohoto druhu není technicky možná, a proto neprobíhá. 

 

 

 

8. Regulace k řídlatky japonské ( Reynoutria japonica )  

Potlačování této rostliny je velmi náročné. Nebezpečí zde představuje mohutný 

oddenkový systém (Háková A. et al. 2004).  

 Proto se v posledních letech tato rostlina značně rozšířila, čímž došlo k narušení 

životního prostředí (Černý Z, 1998).  

8.1. Biologické zp ůsoby potla čování 

Pastvou ovcí a skotu se značně snižuje výskyt tohoto druhu. Avšak pro některé 

druhy zvířat mohou mít oddenky toxické účinky.  

Mezi ostatní živočichy, kteří napomáhají hubení křídlatek, lze zařadit lalokonosce 

rýhovaného (Otiorhynchus sulcatus), který se živí vzrostlými listy (Černý Z, 1998).  

8.2. Mechanické zp ůsoby potla čování 

Mezi takovéto způsoby můžeme zařadit sekání, řezání i trhání stonků. Při sekání 

může naopak dojít k vyššímu počtu křídlatek, protože dojde k rozsekání oddenků, což vede 
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ke množení. Další možností je vypalování a vykopávání rostlin, ovšem tyto metody nejsou 

příliš účinné (Černý Z, 1998), (Háková A. et al. 2004).  

8.3. Chemické zp ůsoby likvidace 

Existuje celá řada chemických látek. Mezi často užívané patří např. ROUNDUP     

a ROUNDUP Biaktiv. V měsíci červenci a srpnu, kdy dochází k odkvětu, jsou křídlatky 

nejcitlivější na účinky postřiku ROUNDUP Biaktiv (Černý Z, 1998).  

 
 

 
Obrázek 7: Ukázka chemické likvidace křídlatky japonské (Reynoutria japonica), (www.salamandr.info)  
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9. Metodika sb ěru dat pro biomonitoring v chrán ěných 

územích 

Biomonitoring se hodně využívá v ochraně přírody  při studiu kvalitativních            

i kvantitativních změn ve společenstvech vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 

na různých lokalitách  (Absolon K et al, 1994).  

9.1. Metody sb ěru dat pro monitorování zm ěn ve vegetaci 

Mezi tyto metody se zahrnuje fytocenologické snímkování, sledování těžkých kovů 

v mechorostech. Fytocenologické snímkování se provádí na trvalých vegetačních 

plochách. Také se mezi tyto metody může řadit sledování  

změn velikosti populací (Absolon K et al, 1994).  

 

9.1.1.  Výběr testovacích ploch 

Trvalé vegetační plochy by měly být založeny v přírodních společenstvech. 

Důležité je zakládání na plochách, na kterých je minimální možné poškození např. 

kácením stromů. Plochy, které chceme zakládat v lesních společenstvech by měly být  

vzdáleny alespoň 50m od okrajů cest apod. Pokud se na monitorovacích plochách 

vyskytují ohrožené druhy, které jsou uvedeny v červeném seznamu, tak by tato plocha 

měla být založena především v místech, kde se tyto druhy vyskytují  (Absolon K et al, 

1994).  

 

9.2. Vyznačení ploch 

Jednotlivé testovací plochy se musí pečlivě zdokumentovat a také zakreslit do 

mapy v měřítku 1: 10 000  a 1: 50 000. Dále se musí uvést slovní popis reliéfu, lokalizace, 

nadmořské výšky, sklonu, velikost plochy, hydrologické pedologické a geologické 

poměry. Každou plochu by bylo dobré geodetickými přístroji co nejpřesněji zaměřit 

k nějakým pevným bodům (Absolon K et al, 1994).  
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9.2.1. Způsoby zna čení 

Plochy musí být velice pečlivě označeny, aby bylo jednoduché je identifikovat. Při 

značení trvale vegetačních ploch se pohybujeme mimo vyznačenou plochu, aby nedošlo 

k poškození vegetace např. sešlapem (Absolon K et al, 1994).  

 

Trvale vegetační plochy v lesní vegetaci 

Stromy, které jsou v jednotlivých rozích musí mít po celém obvodu kmene světle 

modré pruhy silné 5 cm a umístěné ve výšce přibližně 1,3m   (Absolon K et al, 1994).  

  

  Trvale vegetační plochy v nelesní vegetaci 

Pro tyto plochy je vhodné geodetické zaměření. A pomocí ocelových trubek 

zapuštěných do země se vyznačí plocha. Délka těchto trubek je různá. Většinou se tato 

délka stanovuje podle charakteru terénu. Pokud se provádí značení na plochách se 

skalnatým podložím, umístí se označení přímo na vyčnívající kameny nebo skalky. 

Označení je opět světle modré barvy (Absolon K et al, 1994).  

 

 Odběrové plochy pro sběr mechorostů 

Tyto plochy se stanoví některou z metod, které jsem výše uvedl  

(Absolon K et al, 1994).  

 

9.3. Frekvence sb ěrů dat 

Fytocenologické snímkování se provádí v 2–5 letých intervalech. V každém 

případě se musí toto snímkování provádět ve stejném stadiu vývoje vegetace. Od roku 

1995 se sleduje spad těžkých kovů v pětiletých intervalech. Pro odběr vzorků je 

nejvhodnější období od srpna do září. A sledování změn velikosti populací ohrožených 

druhů se provádí stejně jako fytocenologické snímkování (Absolon K et al, 1994).   
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9.4. Fytocenologické snímkování 

Užitím této metody můžeme zjistit floristické složení porostu, složení jednotlivých 

taxonů. Tato metoda zahrnuje sledování floristické skladby, patrovitosti, početnosti            

a pokryvnosti (Absolon K et al, 1994).   

 

9.4.1. Floristická skladba 

Floristická skladba je seznam taxonů daného společenstva. Určuje se podle 

jednotlivých pater, který vytvoří popis celého společenstva. Plochy určené k floristickému 

snímkování jsou většinou tvaru čtverce nebo obdélníku  (Absolon K et al, 1994).  

  

9.4.2. Patrovitost 

Rozděluje se podle Braun-Blanquetovy stupnice patrovitosti. 

E3 – takto se označuje stromové patro 

E2 – keřové patro. Zde řadíme keře a mladé stromy  

E1 – označení pro bylinné patro (liány, dřeviny o velikosti do 0,20 m a semenáčky 

dřevin) 

E0 – zahrnuje pak patro mechorostů a lišejníků 

(Absolon K et al, 1994).   

9.4.3. Početnost a pokryvnost 

„Pro popis bude použita kombinovaná stupnice abundance a dominance dle 

Westhoff et Van der Maarel (1973)“ (Absolon K et al, 1994).   

 

 
r  – označení pro vzácné druhy (1-3 exempláře) 

+ - druh, který se vyskytuje řídce. Pokryvnost maximálně 1%  

1 – buď četný druh s malou pokryvností nebo méně četný s pokryvností 1-5% 

2 – hojný nebo velmi hojný druh. Pokryvnost činí 5-25% a počet jedinců zde 

nehraje žádnou roli. 
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3 – tímto číslem se označují druhy s pokryvností 25-50%. Počet jedinců opět 

nerozhoduje. 

4 -  označení pro druhy, jejichž pokryvnost činí 51-75%. Počet jedinců se nebere 

v úvahu. 

5 – pokryvnost druhů je 76-100%. Počet jedinců opět nehraje žádnou roli.  

(Absolon K et al, 1994).   

 

9.5. Sledování velikosti populací ohrožených druh ů 

Vedle fytocenologického snímkování je na celé monitorovací ploše důležité 

několikrát do roka zapisovat zastoupení kriticky ohrožených i silně ohrožených taxonů. Na 

monitorovací ploše, kde je populace taxonů malá, stačí provést součet všech jedinců  

(Absolon K et al, 1994). 
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10. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se studiem biologie a ekologie invazních 

druhů Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora a Reynoutria japonica v nivě řeky 

Odry. Dozvěděli jsme se jejich původ, charakteristiku, jak se rozmnožují a šíří v životním 

prostředí. Také jejich význam a škodlivost, nebezpečí jejich šíření. Seznámili jsme se 

s chráněnou krajinnou oblastí Poodří, jaké rezervace se v této CHKO nacházejí. Zjistili 

jsme také přírodní poměry CHKO Poodří. A uvedli jsme si metody sběru dat pro 

biomonitoring v chráněných územích. 

Tato práce bude navazovat na diplomovou práci, ve které se budu věnovat 

floristickému průzkumu říčních a lužních ekosystémů v přírodní rezervaci Polanský les 

zaměřený na stanoviště s výskytem těchto tří invazních druhů. Výbornou pomůckou ke 

zpracování diplomové práce bude metodika sběru dat pro biomonitoring, se kterou jsem ve 

své bakalářské práci seznámil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Dominik Kalina: Studium biologie a ekologie invazních druhů v nivě řeky Odry 

2009                                                 33 

Použitá literatura 

Friedl, K. a kol.: Chráněná území v České Republice, Nakladatelství Informatorium, 1991, 

Praha, ISBN 80 – 85368 – 13 – 7  

Rubín, J a kol.: Přírodní klenoty České Republiky, Nakladatelství Academia, 2006, Praha, 

ISBN 80 – 200 – 1377 – 6  

Koutecká, V.: Příroda Ostravy, 2001, Ostrava, ISBN 80 – 238 – 7283 – 4  

Rubín, J. a kol.: Navštivte...Národní parky a chráněné krajinné oblasti, Nakladatelství 

Olympia, 2003, Praha, ISBN 80 – 7033 – 808 – 3  

Laštůvka Z, Krejčová P.: Ekologie, Nakladatelství Konvoj, 2000, Brno,  

ISBN 80 – 85615 – 93 – 2  

Storch D, Mihulka S.: Úvod do současné ekologie, Nakladatelství Portál, 2000, Praha, 

ISBN 80 – 7178 – 462 – 1  

Matějček T a kol.: Malý geografický a ekologický slovník, Nakladatelství České 

geografické společnosti, 2007, Praha, ISBN 978 – 80 – 86034 – 68 – 3  

Černý Z, a kol.: Invazní rostliny a základní způsoby jejich likvidace, Praha, 1998,  

ISBN 80 – 7105 – 164 – 0  

Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds), Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy 

Natura 2000, Planeta XII, 8/2004. MŽP ČR 

Neuschlová Š.: Poodří, současné výsledky výzkumu v chráněné krajinné oblasti Poodří, 

Ostrava, 1999 

Správa chráněné krajinné oblasti Poodří.: Plán péče CHKO Poodří – rozborová část 

Absolon K a kol.: Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích. AOPK,  

1994, Praha  

Vačkář D.: Ukazatele změn biodiverziry, Nakladatelství Academia, 2005, Praha,  

ISBN 80 – 200 – 1386 – 5 

Herčík M.: Životní prostředí, základy environmentalistiky, 2007, Ostrava, 

ISBN 978 – 80 – 248 – 1073 – 7  



 Dominik Kalina: Studium biologie a ekologie invazních druhů v nivě řeky Odry 

2009                                                 34 

 

Elektronické zdroje 

www.poodri.ochranaprirody.cz  

(http://www.poodri.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=769)  

www.priroda.cz 

(http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=2)  

(http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=210)  

Uhlík Š.: www.biolib.cz, [ online ], [ 7. 3. 2009 ]  

(http://www.biolib.cz/cz/image/id66775/) 

Líška A.: www.pruvodce.turistika.cz, [ online ], [ 26. 4. 2009 ] 

(http://pruvodce.turistik.cz/foto-polansky-les.htm?photo=124348) 

Konupka M.: www.salamandr.info, [ online ], [ 26. 4. 2009 ] 

(http://www.salamandr.info/projekty/likvidace-kridlatky/) 

 

 

Použité obrázky 

Obrázek 1: CHKO Poodří, (Dominik Kalina).......................................................................5 

Obrázek 2: Pohled na přírodní rezervaci Polanský les, (www.pruvodce.turistika.cz)..........7 

Obrázek 3: Tok řeky Odry ve zkoumaném území (Dominik Kalina).....................................8 

Obrázek 4: Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) ve vegetačním období poblíž nivy 

řeky Odry.  (Dominik Kalina)..............................................................................................19 

Obrázek 5: Pohled shora na rozkvetlou Netýkavku malokvětou (Impatines parviflora), 

(.www.biolib.cz) ..................................................................................................................20 

Obrázek 6: Vzrostlá lodyha Křídlatky japonské (Reynoutria jaopnica) v hustém zastoupení 

svého druhu. (Dominik Kalina)...........................................................................................22 

Obrázek 7: Ukázka chemické likvidace křídlatky japonské (Reynoutria japonica), 

(www.salamandr.info).........................................................................................................27 

  


