
Závěr 

Předložena prace shrnuje vysledky mapovani invaznich neofytů v břehove vegetaci 

vybranych vodnich toků, ktere bylo provaděno pomoci vlastni metodiky autora v letech 

2006–2008. Vyskyt 17 taxonů (22 druhů) invaznich neofytů byl zaznamenavan v předem 

vymezenych segmentech břehove vegetace o delce 500 m. Početnost jednotlivych taxonů byla 

zaznamenavana pomoci logaritmicke stupnice. Zmapovano bylo 1693 segmentů břehove 

vegetace, z toho 218 segmentů opakovaně v letech 2006 a 2008. 

Ziskana data byla vyhodnocena s využitim několika ukazatelů, ktere byly vypočitany 

pomoci zakladnich statistickych metod a umožňuji interpretaci zaznamenanych dat. Pro každy 

segment lze vedle početnosti jednotlivych taxonů vyjadřit take: počet zaznamenanych taxonů, 

celkovy počet jedinců všech sledovanych taxonů, prosty index zatiženi invaznimi neofyty a 

važeny index zatiženi invaznimi neofyty. Zatimco prosty index zatiženi invaznimi neofyty 

přiklada stejnou vahu počtu zaznamenanych taxonů a celkovemu počtu jedinců všech 

sledovanych taxonů, važeny index zatiženi invaznimi neofyty zohledňuje take průměrnou 

velikost jednotlivych taxonů, jejich vytrvalost a potencialni nebezpečnost. 

Pro jednotlive useky (tzn. skupiny segmentů stejneho vodniho toku v relativně 

podobnych geografickych podminkach) bylo možne stanovit tyto souhrnne ukazatele: celkovy 

počet taxonů, průměrny počet taxonů v segmentu, podil segmentů s vyskytem jednotlivych 

taxonů, průměrny počet jedinců jednotlivych taxonů v segmentu, průměrny počet jedinců 

jednotlivych taxonů v obsazenem segmentu, průměrny celkovy počet jedinců všech 

sledovanych taxonů v segmentu, průměrnou hodnotu prosteho a važeneho indexu zatiženi 

invaznimi neofyty a podil segmentů bez vyskytu invaznich neofytů. Na zakladě těchto 

ukazatelů lze srovnavat jednotlive useky, vymezit useky typicke, vyjimečne apod. 

Vedle souhrnneho zhodnoceni souboru všech sledovanych segmentů, ktere však nema 

vzhledem k nerovnoměrnemu zastoupeni useků s různymi geografickymi podminkami přiliš 

velkou vypovidaci hodnotu, bylo provedeno vyhodnoceni vybranych vodnich toků v podobě 

připadovych studii. Jejich vypovidaci hodnota je naopak dosti vysoka, neboť sledovane 

segmenty obvykle tvoři souvisle řady, takže poměrně dobře reprezentuji sledovane useky 

daneho vodniho toku. 

Jako přiklad toku s mimořadně vysokym zatiženim invaznimi neofyty byla vybrana 

řeka Bečva, kde byly zaznamenany nejvyšši hodnoty všech souhrnnych ukazatelů. Přičiny 

nebyly zjištěny, zřejmě se však jedna o souhru vice okolnosti. Opačny extrem představovala 
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řička Mrlina, některe dalši menši toky ve střednim Polabi (Vyrovka, Cidlina, Vymola) a řička 

Blata ve střednim Pomoravi. Zastoupeni invaznich neofytů v břehove vegetaci těchto menšich 

toků v převažně zemědělske krajině bylo překvapivě velmi nizke. 

Za nejreprezentativnějši lze považovat data pro řeku Labe, kde bylo zmapovano teměř 

46 % z celkove delky toku a zejmena středni Labe (mezi Veletovem a Brandysem nad 

Labem), kde bylo zmapovano teměř 100 % segmentů. Podrobněji jsou dale vyhodnocena take 

data pro Jizeru, Lužnici a Sazavu. 

Podle podilu obsazenych useků a průměrneho počtu jedinců v jednom obsazenem 

segmentu lze za nejvyznamnějši invazni neofyty v břehove vegetaci sledovanych vodnich 

toků považovat Conyza canadensis, Erigeron annuus, Helianthus tuberosus, Impatiens 

glandulifera, I. parviflora, Reynoutria sp., Robinia pseudacacia, Solidago canadensis a S. 

gigantea. Zatimco Impatiens glandulifera a I. parviflora byly zaznamenany v největšim počtu 

segmentů (teměř 43 %), největši průměrny počet jedinců v obsazenem segmentu byl zjištěn u 

Helianthus tuberosus (přes 2000 jedinců/segment). U některych dalšich invaznich neofytů 

(zejmena Heracleum mantegazzianum, Lupinus polyphyllus a Rudbeckia laciniata) bylo 

zjištěno vyznamne zastoupeni v břehove vegetaci jednoho nebo jen několika vodnich toků. Za 

nepodstatny lze naopak považovat vyskyt Lycium barbarum a Quercus rubra. 



U většiny sledovanych taxonů lze vysledovat pokles podilu obsazenych segmentů i 

celkove početnosti s rostouci nadmořskou vyškou, pouze v připadě Heracleum 

mantegazzianum a Lupinus polyphyllus je těžiště vyskytu soustředěno do střednich 

nadmořskych vyšek, zatimco v nižinach tyto druhy nebyly zaznamenany teměř vůbec. 

Pro souhrnne zhodnoceni vysledků byl předložen navrh typologie sledovanych useků, 

ktery vychazi ze shlukove analyzy dat. Ta byla založena na porovnani struktury a častečně 

take početnosti zastoupenych invaznich neofytů v jednotlivych usecich. Sledovane useky byly 

rozděleny celkem do 9 zakladnich skupin a dalšich 9 podskupin, z nichž jedna byla vymezena 

jako přechodna. Tato typologie však neni definitivni a pokud se v budoucnu podaři ziskat data 

pro dalši vodni toky, bude třeba ji přehodnotit, upravit a doplnit o nove kategorie. 

Ze srovnani dat pro useky, ktere byly mapovany opakovaně v letech 2006 a 2008 

vyplyva, že v těchto usecich došlo k mirnemu poklesu průměrneho počtu taxonů v segmentu a 

k relativně vyznamnemu poklesu průměrneho celkoveho počtu jedinců sledovanych taxonů. 

Nejvyraznějši byl tento pokles ve sledovanych usecich Tiche Orlice, Bečvy a Sazavy, 

z hlediska taxonů se nejvice tykal Impatiens glandulifera, v menši miře take Reynoutria sp. a 

Helianthus tuberosus. Mirny narůst byl naopak zaznamenan v připadě Solidago sp. a Conyza 
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canadensis. Vzhledem k relativně kratkemu časovemu odstupu však nelze z těchto vysledků 

vyvozovat vyznamnějši zavěry. 

Za hlavni přinos cele prace lze považovat navrženi a prakticke ověřeni metodickeho 

postupu pro mapovani a kvantitativni hodnoceni vyskytu invaznich neofytů v břehove 

vegetaci a dale založeni databaze udajů ziskanych z tohoto mapovani. Na vysledky prace lze 

v budoucnu navazat a provadět tak časova i prostorova srovnani. 


