
Abstrakt  

Rostlinné invaze představují významný ekologický a socio-economický problém, studium 

faktorů podporujících invaze a studium následků invazí je proto jedním z hlavních cílů rostlinné 

ekologie. Důležité je jak porozumět obecným zákonitostem rostlinných invazí, tak detailně 

poznat biologii jednotlivých invazních druhů. V této práci jsem se zaměřila na vnitrodruhovou 

zpětnou vazbu mezi rostlinou a půdou (tzv. plant-soil feedback, dále PSF) jako na jeden 

z možných mechanismů podmiňujících invazivnost rostlin obecně a na příčiny a následky invaze 

modelového druhu netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).  

Cíle předkládané disertační práce byly: i) na velkém souboru druhů porovnat PSF mezi 

invazními a nepůvodními, ale neinvazními druhy rostlin; ii) prozkoumat vztah mezi PSF, dobou 

od zavlečení nepůvodních druhů a mírou jejich fylogenetické příbuznosti s původní florou; iii) 

porovnat význam PSF a dalších druhových vlastností pro invazivnost rostlin; iv) porovnat 

vnitrodruhový PSF invazních a původních dominant; v) vyhodnotit vliv kultivačních podmínek 

na výsledky PSF pokusů; vi) popsat dynamiku a faktory ovlivňující šíření invazního druhu I. 

parviflora pomocí sledování jeho přirozeného šíření v několika typech habitatů; vii) zhodnotit 

vliv I. parviflora na původní vegetaci dubohabrových lesů pomocí vytrhávacího pokusu.  

Výsledky práce se dají shrnout následovně: i) Invazní druhy mají kladnější PSF založený 

na vzcházení a přežívání semenáčků, ale ne PSF založený na biomase dospělých rostlin, než 

nepůvodní neinvazní druhy rostlin; ii) Druhy fylogeneticky méně příbuzné původní vegetaci 

mají kladnější PSF než druhy, které mají v původní floře blízkého příbuzného, což naznačuje, že 

se mohou efektivněji zbavit přirozených nepřátel. Invazní a nepůvodní neinvazní rostliny 

vykazují odlišný vztah mezi PSF a dobou od zavlečení, což naznačuje, že jednotlivé nepůvodní 

druhy se liší v míře, do jaké se zbaví přirozených nepřátel, nebo v rychlosti, s jakou následně 

akumulují místní patogeny; iii) PSF založený na vzcházení a přežívání semenáčků patří mezi 

nejlepší prediktory invazního statutu pro náš soubor nepůvodních druhů, následuje specifickou 

listovou plochu, výšku, dobu od zavlečení a růstovou rychlost; iv) PSF invazních druhů se ve 

standardních podmínkách neliší od PSF původních dominant; v) Kultivační podmínky mají 

významný vliv na výsledky PSF pokusů. Jednotlivá stadia životního cyklu rostlin se, stejně jako 

invazní a původní dominanty, odlišují v reakci na kultivační podmínky, což naznačuje, že jejich 

PSF je podmíněný různými mechanismy; vi) I. parviflora se nejsnáze šíří v dubohabrových 

lesích, následovaných kyselými doubravami a smíšenými lesy, je ale schopná proniknout i na 

skalní stepi nebo do teplomilných doubrav. Nejdůležitější faktory ovlivňující její šíření jsou 



pokryvnost bylinného patra, půdní vlhkost a míra zastínění stromovým patrem, ale jednotlivá 

stadia životního cyklu se liší citlivostí vůči jednotlivým faktorům; vii) I. parviflora má slabý 

negativní vliv na původní vegetaci a potlačuje zejména malé, časně kvetoucí druhy rostlin. 

V této práci jsem ukázala, že PSF je jedním z mechanismů rozlišujících invazní a neinvazní 

nepůvodní druhy rostlin, další výzkum je ale potřeba, abychom porozumněli procesům, které 

PSF podmiňují, a abychom odhalili vlastnosti rostlin, které pomáhají určovat jeho intenzitu. Dále 

jsem poukázala na důležitost studia určitých dosud přehlížených aspektů PSF, jako je role 

kultivačních podmínek nebo zahrnutí různých stadií životního cyklu. Ukázala jsem, že sledování 

přirozeného šíření invazního druhu může výrazně pomoci porozumění jejich rozšíření a na 

příkladě I. parviflora jsem ukázala, že tyto faktory zaleží na studované škále a liší se mezi 

jednotlivými životními stadii druhu.  
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