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ABSTRAKT 

 

V České republice se běžně vyskytují tři druhy rodu Impatiens (netýkavka), z nichž 

jeden je původní – I. noli-tangere a dva jsou invazní – I. parviflora a I. glandulifera. Protože 

všechny druhy se vyskytují na relativně podobných stanovištích, je otázka, zda invazní druhy 

nemohou mít negativní vliv na původní druh, případně dokonce nemůže být původní druh 

kompetičně vyloučen. Cílem práce bylo: (i) porovnat stanovištní nároky druhů Impatiens, (ii) 

zjistit, zda je možná jejich koexistence a (iii) posoudit vliv invazních druhů na druh původní. 

Byly vytyčeny dva soubory trvalých ploch, které se nacházely dohromady na pěti 

lokalitách. První soubor obsahoval 84 trvalých ploch, celkem 7 typů kombinací výskytu druhů 

Impatiens a byl určen ke studiu stanovištních nároků. Stanovištní nároky jsem hodnotil podle 

proměnných prostředí naměřených přímo v terénu (vlhkost, zástin, sklon svahu, pokryvnost 

volné půdy) a nepřímo pomocí Ellenbergových indikačních hodnot doprovodných druhů 

Impatiens: (vlhkost, světlo, půdní reakce, živiny). Druhý soubor obsahoval 45 ploch, na ploše 

byla sledována vždy dvojice druhů původního a invazního. Jeden z druhů byl odstraněn a byla 

sledována reakce druhu ponechaného. Hodnotil jsem reakci počtu, pokryvnosti a výšky druhu 

po odstranění kompetitora. 

Nejdůležitejšími faktory prostředí pro výskyt byla vlhkost půdy pro I. noli-tangere a 

I. parviflora a zástin stanoviště pro I. glandulifera a I. parviflora. Ellenbergovy indikační 

hodnoty ukázaly slabou výpovědní hodnotu, průkazný vliv měl pouze faktor živiny. Niky 

jednotlivých druhů se značně překrývají, ale nejsou totožné. Koexistence druhů v terénu je 

proto možná, avšak jen v relativně úzkém rozmezí podmínek. Invazní druhy se obecně 

neukázaly jako silnější kompetitoři, pro hodnocení kompetiční zdatnosti rostlin se ukázala 

jako nejvhodnější pokryvnost rostlin.  

 

Klíčová slova: Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, rostlinné 

invaze, nepůvodní druhy, blízce příbuzné druhy rostlin, stanovištní nároky, konkurence, 

terénní sledování 
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ABSTRACT  

 

Three of Impatiens species are widespread in the Czech republic, one is native, two of 

them invasive. Because all species occur in relatively similar habitats, the question is, whether 

the invasive species can negatively affect the native species, or even the original can can be 

displaced. The aim of the thesis was: (i) to compare habitat requirments of the Impatiens 

species, (ii) to determine if the coexistence of species is possible, (iii) to assess the impact of 

invasive species to the original species. 

The investigation was carried out using two sets of permanent plots in 5 localities. In 

the first set with a total of 84 plots (combinations of occurrence of the three species) site 

characteristics as tree cover, soil humidity, slope and bare land cover were directly measured 

and nutrient, light, humidity and soil reaction characteristic assessed using Ellenberg indicator 

values. The second set contained a total of 45 plots with one of the native-invasive congener 

pair being removed and the intact controls. Number, cover and height of the plants were 

assesed. 

The key enviromental factors determining distribution of the species were soil 

moisture for I. noli-tangere and I. parviflora, and tree cover for I. glandulifera and I. 

parviflora. Ellenberg indicator values had poor explanation value; significant effect was 

revealed only in nutrients. Individual species niches overlap considerably, but are not 

identical. The coexistence of species in the field is therefore possible, but only in the 

relatively narrow range of conditions. Invasive species were generally not stronger 

competitors, plant cover was the best predictor of competitive ability of plants. 

 

Key words: Impatiens noli-tangere, Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera, plant 

invasions, non-indigenous species, congeners, environmental characteristics, competition, 

field experiment 
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1. ÚVOD 

 

V České republice se vyskytuje přibližně 3000 druhů cévnatých rostlin (Kubát at al. 

2002). Asi jedna třetina rostlin z celkového počtu jsou nepůvodní druhy (Pyšek et al. 2002). 

Nepůvodní rostliny jsou definovány jako ty, které nemají v daném území přirozený výskyt od 

neolitu (přibližně před 7000-8000 lety) a byly úmyslně či neúmyslně zavlečeny člověkem 

(Richardson et al. 2000). Nepůvodní druhy můžeme rozdělit podle úspěšnosti kolonizace 

nových stanovišť sekundárního areálu (v němž se rostlina nově vyskytuje) na přechodně 

zavlečené, naturalizované a invazní druhy. Přechodně zavlečený druh je závislý na 

opakovaném přísunu diaspor a není se sám schopen v přírodě opakovaně reprodukovat. 

Naturalizovaný druh se rozmnožuje a přežívá nezávisle na člověku, jeho výskyt je v daném 

území víceméně trvalý. Invazní druh je podskupinou naturalizovaných druhů, typickými 

vlastnostmi invazního druhu je schopnost šířit se krajinou a vytvářet rozsáhlé populace 

(Richardson et al. 2000). Invazní rostliny tvoří podle Pyška et al. (2002) asi 7 % 

z nepůvodních rostlin flóry ČR.  

Invaze nepůvodních druhů představují velké nebezpečí pro druhovou bohatost a 

funkci domácích ekosystémů (Vitousek et al. 1996, Mack et al. 2000), způsobují také velké 

ekonomické ztráty (Pimentel 2002). Způsoby, jak zabránit invazi, nebo minimalizovat její 

dopad jsou různé, od predikce pravděpodobnosti invaze (např. Higgins et al. 1999, Pyšek et 

al. 2004) až po eradikaci druhu (Zavaleta et al. 2001).  

Předpokladem úspěšného boje proti vzniku nových porostů invazních rostlin 

a managementu již invadovaných ploch je znalost biologických a ekologických vlastností 

invazních druhů. Jedním z hlavních témat invazní ekologie je najít vlastnosti rostlin 

podporující jejich invazivnost (van Kleunen et al. 2010, Moravcová et al. 2010).  

Vlastnosti podporující invazivnost druhů lze zkoumat pomocí různých metodických 

přístupů, např. srovnáním vlastností (i) invazních a domácích druhů (např. Crawley et al. 

1996), (ii) invazních a zavlečených neinvadujících druhů (např. Lake et Leishman 2004), 

nebo (iii) invazních a expanzivních druhů (např. Thompson et al. 1995). První přístup je 

používán ve většině současných prací zabývajících se invazemi a je použit i v této práci 

(Pyšek et Richardson 2007).  

Zvláště při hledání obecných vlastností  invazních druhů  je nutné vzít v potaz 

skutečnost, že některé vlastnosti jsou silně vázány na taxonomické jednotky. Proto je velmi 

vhodné porovnávat invazní druhy s domácími nebo zavlečenými neinvadujícími blízce 
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příbuznými druhy, čímž se tento efekt minimalizuje. Pokud nejsou srovnávány blízce 

příbuzné druhy, lze efekt příbuznosti do značné míry minimalizovat použitím fylogenetických 

korekcí (Rejmánek et Richardson 1996).  

Úspěšnost invaze ovlivňuje celá řada faktorů. V prvé řadě se diaspory rostliny musí 

dostat na místo svého budoucího rozšíření. Vektorem přenosu diaspor z primárního do 

sekundárního areálu rozšíření u zavlečených rostlin je přímo člověk, nebo transport umožní 

zprostředkovaně (Richardson et Pyšek 2006). Následujícím krokem je nalezení volné 

ekologické niky. 

 

 

1.1  Nika invazního druhu a role fenotypové plasticity 

 

Ekologická nika je podle Hutchinson (1957) definována jako mnohorozměrný prostor, 

který tvoří jednotlivé ekologické faktory, v jejichž rozsahu se populace vyskytuje. Každý 

ekologický faktor představuje jeden rozměr prostoru. Ekologické faktory mohou být biotické 

podmínky (např. predátoři a patogeny), abiotické podmínky (teplota, vlhkost, sluneční záření) 

a zdroje (živiny).  

Nika, kterou by organismus zaujímal pokud by nebyl omezován jinými organismy, se 

nazývá fundamentální nika. Skutečně obsazená nika (kterou organismus zaujme po interakci 

s ostatními organismy) se nazývá realizovaná nika. Realizovaná nika je tedy podmnožinou 

niky fundamentální. Realizované niky dvou druhů se mohou překrývat, nemůžou být ale zcela 

shodné. Pokud dva druhy sdílí stejnou realizovanou ekologickou niku, dojde ke 

kompetičnímu vyloučení (Hutchinson 1957). 

Předpokladem že se nepůvodní druh uchytí v konkurenci domácích druhů je, že 

nalezne prázdnou niku. Existují dva případy prázdné niky: (i) nika před příchodem 

nepůvodního druhu neexistovala (Simberloff 1995), druh využívá prostředí zcela jinak než 

druhy domácí. (ii) nika je původními druhy dočasně uvolněna (např. disturbancí) (Crawley et 

al. 1999). V první případě si druhy nebudou konkurovat, oba druhy využívají prostředí jiným 

způsobem. V druhém případě je konkurence obou druhů nevyhnutelná, záleží na tom, který 

z druhů využije volnou niku efektivněji. Podle Shea et Chesson (2002) jsou pro interakci 

původního a introdukovaného druhu zásadní tři faktory: (i) abiotické prostředí, (ii) soutěž o 

dostupné zdroje, (iii) omezení přirozenými nepřáteli. 
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1.1.1 Abiotické faktory a zdroje 

 

Rostliny jsou adaptovány na různé podmínky prostředí, podle toho v jakém biotopu se 

vyskytují. Například semeno palmy z tropů, které je vystaveno podmínkám mírného klimatu 

má šanci vyklíčit, ale pravděpodobně nepřežije první mráz. Překonání bariér abiotického 

prostředí na novém stanovišti je životně důležité, přežijí jen rostliny adaptované na podobný 

typ klimatu (Beerling 1993) a půdních podmínek (např. Brewer et al. 2003). Podmínky 

stanoviště v sekundárním areálu by měly být kompatibilní s podmínkami v primárním areálu. 

Nejdůležitějším abiotickým faktorem je klima, shoda klimatu nemusí být úplná, ale musí 

existovat alespoň částečný překryv, např.  tropické rostliny jsou schopné růst nejen v tropech 

ale i v subtropech, už ne v mírném pásmu. Nejmenší shodu klimatu primárního 

a sekundárního areálu vyžadují vodní rostliny. To může být způsobeno vegetativním 

rozmnožováním (není tak energeticky náročné jako generativní) a větší uniformitou vodního 

protředí (např. rychlé změny teplot vzduchu se ve vodním prostředí projeví minimálně; u dna 

voda nezamrzne) (Richardson et al. 2000). 

Zdroje jsou limitujícím faktorem určujícím výskyt druhů; pokud není požadovaný 

zdroj k dispozici v dostatečné míře, organismum nepřežije. Míra kompetice mezi organismy 

je nepřímo úměrná koncentraci dostupných zdrojů, tedy čím je větší koncentrace zdroje, tím 

je kompetice menší. Dostupnost zdrojů se mění v čase v závislosti na disturbancích a využitím 

zdrojů organismy (Shea et Chesson 2002). V případě, že je zdrojů dostatek, mohou je 

využívat oba organismy. Nadbytek zdrojů je způsoben: (i) původní druh zdroj nevyužívá plně, 

(ii) dochází k obohacování stanoviště o zdroj (Davis et al. 2000). Stanoviště může být 

obohaceno např. eutrofizací (živiny), odlesněním (světlo), neobvykle vlhkým rokem (půdní 

vlhkost).  

Podle Tilmana (1999) při nedostatku zdrojů konkurence obou druhů roste do 

okamžiku, kdy jeden druh už není schopen nízkou koncentraci tolerovat a je kompetičně 

vyloučen. Nejnižší koncentrace limitního zdroje je vyjádřena parametrem R*, pod touto 

koncentrací již není schopen druh ve společenstvu existovat. Obecně R * představuje 

koncentraci zdroje, při níž růst organismu je roven ztrátám. Ztráty vyjadřují např. úmrtí 

jedinců populace, poškození patogeny a herbivory, stárnutí jedinců, atd. Pokud má invazní 

druh pro limitní zdroj nižší R*  než domácí druh, domácí druh bude vyloučen. Vyloučením 

domácího druhu se R* invazního druhu ještě sníží, protože nemusí vynakládat energii na 

konkurenci.  
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Konečně míra exploatace zdrojů se také liší podle toho, zda je druh generalista, nebo 

specialista. Invazní rostliny jsou častěji generalisté, díky širší ekologické valenci se mohou 

snáze uchytit v různých biotopech (Richards et al. 2006). Specialisté jsou schopni využívat 

zdroj na který jsou přizpůsobeni efektivněji než generalisté, ovšem za předpokladu, že 

podmínky jsou stabilní. Proti nim generalisté nevyužívají zdroj s takovou intenzitou, ale jsou 

schopni tolerovat širší výkyvy podmínek prostředí (van Tienderen 1997). 

Šíře ekologické valence druhu je závislá na tzv. fenotypové platicitě druhu. Ta je 

definována jako vlastnost genotypu tvořit různé fenotypy při působení různých podmínek 

prostředí (Pigliucci 2005). Čím je druh plastičtější, tím větší rozmezí abiotických podmínek je 

schopen tolerovat. Předpokládá se, že invazní rostliny můžou mít větší fenotypovou plasticitu 

než druhy domácí (McDowell 2002), tudíž jsou favorizovány v kompetici. Podle Parker et al. 

(1993) je fenotypová plasticita důležitá především ve fázi naturalizace, kdy se druh 

přizpůsobuje novým podmínkám prostředí. Pokud je druh přizpůsoben, je důležitá schopnost 

lokální adaptace (specializace druhu na lokální podmínky), která umožňuje přechod druhu do 

fáze invaze. Výběr strategie preferované rostlinou (fenotypová plasticita i lokální adatace) je 

dán heterogenitou prostředí: v homogenním prostředí je preferována vlastnost lokální 

adaptace, v heterogenním vlastnost fenotypové plasticity (Alpert et Sims 2002). Invazní druhy 

jsou schopny využít vysokou plasticitu ve svůj prospěch dvěma způsoby: (i) přizpůsobení se 

nepříznivým podmínkám při minimální ztrátě fitness, (ii) zvýšení konkurenceschopnosti za 

příznivých podmínek. Některé druhy jsou schopné oba přístupy kombinovat (Richards 2006). 

 

1.1.2 Přirození nepřátelé 

 

Invazní rostliny pocházejí z odlišného geografického území a nesdílí s původními 

druhy společnou evoluční historii. Častým jevem při zavlečení nepůvodního druhu do nového 

regionu je, že druh se zbaví svých přirozených nepřátel. V sekundárním areálu již není 

populace druhu omezována patogeny a hebivory, což umožňuje růst početnosti a rozšíření 

druhu. Na výše jmenovaných faktech stojí „hypotéza úniku před nepřáteli“ (Enemy Release 

Hypothesis) (Keane et Crawley 2002, Colautti et al. 2004). Hypotéza se opírá o tři logické 

argumenty: (i) přirození nepřátelé regulují velikost rostlinných populací, (ii) tito nepřátelé 

mají větší vliv na původní než na introdukované druhy rostlin, (iii) rostliny jsou schopny 

využít nepřítomnost regulace ke zvýšení svého růstu. Hypotéza předpokládá, že vliv na 

původní druhy budou mít jak patogeny a herbivoři generalisté (jsou koevolucí lépe 
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adaptováni), ale především specialisté. Ti mohou nepůvodní druhy napadnout pouze 

v případě, že se jedná o příbuzný druh domácího taxonu (Keane et Crawley 2002). 

Jiný pohled na problematiku poskytuje „hypotéza zvýšené kompetiční schopnosti“ 

(Evolution of Increased Competitive Ability – EICA). Ta předpokládá, že čím menší 

množství energie druh vynakládá na obranu proti nepřátelům, tím více si může dovolit 

investovat do kompetice (Blossey et Nötzold 1995). Teorie byla testována na druhu Lythrum 

salicaria. Výsledky ukázaly, že druh v sekundárním areálu (Severní Amerika) tvoří větší 

množství biomasy, než v primárním areálu (Evropa) při srovnatelných stanovištních 

podmínkách (Blossey et Nötzold 1995). K výsledkům podporujícím hypotézu došli např. 

Zangerl et Berenbaum (2005), kteří zkoumali změny koncentrace obranných látek u druhu 

Pastinace sativa. V intervalu 152 let se koncentrace obranných látek shodovala s náhodnou 

introdukcí hlavního herbivora rostliny Depressaria pastinacella. Rostlina tvořila průkazně 

méně obranných látek v období kdy herbivor nebyl přítomen, zatímco po introdukci herbivora 

se produkce toxinů opět zvýšila (Zangerl et Berenbaum 2005). Nepůvodní rostliny 

zvýhodněné nepřítomností přirozených nepřátel mohou alokovat více energie do růstu 

a reprodukce a méně do tvorby obranných látek. Pokud rostliny nemusí investovat do 

obranných látek stávají se kompetičně zdatnější a je vytvořen předpoklad pro úspěšnou invazi 

(Blossey et Nötzold 1995). 

 

1.1.3 Kompetice mezi původními a invazními druhy 

 

Domácí druhy jsou zvýhodněny dlouhodobou adaptací na abiotické i biotické faktory 

v místě výskytu. Invazní druhy se jsou schopny v jejich konkurenci prosadit, pokud naleznou 

v sekundárním areálu volnou niku, například v antropogenně pozměněných biotopech, nebo 

pokud fluktuují podmínky prostředí (Sax et Brown 2000). 

 Mezidruhová kompetice je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující 

pravděpodobnost invaze. Pokud jsou původní druhy zdatnějšími kompetitory, nepůvodní druh 

je kompetičně vyloučen. Na druhou stranu disturbance snižují kompetici, zvyšují dostupnost 

zdrojů a vytvářejí prostor pro úspěšné uchycení nepůvodních druhů (Crawley 1990). Práce 

zabývající se managementem invadovaných ploch tvrdí, že kompetice omezuje růst invazních 

druhů více než herbivorie (Lonsdale et Farrel 1998). Otázka spočívá v tom, zda jsou invazní 

druhy lepší kompetitoři, než druhy původní, nebo je tomu naopak.  
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Výsledky většiny publikovaných prací srovnávající kompetiční schopnosti domácích a 

invazních rostlin ukazují, že invazní druhy se jeví jako zdatnější kompetitoři (Vilà et Weiner 

2004).  

Připustíme-li, že invazní druhy by mohly být lepšími kompetitory, je důležité vedět 

proč by tomu tak mělo být. Předpokládá se, že existují určité vlastnosti, které zvyšují 

kompetiční schopnosti nepůvodních rostlin a mohou být důvodem jejich invazivnosti (van 

Kleunen et al. 2010, Pyšek et Richardson 2007). 

 

1.2  Vlastnosti podporující invazivnost rostlin 

 

První pokus o srovnání domácích a invazních druhů provedl Baker (1974), který 

definoval tzv. „ideální plevel.“ Porovnáním invazních a domácích druhů se zabývalo velké 

množství prací, široce citovaný je článek Crawley et al. (1996) který srovnává druhy flóry 

Velké Británie. Ten udává, že invazní rostliny mají ve srovnání s domácími druhy větší 

výšku, větší semena, semena jsou častěji nedormantní, rostliny kvetou buď velmi brzy nebo 

velmi pozdě, jsou opylovány více hmyzem než větrem, jsou rozšiřovány více lidmi než 

větrem nebo vodou a jsou dlouhověké. 

Problémem studií srovnávající velký počet druhů mezi sebou jsou chybějící informace 

o vlastnostech některých druhů, dostupné jsou často informace jen o široce rozšířených a 

hojných druzích (Pyšek et Richardson 2007). Hlavní potíž mnohodruhových srovnání je 

ovšem v tom, že druhy nemají stejnou evoluční minulost. Pokud vyjde určitá vlastnost 

korelovaná s invazivností druhů, může to mít dvě příčiny. První je, že vlastnost podporující 

invazivnost je důsledkem působení faktorů prostředí (např. adaptace na nedostatek vody), 

takto favorizované rostliny mají výhodu oproti ostatním rostlinám. Druhá je, že tuto vlastnost 

mají všechny rostliny v daném taxonu (např. čeledi). Daná vlastnost je již nemusí favorizovat, 

ale mají ji, protože ji zdědily po svých předcích. Problém příbuznosti se proto řeší buď 

pomocí tzv. fylogenetických korekcí (Crawley et al. 1996), nebo srovnáním blízce příbuzných 

druhů – kongenerů (např. Burns 2004, Grotkopp et Rejmánek 2007, van Kleunen et al. 2010). 

Zde je třeba podotknout, že nelze předpokládat, že všechny invazní druhy budou mít 

stejný soubor vlastností podporujících jejich invazinost. Tyto vlastnosti jsou značně druhově 

specifické, budou tedy takřka určitě odlišné pro africké akácie invadující v jižní Africe a pro 

trávy invadující v Severní Americe (Pyšek et Richardson 2007). 
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1.3  Studium invazí u kongenerických druhů 

 

Pro srovnání je proto vhodné použít druhy příbuzné, např. ze stejného rodu, nebo 

čeledi, čímž se redukují problémy způsobené fylogenetickým postavením druhu, které 

zkreslují srovnání napříč více druhy (Rejmánek et Richardson 1996). Zrno náhledu při 

vícedruhových studiích je  příliš hrubé a neumožňuje rozlišit jemné detaily, které poskytují 

studie kongenerů (Rejmánek et Richardson 1996).  

Přístup spočívá v párování invazních a domácích (případně naturalizovaných) 

kogenerických druhů. Pokud jsou prokázány rozdíly ve vlastnostech mezi původními druhy a 

invadéry, mohou být tyto rozdíly interpretovány jako možná příčina invavazivnosti v určitém 

taxonu (Daehler 2003). 

Pro představu zde uvádím několik studií, které se zabývaly studiem invazivnosti 

pomocí srovnávání kongenerů. 

Např. Rejmánek et Richardson (1996) provedli srovnání invazních a neinvazních 

druhů rodu Pinus. Tento rod je druhově bohatý, zastoupený přibližně 100 druhy vyskytujících 

se výhradně na severní polokouli (Hejný et Slavík 1997). Rod je ekonomicky významný,  

borovice byly introdukovány na všechny kontinenty s vyhovujícími klimatickými 

podmínkami. Autoři vybrali 12 invazních taxonů a 12 taxonů, které za invazní považovány 

nebyly. Ke srovnání vybrali 10 vlastností, ze kterých vyšly statisticky průkazně tři: hmotnost 

semen, délka juvenilní fáze a interval mezi semennými roky. Rozšířený model, který uvažoval 

i způsob šíření a vlastnosti semen, byl úspěšně aplikován na jiné nahosemenné a dřevnaté 

krytosemenné rostliny (Rejmánek et Richardson 1996). 

Z našeho území pochází studie Bímové et al. (2003) provedená na rodu Reynoutria. 

Autoři zkoumali vegetativní regeneraci stonků a oddenků u 4 taxonů v závislosti na 

dostupných živinách a poloze stonku či oddenku v pokusném substrátu. Největší míru 

regenerace u rhizomů i stonků vykazoval druh R. x bohemica. Tento druh v současnosti nemá 

největší rozšíření, což je pravděpodobně způsobeno malým stářím druhu a nedostatkem 

informací o jeho rozšíření (druh byl objeven až v roce 1983) (Bímová et al. 2003). Protože se 

křídlatky u nás šíří vegetativně, jde o důležitou informaci pro predikci následné invaze u rodu 

Reynoutria. 

Existuje několik studií porovnávajících vlastnosti původních a invazních druhů u rodu 

Impatiens. Například Godefroid et Koedam (2010) srovnávali stanovištní nároky původního 

druhu I. noli-tangere a invazní I. parviflora. V literatuře je uvedeno, že druhy mají podobné 
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stanovištní požadavky, rostliny například preferují stejný typ humusu, půdní druh, vyžadují 

disturbance, mají shodné hodnoty Ellenbergových indikačních hodnot pro světlo, živiny a 

půdní reakci (Coombe 1956, Hatcher 2003, Ellenberg et al. 1992). Godefroid et Koedam 

(2010) srovnáním odpovědních křivek pro Ellenbergovy indikační hodnoty (světlo, vlhkost, 

živiny, půdní reakce) obou druhů zjistili, že I. parviflora má širší ekologickou amplitudu než 

I. noli-tangere. Díky tomu může být I. parviflora lépe přizpůsobena různým podmínkám na 

stanovišti a může být schopná lépe reagovat na sníženou dostupnost zdrojů. 

Skálová et Pyšek (2009) srovnávali klíčení růst rostlin I. noli-tangere, I. parviflora a 

I. glandulifera pomocí recipročních výsevových experimentů. Pokusně byla vyseta směs 

semen všech tří druhů na stanoviště, kde rok před vysetím dominoval jen jeden z druhů 

Impatiens. Nejlépe byly kolonizovány stanoviště, kde předtím dominoval druh I. noli-tangere, 

nejhůře stanoviště I. glandulifera. Nejlépe klíčila I. glandulifera, která měla na konci roku i 

nejvíce dospělých rostlin, nejhůře I. noli-tangere. Výsledky této práce ukazují, že pokud 

existuje přísun semen, jsou se schopny nepůvodní druhy Impatiens uchytit na stanovišti 

původního druhu a úspěšně (dokonce lépe než původní druh) ho kolonizovat. 

Při srovnávání vlastností u blízce příbuzných druhů je potřeba položit si otázku, zda je 

kompetice silnější mezi blízce příbuznými druhy. Podle Darwina (1859) je kompetice blízce 

příbuzných druhů silnější než druhů fylogeneticky vzdálených, protože příbuzné druhy jsou si 

ekologicky podobnější. Blízce příbuzné druhy mají podle něj podobnou stavbu těla, 

ekologické nároky a obývají podobné habitaty, jinými slovy jejich ekologické niky jsou si 

podobnější než vzdáleně příbuzných druhů.  

Podporu tvrzení, že kompetice mezi blízce příbuznými druhu je silnější uvádějí 

Maherali et Klironomos (2007), podle kterých se blízce příbuzné druhy ve společenstvech 

vyskytují méně často, než by se dalo očekávat. Naopak Cahill et al. (2008) který testoval sílu 

kompetice mezi blízce a vzdáleně příbuznými druhy nenašel důkaz, že by blízce příbuzné 

druhy kompetovaly silněji. Vysvětlení síly kompetice v závislosti na fylogenetické 

vzdálenosti zůstává relativně nejasné (Cavender-Bares 2009 et al.), je otázkou dá-li se vztah 

kompetice a fylogenetické vzdálenosti generalizovat.  
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2. OTÁZKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Tři druhy Impatiens rostoucí v České republice mají relativně podobné stanovištní 

nároky a mohou se vyskytovat společně na jednom stanovišti. Přestože každý z druhů má 

těžiště rozšíření v jiném biotopu, je možné že invazní druhy nebyly zatím schopny obsadit 

všechny potenciální biotopy. Pokud by invazní druhy byly schopny invadovat stanoviště 

s původní I. noli-tangere, je otázka zda může její populace omezena, či dokonce kompetičně 

vyloučena.  

V této práci se chci pokusit porovnat vybrané stanovištní nároky původní I. noli-

tangere a invazních druhů I. parviflora a I. glandulifera a zjistit, zda jsou druhy schopné 

koexistovat na jednom stanovišti, popřípadě za jakých podmínek. Druhý okruh otázek 

se zabývá zhodnocením vlivu invazních druhů na I. noli-tangere. Kvantifikaci vlivu jsem se 

pokusil zhodnotit srovnáním fitness druhu na plochách s kompetitorem a bez něj. 

 

Ve své diplomové prácí si kladu následující otázky: 

 

1) Jak se liší stanovištní nároky tří druhů Impatiens? 

2) Je možná koexistence těchto tří druhů v rámci lokality z důvodu různých 

mikrostanovištních preferencí? 

3) Jsou invazní druhy kompatičně silnější než domácí I. noli-tangere a může být tento 

druh kompetičně vyloučen svými invazními protějšky? 
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Obr. 1:  Impatiens noli-tangere L.  

3. METODIKA  

 

3.1 Studované druhy 

 

Diplomová práce se zabývá třemi druhy rodu Impatiens L. (netýkavka) náležející do 

čeledi Balsaminaceae A. Rich. (netýkavkovité) (Slavík et al. 1997). Čeleď obsahuje celkem 2 

rody (Hydrocera a Impatiens). Rod Impatiens má více než 900 druhů jedno- i víceletých 

rostlin, které se vyskytují především v horách tropů a subtropů Asie, v tropech Afriky, pouze 

málo druhů se vyskytuje v temperátním pásmu Eurasie, Střední a Severní Ameriky (Yiling 

et al. 2002). Rostliny rodu Impatiens mají šťavnatou, většinou lysou lodyhu, často tvoří 

adventivní kořeny, které nahrazují brzy zanikající primární kořen (Slavík et al. 1997). 

 

3.1.1 Impatiens noli-tangere L. 

 

Popis druhu 

I. noli-tangere (netýkavka nedůtklivá) je jednoletá, lysá, bylina vysoká 30-120 cm. 

Lodyha je přímá až vystoupavá, šedě ojíněná, v dolní části o průměru až 2 cm, v nodech 

zesílená, v dospělosti dutá. Listy jsou střídavé, 

řapíkaté, vejčité až kopinaté, svrchu tmavě zelené, 

zespodu světle zelené, oboustranně ojíněné. Květy 

jsou v 2-6 květých  úžlabních hroznech, až 3,5 cm 

dlouhé, zlatožluté barvy s malými červenohnědými 

až červenými tečkami uvnitř. První květy jsou často 

kleistogamní (při nevhodných podmínkách pro 

růst), další výrazně proteandrické (nejprve 

dozrávají samčí pohlavní buňky, pak samičí, aby se 

zabránilo samoopylení). Tobolky jsou elipsoidní, až 

2,5 cm dlouhé, pukající 5 chlopněmi, obsahují 1-6 

semen (Slavík et al. 1997, Hatcher 2003). Rostlina 

plodí přibližně 1200 semen za sezónu (Daumann 

1975). 
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Obr. 2:  Rozšíření I. noli-tangere (zdroj web 1) 

Rozšíření  

Druh se vykytuje v temperátní Eurasii, roste od Španělska přes celou Evropu, Sibiř až 

po Kamčatku a Japonsko (Hatcher 2003). Nejasný původ má I. noli-tangere v Severní 

Americe, kde se rovněž vyskytuje (Jourett 1977). Areál výskytu druhu vyznačen na Obr. 2.  

V České republice 

roste téměř na celém území, 

druh byl zaznamenán na 93% 

mapovacích čtverců (Pyšek, 

nepublikováno). Nevyskytuje 

se v suchých částech jižní 

Moravy a nejvyšších horských 

polohách, roste přibližně do 

1000 m n.m. Je to jediný druh 

netýkavky, který je původní 

na našem území (Slavík et al. 

1997). 

 

Biologie 

I. noli-tangere je terofyt, semenná banka, na které je rozmnožování rostliny závislé, je 

udávána krátkodobá. V porovnání s I. parviflora a I. glandulifera si semena uchovávají 

relativně nejdelší životnost (Perglová et al. 2009). Většina semen ovšem klíčí synchronně 

následující rok po dozrání v intervalu přibližně jednoho měsíce. Pro vyklíčení je nutná 

chladová stratifikace semen při teplotě přibližně 5 °C (Perglová et al. 2009). Semena klíčí 

počátkem dubna, rostliny kvetou od začátku července do konce srpna a plodí od poloviny 

července do konce srpna (Ellenberg 1996). 

 

Stanovištní limitace 

I. noli-tangere roste na vlhkých až zamokřených humózních půdách, nejčastějším 

typem humusu je mull. Druh je nitrofyt (hodnota pro živiny 5, Ellenberg 1992). Roste 

na stinnějších stanovištích s vyšší vzdušnou vlhkostí. Důležitá je souhra zástinu a půdní 

vlhkosti – rostliny kladně reagují na snížení zástinu (např. paseky, vývrat stromu), substrát 

nesmí ale vyschnout příliš, rostliny pak rychle vadnou a při velkých ztrátách vody nejsou 

schopny obnovit turgor (Hatcher 2003). Druh preferuje bazický až slabě kyselý substrát, 

neobjevuje se na velmi kyselých půdách (Ellenberg 1992). 
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Patogeny a herbivoři 

Druh je často postižen atakem různých nepřátel. Často je viditelné napadení rostliny 

rzí Puccinelia argentata, která způsobuje šedavé skvrny na listech a stoncích. Rostliny mohou 

být sežrány či sešlapány zvěří nebo dobytkem. Sežrány jsou listy a je ponechán pouze hlavní 

stonek (Hatcher 2003). Rostliny s menším stupněm poškození  jsou schopny regenerovat 

(vlastní pozorování). Druh je napadán mšicemi druhu Impatientinum balsamines (Holman 

1971). 

 

Společenstva 

Druh se vyskytuje v listnatých a jehličnatých lesích, zastíněných říčních březích, 

lužních lesích (Slavík et al. 1997). Druh I. noli-tangere se vyskytuje především ve 

společenstvech svazů Caricion remotae, Alnion incanae, Tilio-Acerion, Fagion sylvaticae 

(Chytrý et al. 2010). Druh je zástupcem časné sukcesní flóry lesů, objevuje se na 

disturbovaných stanovištích, např. na místech lesních prací, půdě rozryté zvěří, u vývratů 

stromů (Hatcher 2003). 

 

Ochranářské implikace 

Tichý (1997) uvádí úplné vymizení druhu z oblasti masivu Ondřejníku mezi lety 1964- 

1993, kde byla I. noli-tangere dříve hojná. Jako důvod autor uvádí snížení půdní vlhkosti, 

které má vliv na přežívání rostliny. Rostlina je ohrožena například ve Velké Británii, kde se 

vyskytuje hlavně v oblasti Lake District.  I. noli-tangere zde je ohrožena vykompetováním 

vytrvalými rostlinami jako Pteridium aquilinium, Urtica dioica, Rhododendron ponticum. 

(Hatcher 2003). V neposlední řadě představuje pro I. noli-tangere nebezpečí i I. glandulifera 

(Beerling, Perrins 1993) a I. parviflora (Trepl 1984 in Chmura, Sierka 2007), se kterými má 

podobné stanovištní preference (Hatcher 2003). 

 

3.1.2 Impatiens parviflora D.C. 

 

Popis druhu  

I. parviflora (netýkavka malokvětá)  je jednoletá bylina, vysoká 30-100 cm. Lodyha je 

přímá, světle zelená, šťavnatá, často červenohnědě naběhlá. Listy jsou střídavé, řapíkaté, 

vejčité až eliptické. Po okraji jsou listy ostře pilovité, s vyniklou žilnatinou, svrchu tmavě, 

zespodu světle zelené. Květy jsou ve dlouze stopkatých hroznech, čítajících 3-10 květů. 
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Obr. 4:  Rozšíření I. parviflora (zdroj web 2) 

 

První květy jsou často kleistogamické, 

obzvláště při nepříznivých stanovištních 

podmínkách, většinou ovšem 

proteandrické jako u ostatních druhů rodu 

Impatiens (Slavík et al. 1997). Délka 

květů je do 1,5 cm i s ostruhou, barva je 

světle žlutá, uvnitř jsou roztroušené 

červené skvrny. Tobolky jsou kyjovité, 

15-28 mm dlouhé, pukající 5 chlopněmi, 

obsahují 1-5 semen (Slavík et al. 1997). 

Rostliny produkují přibližně 2200 semen 

za sezónu (Daumann 1975). 

 

Rozšíření (Svět, ČR) 

Druh je původní v střední Asii (západní Sibiř, západní Mongolsko, turánská oblast 

západní Himaláj) (Coombe 1956, Slavík et al. 1997), odkud byla I. parviflora zavlečena do 

přilehlých částí Asie, velké části Evropy a Severní Ameriky (Mlíkovský, Stýblo 2006). Areál 

výskytu druhu vyznačen na Obr. 4, primární areál je orámován červeně. Druh byl popsán De 

Candollem roku 1824, již v roce 1831 byl pěstován v botanické zahradě v Ženevě a během 

desetiletí v botanických 

zahradách po celé Evropě 

(Vídeň, Berlín, Tartu, Praha) 

(Coombe 1956). Ze zahrad se 

I. parviflora rozšířila téměř 

v celé Evropě, kromě 

nejsevernější a nejjižnější části 

(Coombe 1956). Na území ČR je 

druh doložen již z roku 1844 

z botanické zahrady v Praze, 

první záznamy o zplanění jsou kolem roku 1870, na ostrově Štvanice a dalších místech 

v Praze. Dalšímu šíření napomohlo budování železnice, úmyslné rozšiřování druhu do dalších 

zahrad a transport semen vodními toky (Slavík et al. 1997). Běžně jsou semena jsou 

rozšiřována poltivými pohyby tobolky, myrmekochorně, transportem sadby z lesnických 

školek, transportem dřeva, (Coombe 1956).  

Obr. 2:  Impatiens parviflora D.C. 
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I. parviflora je v ČR velmi hojná, vyskytuje se na celém území ČR kromě nejvyšších 

horských poloh, populace schopné opakované reprodukce jsou udávány v nadmořské výšce 

600-650 m n.m. Nejvyšší doložený výskyt pochází z Hrubého Jeseníku a Orlických hor (1000 

m n.m.) (Slavík et al. 1997). Nadmořská výška by ovšem neměla být pro druh příliš limitující, 

v primárním areálu rozšíření se vyskytuje v horách v nadmořských výškách 1200-1700 m n.m 

(Yiling et al. 2002). V současnosti je přítomna v ČR ve 86 % mapovacích čtverců (Pyšek, 

nepublikováno). 

 

Biologie 

I. parviflora je terofyt, semenná banka se podle Perglové et al. (2009) nevytváří. 

Semena klíčí v dubnu, rostliny kvetou od poloviny června do listopadu, plodí od konce června 

do listopadu (Ellenberg 1996, web 3). Protože je druh závislý na pravidelných disturbancích, 

je po čase vytlačen ze stanoviště vytrvalými druhy jako Sambucus nigra, Urtica dioica, Rubus 

sp. (Coombe 1956). 

 

Stanovištní limitace 

Druh neprokazuje vazbu na pH substrátu, roste na bazických, neutrálních, ale na rozdíl 

od I. noli-tangere i silně kyselých půdách (až pH 4,5) (Peace et Grubb 1982). Literatura 

poskytuje rozdílné informace o preferencích I. parviflora k půdnímu druhu a typu humusu. 

Zatímco Coombe (1956) uvádí, že druh roste na lehkých půdách a preferuje humus typu mull, 

Godefroid et Koedam (2010) zjišťují korelaci výskytu druhu s ulehlými půdami a humusem 

typu moder. I. parviflora upřednostňuje stanoviště bohatá dusíkem (hodnota pro živiny N = 5, 

Ellenberg 1992), není ovšem tak nitrofilní jako I. noli-tangere a je schopná růst na 

stanovištích minerálně chudších (Godefroid et Koedam 2010). Druh roste na vlhčích, ne však 

zamokřených místech, ve stínu či polostínu. V suchých obdobích indikuje I. parviflora jako 

jedna z prvních rostlin nedostatek vody vadnutím. Rostliny vadnou pokud jsou vystaveny 

silnému přímému slunečnímu záření i při dostatečném zásobení vodou  (Coombe 1956). 

V primárním areálu se druh vyskytuje na vhkých stanovištích porostých mechem a říčních 

březích (Yiling et al. 2002). 
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Patogeny a herbivoři 

I. parviflora hostí relativně malé množství škůdců, častá je rez Puccinia komarovii 

(Bacigalova et al. 1998), která způsobuje zvýšenou mortalitu infikované populace. Infikované 

rostliny I. parviflora měly průkazně nižší hmotnost, než zdravé rostliny, největší rozdíl byl 

v hmotnosti generativních orgánů. Zajímavé je, že míra napadení nebyla závislá na densitě 

porostu I. parviflora (Piskorz et Klimko 2006). 

Přítomnost herbivorie v dostupné literatuře není uvedena, Coombe (1956) pouze 

konstatuje že rostliny nejsou okusovány králíky mladé rostliny jsou někdy napadeny slimáky. 

Holman (1971) popisuje poměrně časté napadení rostlin mšicemi druhu Impatientinum 

asiaticum. 

 

Společenstva 

 Druh nalezneme na březích toků, na ruderalizovaných místech (zahrady, příměstské 

lesy, hřbitovy). V jehličnatých lesích je I. parviflora často jediným zástupcem bylinného 

patra. I. parviflora se vyskytuje ve společenstev třídy Querco-Fagetea, třídy Chelidonio-

Robinietalia (Chytrý at al. 2010), vyskytuje se rovněž ve společenstvech řádu Galio-

Alliarietalia a  Artemisietalia (Trepl 1984 in Gogefroid et Koedam 2010). 

 

Ochranářské implikace 

Předpokládá se, že se I. parviflora již dále nešíří na nová stanoviště, protože je 

přítomna na celém území ČR a všechna vhodná stanoviště už jsou pravděpodobně obsazena 

(Mlíkovský et Stýblo 2006). Rychlost šíření dvou invazních druhů Impatiens ve Velké 

Británii zkoumali Perrins et al. (1993) pomocí revize floristických záznamů. I. parviflora 

postupovala od své introdukce  (1848) rychlostí 24 km za rok, I. glandulifera (introdukována 

roku 1839) rychlostí 38 km za rok. Obecně není znám negativní vliv I. parviflora na funkci či 

diverzitu společenstev, vliv tohoto invazního druhu nebyl příliš studován ani na úrovni 

mezidruhové kompetice (Godefroid et Koedam 2010, Dostál et Palečková 2011). Druh 

I. parviflora je velmi rozšířený druh s širokou ekologickou amplitudou, podle Sádla et al. 

(2007) je tento druh jediným neofytem, který se vyskytuje jako dominanta ve třech a více 

biotopech (pojem biotop odpovídá fytocenologické jednotce na úrovni svazů nebo skupin 

svazů). Protože se I. parviflora vyskytuje často společně s I. noli-tangere (Coombe 1956), je 

otázkou zda existuje mezi druhy nějaká interakce. 
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3.1.3 Impatiens glandulifera Royle 

 

Popis druhu 

I. glandulifera (netýkavka žláznatá) je statná jednoletá lysá rostlina, vzrůst až 2,5 m 

z ní činí nejvyšší jednoletku v Evropě. Lodyha je přímá, v dospělosti dutá, tupě hranatá, při 

bázi o průměru až 5 cm, výrazně dužnatá a křehká, barva zelenavě průhledná či načervenalá. 

Dolní lodyžní listy jsou střídavé či vstřícné, horní jsou vstřícné nebo v trojčetných přeslenech, 

řapíkaté, široce vejčité až kopinaté. Listy jsou po okraji ostře pilovité, s vyniklou žilnatinou, 

zespodu světleji zelené něž svrchu. Květy jsou uloženy v úžlabních hroznech po 2-20, dlouhé 

až 4,4 cm, barva je variabilní – od bíle přes růžovou po červenofialovou. Barva květů je 

jedním ze znaků poukazujících na zmenšenou genetickou diverzitu rostlin oproti původnímu 

areálu – některé populace mají stejnou 

barvu v celé populaci. Květy jsou 

pouze proteandrické, kleistogamie 

nebyla zaznamenána. Tobolky jsou 

vřetenovité, 22-32 mm dlouhé, 

pukající 5 chlopněmi, obsahují 5-20 

semen (Beerling et Perrins 1993, 

Slavík et al. 1997). Jedna rostlina 

vyprodukuje za vegetační sezónu 

přibližně 4300 semen (Daumann 

1975). 

 

Rozšíření (Svět, ČR) 

 I. glandulifera není původním druhem české květeny. Primární areál výskytu je 

v temperátním pásmu západního Himaláje ve výškách 1800-4000 m (Beerling et Perrins 

1993). Sekundární areál obsahuje území severní a střední Evropy, Asii, temperátní Severní 

Ameriku  a Nový Zéland (Adamowski 2008). Areál výskytu druhu vyznačen na Obr. 6, 

primární areál je vyznačen červeně. Do Evropy (nejdříve Anglie) a později na území Čech 

byla I. glandulifera zavedena jako okrasná a nektarodárná rostlina (Slavík et al. 1997). První 

doložené údaje o pěstování jsou z roku 1846 ze zámecké zahrady v Červeném Hrádku u 

Jirkova. První naturalizace byla pozorována na březích řeky Jizery u Turnova v roce 1903. 

Obr. 5:  Impatiens glandulifera Royle. 
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Obr. 6: Rozšíření I. glandulifera (zdroj web 4) 

 

První výskyt v tomto území není náhodný, protože I. glandulifera byla pěstována jako 

okrasná rostlina na zahrádkách německé menšiny (Pyšek et Prach 1995).  

V současnosti se I. glandulifera vyskytuje téměř na celém území ČR. Je doložena 

z 63 % mapovacích čtverců (Pyšek, nepublikováno), zatímco v roce 1992 se vyskytovala 

pouze na 47 % mapovacích čtverců (Pyšek et Prach 1995). Zatím chybí v nejvyšších horských 

oblastech, Slavík et al. (1997) uvádějí že např. v Krkonoších se běžně vyskytuje do 

nadmořské výšky 830 m n. m. 

(Krakonošovo údolí, Malá 

Úpa), Pyšek a Prach (1995) 

dokonce citují ojedinělý výskyt 

ve výšce 1030 m.n.m (lokalita 

neuvedena). Protože je 

I. glandulifera stejně jako 

I. parviflora v primárním areálu 

horský druh, lze očekávat, že 

výskyt druhu nebude limitován 

nadmořskou výškou. Druh také 

chybí v oblastech s řídkou říční sítí (Slavík et al. 1997), řeky totiž představují hlavní vektor 

šíření I. glandulifera (Beerling et Perrins 1993). Zajímavý je způsob pohybu semen v říčním 

toku. Protože semena neplavou (jen krátce než se potopí), kutálejí se po dně ve směru toku 

řeky. Semena jsou vyvržena na břeh při vylití vody mimo koryto řeky, například při 

povodních (Lhotská et Kopecký 1966). Možné je šíření I. glandulifera s transportem zeminy 

při úpravách říčních toků, v peří vodních ptáků (Beerling et Perrins 1993), poměrně časté je 

pěstování druhu jako okrasné rostliny v zahrádkách (vlastní pozorování). Spekulativní je 

transport mladých rostlinek při epizodách jarních povodní, nebo regenerace z fragmentů 

rostlin (Hejda 2004).  

 

Biologie 

Druh I. glandulifera je stejně jako naše ostatní netýkavky terofyt. Údaje o semenné 

bance se podle dostupných zdrojů liší. Slavík et al. (1997) udávají, že semena jsou schopna 

klíčit v intervalu až šest let, Beerling et Perrins (1993) tvrdí, že pouze 18 měsíců, podle 

Perglové (2009) druh semennou banku nevytváří. I. glandulifera potřebuje z našich Impatiens 

nejkratší stratifikaci semen a vykazuje velmi dobrou klíčivost (Perglová et al. 2009). První 
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semenáče se objevují v dubnu, rostliny bujně rostou v průběhu května a června, první květy se 

objevují v červenci až srpnu. Semena bývají zralá v srpnu až září. 

 

Stanovištní limitace (klima, substrát) 

V literatuře se udává, že druh se vyžaduje vysokou půdní vlhkost a růst rostlin je 

přímo úměrný dostupné půdní vlhkosti (Konies et Glavač 1979). Preferenci vlhkých stanovišť 

by nasvědčovalo i současné rozšíření druhu podél vodních toků, druhým důvodem 

současného rozšíření může být hydrochorní šíření semen. Je otázkou, který z těchto faktorů 

hraje silnější roli. Podle Beerlinga (1993) je rozříření I. glandulifera také omezeno 

senzitivitou rostliny k mrazu, hranici výskytu vymezuje sumou 2195 denních stupňů za 

vegetační sezónu. V původním areálu je druh plně odolný působení mrazu, vyskytuje  se až 

do nadmořské výšky 4000 m.n.m., ekotyp I. glandulifera vyskytující v Evropě se zdá být 

méně odolný (Beerling 1993).  

I. glandulifera roste na širokém spektru substrátů, na hrubozrnných říčních náplavech, 

jílech i na rašelině. Amplituda pH substrátu je 4,5-7,7. Druh je schopen růst na průmyslově 

znečištěných půdách a toleruje i znečištění ovzduší, což dokazuje jeho přítomnost 

v industriálních oblastech střední Anglie a Walesu (Beerling et Perrins 1993).  

 

Patogeny a herbivoři 

U I. glandulifera nebyly zaznamenány téměř žádné choroby ani paraziti. Rostliny 

mohou být sežrány dobytkem nebo divokou zvěří, jsou sežrány listy i stonky (Beerling et 

Perrins 1993). Podle Beerling et Dawah (1993) má přítomnost druhu negativní vliv na 

diverzitu herbivorů . Stejně jako I. parviflora může být druh napaden druhem Impatientinum 

asiaticum (Starý et Láska 1999). 

 

Společenstva 

Těžiště výskytu I. glandulifera se nachází na vlhkých a dusíkem bohatých stanovištích 

v okolí říčních toků (Pyšek et Prach 2004). Druh se dále vyskytuje i v lužních lesích, 

zamokřených opuštěných loukách a ruderalizovaných vlhčích místech (Beerling et Perrins 

1993), je schopen pronikat do společenstev tužebníkových lad (Hejda 2004). I. glandulifera je 

diagnostickým druhem třídy Galio-Urticetea (svaz Senecion fluviatilis) (Chytrý 2009). 
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Ochranářské implikace 

Další šíření I. glandulifera je velmi pravděpodobné, Pyšek et Prach (1995) uvádějí že 

do roku 2025 druh obsadí všechny řeky větších vodních toků, pokud se nezmění současná 

rychlost šíření. Nejasným bodem zůstává šíření I. glandulifera do jiným než poříčních 

biotopů.  

Druh má i určité schopnosti měnit podmínky stanoviště, díky svému řídkému 

kořenovému systému zvyšuje míru eroze v místě výskytu (Mlíkovský et Stýblo 2006). 

Disturbance omezuje růst vytrvalých rostlin a přispívá k úspěšnému uchycení I. glandulifera, 

která je existenčně na pravidelných disturbancích závislá. Druh omezuje konkurenci ostatních 

rostlin hustým pokryvem zbytků stonků, které se pomalu rozkládají a omezují růst jiných 

rostlin na jaře příštího roku (Beerling et Perrins 1993). 

V literatuře jsou různé údaje o vlivu I. glandulifera na společenstva. Hejda et Pyšek 

(2006) zkoumali, zda I. glandulifera způsobuje snížení druhové diverzity a zda se změnilo 

druhové složení invadovaných společenstev. Výsledky terénního pokusu ukázaly, že snížení 

druhové diverzity na invadovaných plochách bylo minimální. Druhové složení ploch se také 

příliš nezměnilo, pouze došlo k výměně dominanty porostu, kterou přebrala I. glandulifera. 

S přihlédnutím k výše uvedeným faktům je možné, že I. glandulifera pouze supluje pozici 

domácích nitrofilních dominant, např. Urtica dioica, Chaerophyllum bulbosum, Carduus 

crispus a neovlivňuje druhy ve svém podrostu (Hejda et Pyšek 2006).  

K jiným výsledkům došli Hulme et Bremner (2005), kteří zjistili, že stanoviště 

invadovaná I. glandulifera měla nižší počet druhů, než neinvadovaná stanoviště. Nejvíce 

ovlivněny byly světlomilné druhy, které byly omezeny v růstu v důsledku mohutného zástinu 

I. glandulifera. Postiženy byly ovšem převážně hojné ruderální druhy, riziko vyhynutí 

vzácných druhů z důvodu kompetice I. glandulifera je malé (Hulme et Bremner 2005). 

Je prokázán nepřímý negativní vliv I. glandulifera na jiné rostliny odlákáním jejich 

opylovačů, což vede ke snížení počtu semen původního druhu. Chittka et Schürkens (2001) 

zkoumali vliv přítomnosti I. glandulifera na počet návštěv hmyzích opylovačů u domácího 

druhu Stachys palustris. I. glandulifera má velmi nápadně zbarvené květy produkující velké 

množství nektaru (desetkrát více než Stachys palustris). Počet návštěv opylovačů u druhu 

Stachys palustris se snížil na 50 % a produkce semen se snížila o 25 %.  

Druh I. glandulifera je jedním z nejčastějších a nejnebezpečnějších invazních druhů 

v Evropě (web 5) a spolu s druhy rodu Renoutria a Heracleum mantegazzianum patří 

k nejčastějším invadérům pobřežních biotopů (Pyšek et Prach 1993). Ukazuje se, že druh je 

schopen pronikat i mimo říční síť. Díky podobným stanovištním nárokům a biologii 
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I. glandulifera je možné že invaduje mnohá stanoviště I. noli-tangere. Kdyby k podobnému 

scénáři došlo, je otázkou, nebude-li  I. noli-tangere vytlačena svým invazním kongenerem. 
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Tab. 1:  Souhrn vlastností I. noli-tangere, I. parviflora a I. glandulifera 
 
Informace o jednotlivých druzích podle: 1Hatcher (2003), 2Coombe (1956), 3Beerling et Perrins (1993), 
pokud není uvedeno jinak. Ostatní podle 4Durka 2002, 5Daumann (1975), 6Perglová et al. (2009), 
7Ellenberg, 8Holman (1971), 8Starý et Láska (1999). 
 
 
 I. noli-tangere1 I. parviflora2 I. glandulifera3 

Rozšíření    

primární areál rozšíření Evropa, Asie, 
?S. Amerika 

stř. Asie z. Himaláj 

sekundární areál 
rozšíření 

- Evropa, S. Amerika 
Evropa, Asie, 

S. Amerika, Nový Zéland 

rok zavlečení - 1844 1846 

obvyklý biotop v ČR břehy toků, lesy 
břehy toků, lesy, 

ruderál 
okolí vodních toků 

Biologické vlastnosti     

životní forma terofyt terofyt terofyt 

výška 20-180 cm 20-100 cm až 250 cm 

rozmnožování pouze semeny pouze semeny pouze semeny 

počet chromozomů4 2n = 20, 40 2n = 20, 24, 26 2n = 18, 20 

typ opylení samo/cizosprašné samo/cizosprašné samo/cizosprašné 

způsob opylení 
chasmogamie/ 
kleistogamie 

chasmogamie/ 
kleistogamie chasmogamie 

produkce semen5 1200 2200 4300 

vzdálenost rozptylu 
semen 

do 2-3 m do 1-2 m do 5 m 

semenná banka6 krátkodobá netvoří se netvoří se 

Stanovištní nároky, 
biotické interakce    

světlo 7 4 4 5 

vlhkost7 7 5 8 

půdní reakce7 7 7 7 

živiny7 6 6 7 

teplota7 5 6 7 

kontinentalita7 5 5 2 

humus mull mull preference neuvedena 

pH 4,5-7,2 4,5-7,6 4,5-7,5 

mykorrhiza slabá nebo vůbec nezaznamenána slabá 

parazité v ČR8 mnoho, houby, 
herbivoři i mšice 

málo, jen houby, 
mšice 

téměř žádní, jen mšice a 
omezeně herbivoři  
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3.2 Lokality 

 

Stanovištní nároky a kompetici domácího druhu I. noli-tangere s invazními druhy 

I. parviflora a I. glandulifera jsem studoval pomocí trvalých pokusných ploch. V létě roku 

2008 bylo  vytipováno celkem 5 lokalit (Volyně, Čelina, Třebsín, Krhanice a Potštejn) se 

společným hojným výskytem tří druhů Impatiens (Obr. 7).  

Na těchto lokalitách byly založeny dva soubory trvalých ploch. První soubor určený 

pro studium stanovištních nároků a krátkodobé dynamiky Impatiens byl založen na začátku 

srpna roku 2008 (kap. 3.3). Druhý soubor byl určen pro studium kompetice domácí 

I. noli-tangere s invazními I. glandulifera a I. parviflora byl založen v květnu roku 2009 

pouze na lokalitách Volyně, Čelina a Krhanice (kap. 3.4).  

 

 

 

 

 

Obr. 7:  Orientační poloha studovaných studovaných lokatit (1 Volyně, 2 Čelina, 3 Třebsín,  

4 Krhanice, 5 Potštejn) 
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3.2.1 Stručná charakteristika lokalit 

 

Volyně 

Trvalé plochy se nachází v lužním lese v blízkosti řeky Volyňky, JZ od obce Černětice 

u Volyně v nadmořské výšce přibližně 460 m n. m. Geomorfologicky je území součástí 

oblasti Šumavské hornatiny, celku Šumavského podhůří. Území náleží podle geologického 

členění do soustavy Českého masivu, oblasti moldanubického krystalinika (web 6). Podloží 

tvoří pararula, která je v nivě řeky Volyňky překryta sedimentárními  horninami čtvrtohorního 

stáří - písky, štěrkopísky a nivní půdami (fluvizemě) (web 7). Průměrná roční teplota je asi 

7 °C, průměrný roční úhrn srážek je přibližně 500 mm (Tolasz 2007). Fytogeograficky náleží 

do oblasti Českomoravského mezofytika, fytochorionu Šumavsko-novohradského podhůří 

(Skalický 1997). 

 

Čelina 

Trvalé plochy byly založeny listnatém lese a břehových porostech Čelinského potoka, 

JV od obce Čelina, nadmořská výška činí 300 m n. m. Území náleží geologicky do oblasti 

Českého masivu, oblasti bohemika. Podloží je tvořeno postvariské magmatity (tufy a tufity) 

převrstvené nivními sedimenty Čelinského potoka (web 6). Převažující půdy jsou gleje, 

v lesních partiiích pak kambizemě (web 7). Průměrná roční teplota je asi 8 °C, průměrné roční 

srážky jsou 500 mm (Tolasz 2007). Podle fytogeografického členění ČR náleží území do 

oblasti Českomoravského mezofytika, fytochorionu Středního povltaví (Skalický 1997). 

 

Třebsín 

Trvalé plochy se nacházejí ve smíšeném lese a pobřežních porostech potoka, který teče 

SV směrem od obce Třebsín v nadmořské výšce přibližně 280 m n. m. Území náleží 

geomorfologicky do oblasti Středočeské pahorkatiny, celku Benešovské pahorkatiny. 

Geologicky území náleží do soustavy Českého masivu, oblasti bohemika. Podloží tvoří  dacit 

a andesit, v údolí Sázavy a potoka tekoucího od Třebsína je překryto čtvrtohorními sedimenty 

(web 6). Půdy jsou v lesních partiích zastoupeny kambizeměmi, v údolí Sázavy pak 

fluvizeměmi (web 7). Průměrná roční teplota je asi 8 °C, průměrný roční úhrn srážek je 

přibližně 550 mm (Tolasz 2007). Území je podle fytogeografického členění ČR součástí 

Českomoravského mezofytika, oblasti Středního povltaví (Skalický 1997). 
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Krhanice  

Plochy byly založeny ve smíšeném lese a břehových porostech Kamenického potoka, 

V od obce Krhanice v nadmořské výšce asi 350 m n. m. Podle geomorfologického členění 

patří území do Středočeské pahorkatiny, celku Benešovské pahorkatiny. Geologicky území 

náleží do soustavy Českého masivu, oblasti bohemika (web 6). Podloží tvoří metadroba 

a rohovec. Půdy jsou povětšinou kambizemě, v okolí Kamenického potoka jsou zastoupeny 

gleje (web 7). Průměrná roční teplota je asi 8 °C, průměrné roční srážky jsou přibližně 

550 mm (Tolasz 2007). Fytogeograficky náleží do oblasti Českomoravského mezofytika, 

oblasti Středního povltaví (Skalický 1997). 

 

Potštejn 

Trvalé plochy leží v lužním lese v nivě řeky Orlice, JZ od obce Potštejn v nadmořské 

výšce 340 m n. m. Geomorfologicky je území součástí Orlické oblasti, celku Podorlické 

pahorkatiny. Území náleží do soustavy Českého masivu, regionu Orlicko-sněžnického 

krystalinika (web 6). Podloží tvoří migmatická a perlová rula, břidlice, v údolí Divoké Orlice 

je překryto nivními sedimenty. Půdy jsou v údolí řeky fluvizemě, v lesích luvické kambizemě 

(web 7). Průměrná roční teplota je asi 7 °C, průměrný roční úhrn srážek je přibližně 650 mm 

(Tolasz 2007). Podle fytogeografického členění území spadá do oblasti Českomoravského 

mezofytika, do fytochorionu Českomoravké mezihoří (Skalický 1997). 

 

Tab.2:  Souhrnná charakteristika lokalit (stanovištní nároky) 

Souřadnice 
Lokalita 

Převládající 
biotop N E 

Počet 
ploch 

Nadmořská 
výška 

[m n.m.] 

Průměrná 
roční 

teplota 

Průměrné 
roční  

srážky 
Volyně lužní les 49°08‘30”  13°53‘44“  18 460 7 °C 500 mm 
Čelina listnatý les 49°43’52“  14°20‘40“  18 300 8 °C 500 mm 

Třebsín 
smíšený 

les 
49°51‘34“  14°27’56“  15 280 8 °C 550 mm 

Krhanice 
smíšený 

les 
49°51‘30“  14°34‘56“  15 350 8 °C 550 mm 

Potštejn lužní les 50°04‘15“  16°19‘25“  16 340 7 °C 650 mm 
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Druhová 
kombinace 

Počet 
opakování 

N 3 
P 3 
G 3 
NP 2 
NG 2 
PG 2 
NPG 3 

 

Tab. 3:  Rozložení trvalých ploch na 
jedné lokalitě (N = I. noli-tangere, 
P = I. parviflora, G = I. glandulifera). 
 

Obr. 8:  Kombinace výskytu druhů 
Impatiens na každé lokalitě. 

3.3 Stanovištní nároky a krátkodobá dynamika 

 

3.3.1 Založení trvalých ploch 

 
Podmínkou zohledněnou při výběru lokalit bylo, aby populace všech tří druhů 

překrývaly, tak aby bylo možné založit plochy s výskytem všech možných kombinací výskytu 

druhů (viz Obr. 8). Každá kombinace měla definovaný počet opakování (Tab 3). Na každé 

lokalitě bylo v ideálním případě založeno18 trvalých ploch, protože některé kombinace 

výskytu druhů na lokalitách nevyskytovaly v požadovaném počtu, bylo vytyčeno pouze 

84 trvalých ploch namísto plánovaných 90 ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha měla tvar čtverce o hraně 1 m, minimální vzdálenost mezi plochami byla 

přibližně 3 m. Vzdálenost dvou nejodlehlejších ploch na jedné lokalitě nepřesahovala 1 km. 

Na trvalých plochách jsem prováděl dva typy sledování: (i) vyhodnocení stanovištních 

podmínek, (ii) průzkum vegetace pomocí fytocenologických snímků. Odečet trvalých ploch 

jsem provedl vždy v květnu a v srpnu, dohromady jsem provedl odečet trvalých ploch třikrát 

v srpnu (roky 2008-2010) a dvakrát v květnu (roky 2009-2010). 
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3.3.2 Stanovištní podmínky 

 

Pro určení stanovištních preferencí tří druhů Impatiens jsem na trvalých plochách 

měřil tyto abiotické faktory prostředí: relativní vlhkost půdy, sklon, orientaci a světelné 

podmínky stanoviště. Sklon, orientaci a světelné podmínky jsem měřil jednou (květen 2009), 

relativní vlhkost půdy jsem změřil při každém odečtu trvalé plochy (celkem pětkrát). 

 

Relativní vlhkost půdy 

Relativní vlhkost půdy na každé trvalé ploše jsem změřil ve všech vrcholech čtverce 

pomocí přístroje Moisture Meter HH2 výrobce Delta-T Devices (web 8) se sondou Theta 

Probe ML2x (web 9). Přesnost měření přístroje je udávána na ±1 % při nastavení na minerální 

půdy. Organické půdy jsou výrobcem chápány jako půdní systém, jehož vlastnosti jsou 

určeny více složkou organickou, než složkou minerální, např. rašelinné půdy. Minerální půdy 

jsou chápány jako ostatní půdy (web 10). Přístroj využívá při určení relativní vlhkosti půdy 

elektrický odpor půdního prostředí mezi čidly sondy, na který má vliv kromě obsahu vody 

v půdě také množství iontů v půdě (Topp et al. 1980). Při analýze dat jsem použil aritmetický 

průměr čtyř hodnot naměřených na každé ploše.  

 

Sklon a orientace 

Orientaci stanoviště jsem změřil buzolou. Sklon jsem určil pomocí úhloměru 

opatřeným olovnicí zavěšené na niti. Při měření sklonu jsem úhloměr natočil ve stejném 

sklonu jaký měl měřený svah a úhel jsem odečetl v bodě, kde stupnici protínala napnutá nit. 

Protože orientace stanoviště má smysl uvažovat jen ve vztahu ke sklonu (nemá žádný 

ekologický význam na neukloněných stanovištích), použil jsem naměřenou orientaci pro 

výpočet světelného požitku stanoviště (např. Jelashka et al. 2006).  

  

Světelné podmínky stanoviště 

Světelné podmínky každé plochy jsem určil pomocí analýzy hemisferické fotografie 

(Guevara-Escobar et al. 2005). V květnu roku 2009 jsem vytvořil svislé fotografické snímky 

korun na středem všech trvalých ploch. Fotoaparát jsem umístil do středu plochy na stativ ve 

výšce 1 m nad terénem. Podle vodováhy jsem objektiv nastavil do svislé polohy a orientoval 

fotoaparát opomocí buzoly tak, aby spodní hrana fotografie směřovala k severu. Snažil jsem 

se pořídit snímky během co nejkratší doby (cca 1 h), aby byly světelné podmínky na všech 

plochách srovnatelné. Snímky jsem zásadně pořizoval v době, kdy slunce nebylo 
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v nadhlavníku (buď za úsvitu, nebo za soumraku), abych minimalizoval chybu vzniklou 

„vypálením“ části korun stromů slunečním kotoučem. Snímky jsem vytvořil fotoaparátem 

Canon 350D s objektivem Sigma 8 mm F3.5 EX DG Circular Fisheye. Fotografie jsem pořídil 

při dvojím nastavení fotoaparátu: (i) s automatickým nastavením, (ii) s předdefinovaným 

nastavením (ISO 100, clona 8.0, bez blesku). Po vizuální kontrole fotografií jsem se rozhodl 

použít fotografie pořízené automatem. 

Analýzu fotografií jsem provedl ve třech krocích: (i) úprava v programu Adobe 

Photoshop, (ii) klasifikace v programu SideLook 1.1.01, (iii) vyhodnocení v programu Gap 

Light Analyser 2.0.  

Program SideLook byl primárně vyvinut pro vyhodnocení vertikální struktury 

vegetace, lze jej použít i ke zpracování hemisferických fotografií korunového zápoje. 

Předností programu je, že obsahuje funkci Automatic Thresholding, která byla vyvinuta 

speciálně pro klasifikaci fotografií korunového zápoje (Nobis 2005). K výpočtu jsem použil 

modrý barevný kanál, který vypočítá maximální hodnotu kontrastu mezi korunami stromů a 

oblohou. Díky tomu je možné převést barevné (resp. černobílé) fotografie na rastrovou 

grafiku ve formátu bmp (bitová mapa). Takto upravené fotografie už je možné analyzovat 

v jiných programech, kupř. Winphot (Modrý et al. 2004), WinSCANOPY (Macfarlane et al. 

2007), či Gap Light Analyser (Jelashka et al. 2006). 

Vlastní vyhodnocení světelných podmínek jsem provedl v programu Gap Light 

Analyser 2.0 (Frazer et al. 1999). V programu je potřeba před analýzou nastavit údaje např. o 

zeměpisných souřadnicích, nadmořské výšce, sklonu a orientaci stanoviště, době vegetační 

sezóny a další. Program pak spočítá hodnoty přímé, difůzní a celkové radiace v absolutních 

hodnotách (MJ/m2) a relativních hodnotách ozáření v procentech. Dále program vypočítá 

index listové plochy LAI (Leaf Area Index) a otevřenost zápoje (Canopy Openness) neboli 

procento plochy oblohy viditelné pod korunami stromů. Odečtením této hodnoty od 100 % se 

získá procento zastínění oblohy (korunový zápoj).  

 

3.3.3 Vegetační data 

Trvalé plochy jsem sledoval od srpna roku 2008 do srpna roku 2010, v roce 2008 jsem 

provedl 1 měření, v následujících letech jsem pak každý rok provedl dvojí měření, v květnu 

a v srpnu, aby bylo zachyceno co nejširší spektrum rostlin jarního a letního aspektu. Na každé 

ploše jsem provedl fytocenologický snímek, k odhadu abundance druhů jsem použil 

procentuální stupnici. Semenáčkům a málo početným druhům s nízkou abundancí jsem 

přiřadil hodnotu pokryvnosti 0,5 %, do 10 procent jsem pokryvnost odhadoval v jednotkách, 
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od 10 do 100 procent v desítkách. Určil jsem i pokryvnost volné plochy neobsazené vegetací 

(100 - celková pokryvnost rostlin), tento údaj vypovídá např. o disturbovanosti stanoviště, 

plochu neosídlitelnou rostlinami (skála). Rostlinné druhy jsem určoval podle Rothmalerova 

klíče pro Německo (Rothmahler et al. 2009) a Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002), 

nomenklatura druhů je podle Kubáta et al. (2002). 

 

3.4 Kompetiční vyloučení 

 

3.4.1 Založení trvalých ploch 

Abych byl schopen odpovědět na otázku kompetičního vyloučení či vzájemné 

koexistence původní I. noli-tangere s invazními druhy I. parviflora a I. glandulifera, vytyčil 

jsem v květnu roku 2009 nový soubor pokusných trvalých ploch. Pro zjištění kompetice mezi 

jmenovanými druhy jsem zvolil vytrhávací pokus (např. Zavaleta et al 2001, Hejda et Pyšek 

2006) přímo v terénu. Druhou možností zkoumání kompetice by mohl být i dosévací pokus 

(např. Miller et Matlack 2010), který jsem nepoužil ze dvou důvodů: (i) problémy se 

vzcházením semen, (ii) introdukce nepůvodního druhu nese etickou zodpovědnost a nutnost 

odstranění rostlin a následné kontroly stanoviště.  

Ze dvou druhů Impatiens přítomných na ploše jsem jeden vytrhal a pak sledoval reakci 

druhu cílového (ponechaného). Plochy jsem vytyčil na lokalitách Volyně, Čelina a Krhanice. 

Na každé lokalitě jsem založil 5 trojic ploch, na všech lokalitách dohromady celkem 45 ploch. 

Na lokalitách Čelina a Krhanice jsem sledoval dvojici I. noli-tangere (N) a I. parviflora (P), 

na lokalitě Volyně dvojici I. noli-tangere (N) a I. glandulifera (G). Základní informace 

o lokalitách jsou uvedeny v Tab. 4.  

 

Tab 4:  Charakteristika lokalit (kompetiční vyloučení). 

Souřadnice 
Lokalita Biotop 

N E 
Počet ploch Typ 

Nadmořská 
výška 

[m n.m.] 

Volyně mokřadní olšina 49°08‘32”  13°53‘32“  15 NG 460 

Čelina smíšený les 49°43’54“  14°20‘32“  15 NP 300 

Krhanice smíšený les 49°51‘19“  14°34‘57“  15 NP 350 

 

Pokusná trojice ploch, která tvořila základní výzkumnou jednotku měla např. na 

lokalitě Čelina a Krhanice toto schéma: (i) druh N vytrhán, druh P ponechán; (ii) kontrola 

(oba druhy ponechány); (iii) druh P ponechán druh N vytrhán. Schéma uspořádání trojice 
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ploch je znázorněno na Obr. 9 (plochy ve skutečnosti nebyly uspořádány v transektu, pouze 

plochy v trojici měly menší vzájemnou vzdálenost). Uspořádání na lokalitě Volyně bylo 

analogické, pouze kompetitor I. noli-tangere byla místo I. parviflory I. glandulifera. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 9:  Schéma pokusné trojice ploch (zleva N = I. noli-tangere, N P = kontrola, P = I. 
parviflora). 
 

 

Plochy jsem vybíral subjektivně, aby na každé ploše byly oba druhy přítomné před 

vytrháním přibližně ve stejném množství. Vzájemná vzdálenost ploch byla nejméně 1 m. 

Okolo každé plochy byla vytvořena ochranná zóna vytrháním stejného druhu Impatiens jako 

na sledované ploše. Na každé ploše jsem v květnu spočítal všechny přítomné jedince 

Impatiens a změřil výšku u 10 náhodně vybraných rostlin obou druhů. Měření jsem zopakoval 

ještě v  červnu a srpnu. 
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3.5 Statistické vyhodnocení dat 

 

3.5.1 Příprava datových souborů 

V terénu jsem sebral dva základní datové soubory: (i) data stanovištních nároků 

Impatiens (roky 2008-2010), (ii) data o kompetici mezi původním a invazními druhy 

netýkavek (roky 2009-2010). Fytocenologická data jsem upravoval (úprava nomenklatury pro 

přirazení indikačních hodnot druhům podle Kubáta et al. 2002) v programu Juice 7.0 (Tichý 

2002). Tato data jsem použil pro výpočet průměrných Ellenbergových indikačních hodnot pro 

každý fytocenologický snímek. Data jsem nevážil pokryvností jednotlivých druhů rostlin, 

protože analýzy s váženými daty neposkytují přesnější výsledky (Kaffer et Witte 2004). Ze 

souboru 84 trvalých ploch jsem vyloučil 2 plochy, protože na nich nebyly provedeny všechny 

časové záznamy. Měření na jedné trvalé ploše nebylo provedeno z důvodu zvýšené vodní 

hladiny na řeky Sázavy, druhou plochu jsem nebyl schopen přesně lokalizovat, protože 

chybělo označení plochy (lidský zásah). Kompletnost záznamů byla nutná z důvodu 

pozdějšího rozdělení do snímků bloků (blok byl tvořen proměnnými lokalita, rok a měsíc). 

Z celkového počtu 122 druhů nalezených na trvalých plochách jsem vyřadil vzácné druhy 

s dvěma a méně výskyty  během sledování, poté jsem pracoval se 112 druhy. 

 

3.5.2 Explorace dat 

Předběžné posouzení stanovištních nároků netýkavek a doprovodných druhů a 

korelaci přímo měřených podmínek prostředí jsem testoval pomocí mnohorozměrných analýz, 

které jsem provedl v programu Canoco for Windows 4.5. Ordinační diagramy jsem vytvořil 

v programu CanoDraw for Windows 4.0 (ter Braak et Šmilauer 2002). Nejprve jsem provedl 

základní exploraci dat: (i) zhodnocení variability fytocenologických dat, (ii) korelovanost 

podmínek prostředí, (iii) vztah Impatiens a doprovodných druhů k proměnným prostředí.  

Variabilitu floristického složení jsem hodnotil pomocí nepřímé unimodální analýzy, 

hodnotil jsem variabilitu vysvětlenou lokalitami, roky a měsíci. Z analýzy jsem vyloučil tři 

druhy Impatiens, protože trvalé plochy byly vybírány právě podle přítomnosti netýkavek a 

analýza by byla jejich zahrnutím zkreslena. V nastavení analýzy jsem použil volbu snížení 

váhy vzácných druhů („downweighting of rare species“), které snižuje váhu vzácných a 

zvyšuje váhu častých pozorovaní a odmocninou transformaci pokryvností druhů („square-

root transformation“).  
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Korelovanost proměnných prostředí jsem hodnotil nepřímou lineární analýzou. 

Zahrnul jsem proměnné naměřené přímo v terénu (i): vlhkost, korunový zápoj, volná plocha, 

sklon, Leaf Area Index, (ii): proměnné odvozené z vegetace (Ellenbergovy hodnoty pro světlo 

(Light), vlhkost (Moisture), živiny (Nutrients), teplotu (Temperature), kontinentalitu 

(Continentality), reakci půdy (Soil Reaction). V analýze jsem pracoval s kovariátami (lokalita, 

rok, měsíc), které sloužily k odfiltrování vlivu prostorové a časové autokorelace snímků.  

Zhodnocení stanovištních nároků Impatiens a doprovodných druhů jsem provedl 

pomocí přímé unimodální analýzy. Vybral jsem podmínky prostředí, které byly změřeny 

přímo v terénu: vlhkost, sklon, volná plocha, zápoj. V nastavení analýzy jsem použil volbu 

snížení váhy vzácných druhů a odmocninou transformaci pokryvností druhů. Použil jsem 

stejné kovariáty jako v analýze korelací proměnných prostředí (lokalita, rok, měsíc). 

Kovariáty tvořily v analýze bloky uvnitř kterých probíhaly permutace („block defined by 

covariables“). 

 

3.5.3 Vyhodnocení stanovištních nároků 

Vyhodnocení stanovištních nároků tří druhů Impatiens jsem provedl pomocí 

zobecněných lineárních modelů (dále GLM) s quasibinomickým rozdělením. K analýze 

stanovištních nároků jsem použil data pouze za měsíc srpen (roky 2008-2010), použití 

květnových dat by zvýšilo pravděpodobnost výskytu druhu (na plochách, na kterých se druh 

vyskytoval v květnu, se bude s vysokou pravděpodobností vyskytovat i v srpnu) a zkreslilo by 

analýzu.  

Závislá proměnná byla přítomnost druhu v srpnu, vysvětlující proměnné byly: vlhkost, 

korunový zápoj,volná plocha, sklon, Ellenbergovy indikační hodnoty pro: vlhkost (Moisture), 

světlo (Light), živiny (Nutrients) a půdní reakci (Soil Reaction), druhá mocnina proměnné 

zápoj, druhá mocnina proměnné vlhkost. Kvadratické členy jsem do modelu zahrnul 

v případě, když se dala očekávat jiná než lineární odpověď závislé proměnné. 

Pravděpodobnost výskytu rostliny má k faktorům vlhkost a korunový zápoj unimodální vztah, 

neboli pro rostlinu existuje určité optimum vlhkosti či zástinu a vzdalováním se od něj klesá 

pravděpodobnost výskytu. Z modelu jsem vyloučil proměnné kontinentalita (Continentality), 

teplota (Temperature), protože rozsah hodnot těchto proměnných se minimálně lišil mezi 

trvalými plochami (viz Graf 5) a v předběžných analýzách nebyly tyto faktory průkazné 

samostatně, ani v interakcích. Vyloučil jsem rovněž faktor Leaf Area Index, kvůli vysoké 

korelaci s faktorem zápoj. 
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U všech analýz jsem uvažoval nejvýše dvojné interakce mezi nezávislými 

proměnnými. Pro odfiltrování prostorové a časové autokorelace ploch (lokality a roky) jsem 

vytvořil faktor lokrok (vícestavová kategoriální proměnná určující každou kombinaci roku 

a lokality). Pro výběr průkazných proměnných a jejich interakcí jsem použil zpětný výběr 

proměnných (backward selection). Kritériem pro ponechání či zařazení proměnné v modelu 

bylo srovnání modelů s a bez této konkrétní proměnné a otestování změny prediktivní 

schopnosti modelu pomocí příslušného testu. Pro GLM binomiální rodiny jsem používal 

doporučenou χ2-statistiku, pro GLM modely kvazibinomiální rodiny jsem používal 

F-statistiku. Zpětný výběr proměnných jsem zastavil po dosažení minimálního adekvátního 

modelu (Crawley 2008). U výsledného modelu jsem vypočítal procento vysvětlené variability 

průkazných faktorů a jejich interakcí. Pro výpočet Nagelkerkeho R2 jsem použil knihovnu 

Design verze 2.3 (Harrell 2008). Z koeficientů modelu jsem určil vztah druhů Impatiens 

k jednotlivým faktorům (pravděpodobnost výskytu roste/klesá).  

Pro analýzu predikce výskytu netýkavek v podmínkách vlhkosti a zápoje jsem použil 

GLM, vysvětlující proměnné byly: vlhkost, zápoj, jejich vzájemná interakce a jejich druhé 

mocniny. Model předpovědi výskytu byl nastaven pro rozmezí naměřených hodnot vlhkosti 

a zástinu, pro faktor lokrok byla dosazena taková kombinace roku a lokality, která byla 

nejblíže průměrné hodnotě všech koeficientů kombinací let a lokalit (taková lokalita odpovídá 

nejblíže pojmu „průměrné“ lokality). 

Veškeré jednorozměrné analýzy jsem provedl v programu R 2.10.1 (vývojářský tým R 

2010). U statisticky průkazných faktorů jsem vypočítal procento vysvětlené variability, 

u GLM je vypočítáno jako Nagelkerkeho R2, které představuje tzv. pseudokoeficient 

determinace pro GLM (Nagelkerke 1991). 

 

3.5.4 Vyhodnocení kompetičních pokusů 

Kompetiční pokusy jsem analyzoval pomocí split-plot ANOVA v programu R 2.10.1 

(vývojářský tým R 2010). Závislou proměnnou byly pro jednotlivé analýzy počet jedinců 

druhu Impatiens v srpnu, pokryvnost druhu Impatiens v srpnu a výška druhu Impatiens 

v srpnu (přehled v Tab. 5), dodatečně jsem otestoval vliv vytrhání druhu na počet jeho 

semenáčů v následujícím roce. Vysvětlující proměnné byly iniciální počet (počet jedinců 

cílového druhu v květnu), iniciální pokryvnost (pokryvnost cílového druhu v květnu), 

vytrhání kompetitora, početnost kompetitora v srpnu, pokryvnost kompetitora v srpnu. 

V analýzách jsem uvažoval nejvýše dvojné interakce mezi nezávislými proměnnými.  
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V analýzách jsem použil dvě úrovně hierarchie – mezi bloky a uvnitř bloků. Bloky 

tvořily proměnné vymezující strukturu časové a prostorové autokorelace mezi jednotlivými 

plochami (viz Tab. 5). Testoval jsem pouze faktory uvnitř bloků. Pro každou analýzu uvádím 

poměr vysvětlené variability uvnitř bloku k celkové variabilitě. Celková variabilita 

představuje součet variability vysvětlené uvnitř bloku a variability vysvětlené mezi bloky. 

Pro průkazné faktory uvnitř bloku uvádím procento vysvětlené variability daným faktorem, 

které je u ANOVA počítáno jako koeficient determinace (R2) (Crawley 1997). 

U analýzy se závislou proměnnou počet, pokryvnost a výška Impatiens (kap. 4.2.1, 

4.2.2 a 4.2.3) blok tvořily faktory lokalita, rok a trojice ploch. V těchto analýzách jsem 

hodnotil pouze poslední časový řez (srpen), neboli reakci druhu na vytrhání kompetitora. 

U analýzy počtu semenáčků (kap. 4.2.4) tvoří blok lokalita a trojice ploch. Pravděpodobnost 

dožití se konce vegetační sezóny (období květen až srpen) byla vypočítána z odhadu 

koeficientů faktoru iniciální počet (jaká část jedince v srpnu připadne na jednoho jedince 

v květnu) v rámci odpovídající split-plot ANOVA.  

Dodatečně jsem testoval vliv odstranění druhu na výskyt jeho semenáčů jeden rok 

po odstranění. Závislou proměnnou byl počet semenáčů druhu v květnu rok po odstranění, 

nezávislou bylo faktor odstranění. Testoval jsem i vliv počtu odstraněných rostlin v květnu 

2009, tento faktor nevyšel v analýze rozptylu průkazně. Korelace počtu jedinců v květnu roku 

2009 a 2010 byla velmi slabá (korelační koeficient = 0,10), faktor jsem následně vyloučil 

z analýzy.  

 

Tab. 5: Přehled provedených split-plot ANOVA pro kompetiční pokusy 

Závislá proměnná Vysvětlující proměnná Blok 
Testované kombinace 

druhů 

počet jedinců 
Impatiens v srpnu 

iniciální počet, vytrhání 
kompetitora, početnost 
 kompetitora v srpnu 

lokalita, rok a trojice 
ploch N-p, N-g, P-n, G-n 

pokryvnost 
Impatiens 
v srpnu 

iniciální pokryvnost, 
vytrhání kompetitora, 

pokryvnost kompetitora 
v srpnu 

lokalita, rok a trojice 
ploch 

N-p, N-g, P-n, G-n 

výška Impatiens 
v srpnu vytrhání kompetitora 

lokalita, rok a trojice 
ploch N-p, N-g, P-n, G-n 

počet semenáčů 
v květnu 2010 (rok 
po vytrhání) 

vytrhání druhu lokalita a trojice ploch N, P, G 

 

Při vyhodnocení kompetičních pokusů jsem rozdělil datový soubor na čtyři bloky 

(Tab. 6) tak, aby nedošlo ke smíchání efektu působení rozdílných kompetitorů v případě 

I. noli-tangere. Bloky jsem následně vyhodnotil samostatně.  
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Tab. 6:  Kombinace druhů v ANOVA  

Cílový druh Odstraněný druh (kompetitor) Zkratka 
I. noli-tangere I. parviflora N-p 
I. noli-tangere I. glandulifera N-g 
I. parviflora I. noli-tangere P-n 
I. glandulifera I. noli-tangere G-n 
 

Pro všechny modely jsem ověřil splnění předpokladů modelu pomocí diagnostických 

grafů. Ověřoval jsem především vztah reziduálů modelu k předpovídaným hodnotám (ověření 

předpokladu homoskedasticity), normalitu rozdělení reziduálů modelu a váhu jednotlivých 

pozorování v porovnání s velikostí jejich reziduálů (Cookova vzdálenost). V případě, 

že reziduály byly závislé na předpovídaných hodnotách, nebo neměly normální rozdělení, 

provedl jsem transformaci závislé proměnné (logaritmování, nebo odmocnění). Pozorování, 

která měla velkou váhu (Cookova vzdálenost větší než 1) jsem vyloučil z modelu. Takto 

upravené modely jsem otestoval stejným způsobem a opět ověřil předpoklady modelu. 

Ve všech případech vyloučení těchto vlivných pozorování nezměnilo kvalitativně povahu 

modelu (tj. signifikanci jednotlivých faktorů). Výše uvedený postup jsem v odpovídající 

podobě použil i u zobecněných lineárních modelů.  
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4. VÝSLEDKY 

 

4.1 Stanovištní nároky Impatiens 

 

4.1.1 Fytocenologická data 

Během tří let sledování se na 82 trvalých plochách se vyskytlo celkem 122 druhů 

cévnatých rostlin (Příloha 1). Nejčastěji se vyskytujícími druhy v  pořízených 

fytocenologických snímcích byly kromě sledovaných netýkavek druhy Urtica dioica (54 %), 

Oxalis acetosella (47 %), Galeobdolon luteum (40 %), Poa trivialis (36 %), Fraxinus 

excelsior (35 %), Stellaria nemorum (31 %). Taxony, které se nejčastěji vyskytovaly s druhy 

Impatiens jsem zjistil analýzou v programu Juice. Impatiens parviflora se nejčastěji 

vyskytovala s druhy Oxalis acetosella, Galeobdolon luteum, Fraxinus excelsior, Urtica dioica 

a Poa trivialis. Impatiens glandulifera se nejčastěji vyskytovala s druhy Urtica dioica, Oxalis 

acetosella, Poa trivialis, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum. Impatiens noli-tangere 

se nejčastěji vyskytovala s  Urtica dioica, Oxalis acetocella, Galeobdolon luteum, Fraxinus 

excelsior, Stellaria nemorum. 

V Tab. 7 jsou uvedeny celkové počty druhů a průměrné počty druhů na plochu na 

studovaných lokalitách. Nejširší spektrum druhů bylo zachyceno na fytocenologických 

snímcích na lokalitě Čelina (61 druhů), nejméně druhů na lokalitě Třebsín (41 druhů).  

  

Tab. 7:  Celkový počet druhů na lokalitě a průměrná počet druhů na ploše 

lokalita Celkem druhů na lokalitě Průměrný počet druhů na ploše ± S.E. 
Čelina 61 8,1±2,6 
Krhanice 50 6,9±3,0 
Potštejn 47 6,4±2,1 
Třebsín 41 6,3±2,0 
Volyně 56 5,8±2,3 
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 Rozložení fytocenologických snímků na pěti sledovaných lokalitách, ukazuje 

variabilitu floristického složení mezi lokalitami (Graf 1). Žádná z lokalit zcela nevybočuje 

svým floristickým složením, dochází k překryvu oblaků bodů všech pěti lokalit. Největší 

variabilitu vykazuje lokalita Volyně, nejmenší lokalita Třebsín. Vzájemnou větší podobnost 

ve floristickém složení vykazují lokality v luzích řek (Volyně a Potštejn) a lesní lokality 

(Čelina, Třebsín, Krhanice). Šedé trojúhelníky uprostřed diagramu znázorňují centroidy 

proměnných měsíc (květen a srpen) a rok (2008, 2009, 2010). Jejich poloha ve středu oblaku 

dat ukazuje, že floristické složení se v průběhu let a měsíců měnilo pouze nepatrně.  

 

 

 

 

Graf 1:  Rozložení skórů fytocenologických snímků (n=410) na sledovaných lokalitách. 
Ordinační diagram DCA. První 4 osy vysvětlily postupně 6,5; 4,3; 3,7 a 3,1 % celkové 
variability. Šedé trojúhelníky uprostřed diagramu znázorňují centroidy proměnných měsíc 
(květen a srpen) a rok (2008, 2009, 2010). Snížena váha vzácných druhů, odmocninová 
transformace. Druhy Impatiens vyloučeny z analýzy. 
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Graf 2:  Korelace podmínek prostředí. Ordinační diagram PCA. První 4 osy vysvětlily 22,6; 
18,5; 13,1; 10,3 % celkové variability. Centrováno a standardizováno přes druhy - v tomto 
případě jsou druhy proměnné prostředí. Přímo naměřené proměnné: (vlhkost, sklon, zápoj, 
LAI (Leaf Area Index), volná plocha. Proměnné odvozené z fytocenologických dat - 
Ellenbergovy indikační hodnoty pro: světlo (Light), teplotu (Temperature), kontinentalitu 
(Continentality), vlhkost (Moisture), půdní reakci (Soil Reaction) a živiny (Nutrients). 
Kovariáty: lokalita, rok, měsíc. 

 Graf 2 ukazuje korelovanost proměnných prostředí. Je patrné, že jsou silně korelovány 

proměnné korunový zápoj a LAI (Leaf Area Index), korelační koeficient byl vysoký (0,94; 

viz. Příloha 2), proto má smysl uvažovat pouze jednu z těchto proměnných. Dále jsem proto 

pracoval už jen s proměnnou korunový zápoj. Korelace proměnných Nutrients a 

Continentality je zdánlivá, korelační koeficient byl pouze 0,03 (viz Příloha 2). Proměnná 

vlhkost (přímo naměřená) a Moisture (podle Ellenberga) jsou korelované, ne ovšem zcela. 

Proměnná sklon je silně negativně korelována s proměnnými vlhkost, Nutrients a Soil 

reaction. Plochy s velkým sklonem tedy jsou sušší, živinami chudší a mají nižší pH. 
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Graf 3:  Analýza stanovištních nároků rostlin. Ordinační diagram CCA. První 4 osy vysvětlily 
postupně 3,3; 2,1; 0,8; 0,6 %  celkové variability. Test všech os průkazný p = 0,002. 
Zobrazeny druhy váhou větší než 1 %. Kovariáty: lokalita, rok, měsíc. Celá jména druhů 
uvedena v Příloze 1. 
 

 Ke vztažení podmínek prostředí k floristickému složení jsem použil přímou 

unimodální analýzu (délka gradientu v nepřímé unimodální analýze byla 4,39). Test všech os 

vyšel průkazně p = 0,002 při 500 permutacích. Kanonické osy vysvětlily 6,1 %, kovariáty 9 % 

celkové variability souboru. Vztah druhů Impatiens k proměnným prostředí je podle Grafu 3 

zhruba následující: (i) výskyt I. noli-tangere je pozitivně korelován s půdní vlhkostí a 

negativně korelován se sklonem stanoviště, (ii) výskyt I. glandulifera je negativně korelován 

s korunovým zápojem, (iii) výskyt I. parviflora je pozitivně korelován s proměnnou volná 

plocha. Výskyt I. noli-tangere je korelovaný s výskytem druhů Ficaria bulbifera, Ranunculus 

repens, Galeobdolon luteum, I. parviflora se vyskytuje typicky s druhy jako Geranium 

robertianum, Stellaria holostea a Rubus fruticosus a I. glandulifera s druhy Aegopodium 

podagraria, Rubus idaeus a Poa trivialis.  
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4.1.2 Analýza stanovištních nároků Impatiens 

 

Výsledky analýzy vybraných stanovištních nároků jednotlivých druhů Impatiens jsou 

zobrazeny v Tab. 8.  

 

Tab. 8:  Vybrané stanovištní nároky druhů Impatiens. GLM s quazibinomickým rozdělením. 
Pro jednotlivé druhy jsou zobrazeny pouze faktory výsledného minimálního modelu. Df – 
počet stupňů volnosti. Průkazné výsledky vyznačeny tučně.  
 

I. noli-tangere 

faktor Df Deviance 
Vysvětlená 
variabilita 

Efekt Pr(>F) 

lokrok 14 9,72 5 %  0,835 

vlhkost 1 48,64 25 % + <0,001 

zápoj 1 2,68   0,119 

sklon 1 0,00   0,977 

Moisture 1 3,30   0,084 

Soil Reaction 1 0,04   0,842 

Nutrients 1 6,04 0,9 % + 0,020 

vlhkost2 1 17,51 7 % - <0,001 

vlhkost:Soil Reaction 1 14,29 5,3 % - <0,001 

zápoj:sklon 1 15,42 5,4 % - <0,001 

sklon: Moisture 1 7,19 2,4% - 0,011 

I. parviflora 

 Df Deviance 
Vysvětlená 
variabilita 

Efekt Pr(>F) 

lokrok 14 13,88 6,7 %  0,455 

vlhkost 1 27,06 14,4 % + <0,001 

zápoj 1 38,62 16,6 % + <0,001 

volná plocha 1 24,12 8,9 % + <0,001 

sklon 1 3,55   0,060 

Light 1 3,09   0,079 

Moisture 1 0,38   0,537 

Soil Reaction 1 3,77   0,053 

vlhkost:volná plocha 1 16,70 5,5 % - <0,001 

vlhkost:Soil Reaction 1 5,63 1,8 % - 0,018 

zápoj:sklon 1 11,24 3,5 % + 0,001 

zapoj:Soil Reaction 1 8,36 2,5 % - 0,004 

volná plocha:Light 1 8,17 2,3 % - 0,005 

Light:Moisture 1 4,09 1,1 % - 0,044 
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I. glandulifera 

 Df Deviance 
Vysvětlená 
variabilita 

Efekt Pr(>F) 

lokrok 14 5,79 2,9 %  0,983 

zápoj 1 27,26 14,5 % - <0,001 

volná plocha 1 5,51 2,6 % - 0,028 

Soil Reaction 1 3,14   0,097 

Nutrients 1 5,32 2,5 % + 0,031 

zápoj:Soil Reaction 1 16.55 7,3 % + <0,001 

 

 

Model pro I. noli-tangere vysvětlil 53,9 % variability, model pro I. parviflora 66,9 % 

variability a 31 % variability vysvětlil model pro I. glandulifera. Výsledky ukazují, že faktor 

lokrok nevyšel u žádného druhu Impatiens průkazně, nelze tvrdit, že se výskyt Impatiens liší 

mezi roky a lokalitami. 

Proměnné prostředí naměřené přímo se ukazují jako prediktor, který lépe postihuje 

výskyt netýkavek. U všech druhů Impatiens přímo naměřené proměnné vysvětlují více 

variability než Ellenbergovy indikační hodnoty. Z hlavních komponent modelu byla 

z Ellenberovým proměnných prostředí průkazné pouze zásobení živinami (Nutrients), 

neprůkazné byly proměnné světlo (Ligth), vlhkost (Moisture), půdní reakce (Soil Reaction), z 

přímo naměřených faktorů nebyl průkazný pouze faktor sklon. Tyto faktory figurují pouze 

v interakcích, které je obtížné interpretovat. V popisu výsledků jsem se proto omezil pouze na 

popis chování vysokých hodnot faktorů vystupujících v interakcích. Efekt proměnných 

vystupujících v interakcích na pravděpodobnost výskytu Impatiens je v Tab 9. 

Nejdůležitějšími faktory prostředí pro výskyt Impatiens jsou podle analýzy proměnné 

vlhkost a zápoj, méně důležitá je proměnná volná plocha. Na straně 48 a 49 jsou zobrazena 

primární data ukazující stanovištní nároky Impatiens. Graf 4 ukazuje hodnoty přímo 

naměřených proměnných prostředí, Graf 5 ukazuje Ellenbergovy indikační hodnoty odvozené 

z doprovodných druhů netýkavek. Druhy Impatiens mají podle výsledků analýzy tyto 

stanovištní požadavky:  

Výskyt I. noli-tangere je korelovaný především s půdní vlhkostí (faktory vlhkost a 

vlhkost2), která vysvětluje 32 % variability celého modelu. Při nízkých hladinách vlhkosti je 

vztah druhu k vlhkosti pozitivní, při vysokých hladinách (faktor vlhkost2) je vztah záporný. 

Výskyt I. noli-tangere není korelovaný s korunovým zápojem. Výskyt druhu je pozitivně 

korelovaný s dostupnými živinami, procento vysvětlené variability je velmi malé. 
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Interakce vlhkost:Soil Reaction ukazuje, že pravděpodobnost výskytu I. noli-tangere se 

snižuje při vysokých hodnotách vlhkosti a Soil Reaction proti samotnému faktoru Soil 

Reaction, který má záporný efekt (viz Tab. 9). Podobně pro interakci zápoj:sklon platí, že 

pravděpodobnost výskytu druhu klesá strměji při vysokých hodnotách zápoje a sklonu, než 

pro samotný faktor zápoj. Interakce sklon:Moisture ukazuje, že pravděpodobnost výskytu 

druhu více klesá při vysokých hodnotách sklonu a Moisture než pro samotný faktor Moisture.  

Výskyt I. parviflora je negativně korelovaný s půdní vlhkostí, je stejně jako u I. noli-

tangere důležitým faktorem. Průkazný pozitivní vliv na výskyt I. parviflora ukázal i faktor 

zápoj, který vysvětlil přibližně stejné množství variability modelu jako faktor vlhkost. Výskyt 

druhu je pozitivně korelovaný s faktorem volná plocha. V zachyceném rozmezí podmínek se 

I. parviflora vyskytuje na stinných suchých stanovištích, s vysokou pokryvností volné půdy. 

Interakce vlhkost:volná plocha ukazuje, že pravděpodobnost výskytu I. parviflora při 

vysokých hodnotách obou faktorů klesá rychleji, než pro samotný faktor vlhkost, podobně u 

interakce zápoj:Soil Reaction pravděpodobnost výskytu I. parviflora klesá více, než pro 

samotný faktor Soil Reaction. Interakce volná plocha:Light a Light:Moisture ukazují, že 

pravděpodobnost výskytu I. parviflora klesá strměji při vysokých hodnotách obou faktorů, 

než pro samotný faktor Light. Interakce vlhkost:Soil Reaction ukazuje, že pravděpodobnost 

výskytu druhu se snižuje při vysokých hodnotách vlhkosti a Soil Reaction. U interakce 

zápoj:sklon se zvyšuje pravděpodobnost výskytu I. parviflora při vysokých hodnotách zápoje 

a sklonu. 

Výskyt I. glandulifera je negativně korelovaný s faktorem korunový zápoj, který 

vysvětluje 14,5 % z celkové variability vysvětlené modelem. I. glandulifera překvapivě 

nevykazuje vztah k proměnné vlhkost. Výskyt I. glandulifera je negativně korelovaný 

s proměnnou volná plocha a pozitivně korelovaný s živinami (Nutrients), obě tyto proměnné 

ale vysvětlují už menší množství variability. Interakce zápoj:Soil Reaction ukazuje na to, že 

pravděpodobnost výskytu druhu se zvyšuje při vysokých hodnotách zápoje a pH. 

 

Tab. 9:  Efekt proměnných vystupujících v interakcích 

I. noli-tangere Efekt  I. parviflora Efekt  I. glandulifera Efekt  
vlhkost + vlhkost - zápoj - 
zápoj - zápoj + Soil Reaction - 
sklon + volná plocha +   
Moisture - sklon +   
Soil Reaction - Light -   
  Moisture +   
  Soil Reaction -   
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Graf 4:  Přímo naměřené stanovištní nároky druhů Impatiens. Vyneseny hodnoty pro měsíc 
srpen pro roky 2008-2010. N = I. noli-tangere, P = I. parviflora, G = I. glandulifera. Čísla pod 
krabicovými grafy značí početnost daného vzorku. 
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Graf 5:  Ellenbergovy indikační hodnoty pro druhy Impatiens. Vyneseny hodnoty pro měsíc 
srpen pro roky 2008-2010. N = I. noli-tangere, P = I. parviflora, G = I. glandulifera. Čísla pod 
krabicovými grafy značí početnost daného vzorku. 
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Tab 10:  Výsledky modelu predikce výskytu druhů Impatiens v podmínkách vlhkosti a zápoje. 

Závislou proměnnou je pravděpodobnost výskytu druhu, vysvětlující proměnné jsou vlhkost, 

zápoj, jejich vzájemná interakce a jejich druhé mocniny. Kvazibinomické GLM, Df – stupně 

volnosti, průkazné výsledky vyznačeny tučně. 

 

V Tab. 10 jsou uvedeny výsledky 

predikčního modelu výskytu druhů Impatiens 

v podmínkách vlhkosti a korunového zápoje. 

Signifikace hlavních komponent je shodná 

s modelem analýzy stanovištních nároků 

Impatiens (Tab. 8), zjednodušením modelu 

došlo ke změně signifikací druhých mocnin 

faktorů zápoj u I. noli-tangere a I. glandulifera. 

 

 

 

 

 

V Grafech 6-8 jsou 

znázorněny pravděpodobnosti 

výskytu druhů Impatiens 

v podmínkách korunového zápoje 

a relativní vlhkosti půdy.  

Z Grafu 6 je patrné, že 

pravděpodobnost výskytu I. noli-

tangere je silně závislá na vlhkosti 

půdy a není závislá na korunovém 

zápoji. Druh se vyskytuje s vyšší 

pravěpodobností ve na vlhčích 

stanovištích. 

 

 

 

I. noli-tangere 
 Df Deviance Efekt Pr(>F) 

lokrok 14 9,44  0,895 
vlhkost 1 52,82 + <0,001 
zápoj 1 2,59  0,144 
vlhkost2 1 19,05 - <0,001 
zápoj2 1 8,91 - 0,007 

I. parviflora 
 Df Deviance Efekt Pr(>F) 
lokrok 14 12,85  0,603 
vlhkost 1 30,51 - <0,001 
zápoj 1 40,13 + <0,001 

I. glandulifera 
 Df Deviance Efekt Pr(>F) 
lokrok 14 5,42  0,986 
zápoj 1 28,57 - <0,001 
zápoj2 1 18,24 - <0,001 

Graf 6:  Pravděpodobnost výskytu I. noli-tangere v podmínkách zápoje a vlhkosti. Linie značí 
izočáry pravděpodobnosti výskytu druhu. Graf založen na modelu predikce 
pravděpodobnosti výskytu, viz Tab. 10. 
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 Pravděpodobnost výskytu 

I. parviflora (Graf 7) je závislá na 

korunovém zápoji i půdní vlhkosti, 

pravděpodobnost výskytu druhu 

roste na stinných a sušších 

stanovištích. Význam půdní 

vlhkosti i korunového zápoje je 

pro druh rovnocenný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. glandulifera (Graf 8) se 

s vyšší pravděpodobností 

vyskytuje na nezastíněných 

stanovištích, přičemž její výskyt 

nevykazuje závislost na půdní 

vlhkosti. 

Graf 8:  Pravděpodobnost výskytu I. glandulifera v podmínkách zápoje a vlhkosti. Linie značí 
izočáry pravděpodobnosti výskytu druhu. Graf založen na modelu predikce 
pravděpodobnosti výskytu, viz Tab. 10. 

Graf 7:  Pravděpodobnost výskytu I. parviflora v podmínkách zápoje a vlhkosti. Linie značí 
izočáry pravděpodobnosti výskytu druhu. Graf založen na modelu predikce pravděpodobnosti 
výskytu, viz Tab. 10. 
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Graf 9 : Možnost koexistence tří druhů Impatiens v podmínkách vlhkosti a zápoje (písmena 
značí druhy Impatiens: N = noli-tangere, G = glandulifera, P = parviflora). Linie značí 50 % 
pravděpodobnost výskytu druhů. Graf založen na modelu predikce pravděpodobnosti 
výskytu, viz Tab. 10. 
 

 Na Grafu 9 jsou je znázorněna 50 % izolinie pravděpodobnosti výskytu tří druhů 

Impatiens v podmínkách korunového zápoje a půdní vlhkosti. Je naznačena možnost 

koexistence jednotlivých druhů Impatiens a je znázorněna oblast, ve které mohou koexistovat 

všechny druhy pospolu. Graf naznačuje, že koexistence všech tří druhů je relativně vzácným 

jevem, který je nastává jen při úzkém rozmezí podmínek prostředí. 

 

 

 



  54 

 

4.2 Kompetiční vyloučení 

 

Otázku kompetice mezi původním a invazními druhy rodu Impatiens jsem se pokusil 

zodpovědět pomocí vytrhávacích pokusů (viz kap. 3.4). Hodnotil jsem vliv odstranění 

kompetitora na: (i) počet rostlin, (ii) pokryvnost rostlin a (iii) výšku rostlin. Dodatečně jsem 

testoval vliv odstranění druhu na počet jeho semenáčů jeden rok po odstranění.  

 

4.2.1 Vliv odstranění kompetitora na počet rostlin 

Výsledky vlivu odstranění kompetitora a dalších faktorů na počet rostlin jsou uvedeny 

v Tab. 11. Podíl vysvětlené variability uvnitř bloků definovaných roky, lokalitami a trojicemi 

ploch (viz kap. 3.5.4) byl nižší, než na úrovni bloků. Většina vysvětlené variability připadla 

na prostor a čas (variabilita mezi lokalitami, trojicemi ploch a roky). 

 

Tab. 11:  Výsledky split-plot ANOVA, závislá proměnná je počet rostlin v srpnu. Průkazné 
výsledky vyznačeny tučně. Počty transformovány odmocněním. Druhy Impatiens: N = I. noli-
tangere, P = I. parviflora, G = I. glandulifera. Velké písmeno = cílový druh, malé písmeno = 
odstraněný druh . 
 
 N-p N-g 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

6,2 % 31,5 % 

faktor 
Df 

F - 
hodnota 

vysvětlená 
variabilita p 

F - 
hodnota 

vysvětlená 
variabilita p 

iniciální počet 1 11,23 27,2 % 0,003 4,73 - 0,140 
odstranění kompetitora 1 15,07 36,5 % 0,001 8,14 41,0 % 0,073 
početnost kompetirora 1 1,71 - 0,192 0,24 - 0,701 
iniciální počet: 
odstranění kompetitora 

1 0,02 - 0,890 0,09 - 0,811 

iniciální počet: 
početnost kompetitora 1 0,00 - 0,991 0,91 - 0,465 

odstranění kompetitora: 
početnost kompetitora 

1 0,56 - 0,446 0,14 - 0,768 

 P-n G-n 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

29,8 % 39,6 % 

faktor 
Df 

F - 
hodnota 

vysvětlená 
variabilita 

p 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 

iniciální počet 1 6,72 14,7 % 0,017 12,73 61,3 % 0,002 
odstranění kompetitora 1 21,08 46,2 % <0,001 6,43 31,0 % 0,006 
početnost kompetirora 1 2,11 - 0,150 0,08 - 0,576 
iniciální počet: 
odstranění kompetitora 

1 0,01 - 0,906 0,30 - 0,319 

iniciální počet:početnost 
kompetitora 

1 2,50 - 0,120 0,18 - 0,426 

odstranění kompetitora: 
početnost kompetitora 

1 0,48 - 0,478 0,12 - 0,508 

 



  55 

Graf 10:  Srovnání počtu rostlin cílového druhu v srpnu (3 měsíce po ošetření) na plochách 
s kompetitorem (kontrola) a bez něj (trhano). Druhy Impatiens: N = I. noli-tangere, P = I. 
parviflora, G = I. glandulifera. Velké písmeno = cílový druh, malé písmeno = odstraněný druh. 
Čísla pod krabicovými grafy značí početnost daného vzorku. 

Průkazný vliv na počet jedinců cílového druhu měly dva faktory: (i) iniciální počet 

jedinců cílového druhu a (ii) odstranění kompetitora. Ad (i): na plochách s vysokým 

iniciálním počtem rostlin v květnu se vyskytoval vysoký počet rostlin rovněž v srpnu. Ad (ii): 

na plochách bez kompetitora bylo v srpnu více rostlin než na plochách s kompetitorem. Faktor 

iniciální počet jedinců vysvětluje většinu variability pro druhu I. glandulifera, počet jedinců 

v srpnu je závislý především na počtu semenáčů v květnu. Naopak pro druhy I. parviflora, a 

I. noli-tangere  je důležitější faktor odstranění kompetitora; na vytrhaných plochách je 

průkazně více jedinců než na plochách s kompetitorem. Faktor početnost kompetitora nevyšel 

průkazně u žádného ze sledovaných druhů. Důležitá je tedy zřejmě pouze přítomnost 

kompetitora, ale už ne jeho četnost. 

 Počty rostlin s kompetitorem 

a bez něj pro testované kombinace 

druhů jsou znázorněny v Grafu 10. 

Pro všechny pokusy je počet rostlin 

na plochách bez kompetitora v srpnu 

vyšší, než na plochách kde byl 

kompetitor přítomen (na 

kontrolách). 
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Přežívání rostlin během sezóny a relativní nárůst počtu po odstranění kompetitora je 

znázorněno v Grafu 11. V jeho levé části je vynesena pravděpodobnost přežití rostlin 

v intervalu od května do srpna (hodnoceno společně za roky 2009 a 2010). Největší 

pravděpodobnost přežití byla pro I. glandulifera (na jednoho jedince v květnu připadá 

0,6 jedince v srpnu). Nejmenší pravděpodobnost přežití vykazuje I. parviflora, podobné 

pravděpodobnosti přežití byla i pro I. noli-tangere. 

V pravé části Grafu 11 je vynesen relativní nárůst počtu jedinců v srpnu na plochách 

bez kompetitora k plochám s kompetitorem (společně pro roky 2009 a 2010). Relativní nárůst 

je vypočten jako 

 

100*
akompetirorbez

akompetitorbezkompetitor

P

PP −
 

 kde kompetitorP  je počet jedinců rostliny na plochách s kompetitorem a akompetitorbezP  je počet 

jedinců rostliny na plochách 

bez kompetitora. Na vytrhání 

kompetitora nejméně reaguje 

I. parviflora (relativní nárůst 

jen o 9 %), nejvíce I. noli-

tangere (při vytrhání 

I. parviflora nárůst o 58 %) a 

I. glandulifera (při vytrhání 

I. noli-tangere nárůst o 58 %). 

 

 

Graf 11:  Přežívání rostlin od května do srpna (vlevo) a reakce na odstranění kompetitora 
relativním nárůstem počtu (vpravo). Značení druhů Impatiens stejně jako v Grafu 10. 
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4.2.2 Vliv odstranění kompetitora na pokryvnost rostlin 

Výsledky analýzy testujících vliv odstranění kompetitora a dalších faktorů 

na pokryvnost rostlin v srpnu jsou uvedeny v  Tab. 12. Vysvětlená variabilita uvnitř bloků 

vztažená k variabilitě celého souboru byla vyšší než u analýzy počtů jedinců, zdá se že model 

založený na hodnocení pokryvností má lepší vysvětlovací schopnost. U kombinace G-n 

nevyšel žádný z faktorů průkazně, nelze proto činit žádné závěry. Faktor odstranění 

kompetitora je průkazný pro cílové druhy I. parviflora a I. noli-tangere, na plochách bez 

kompetitora mají rostliny vyšší pokryvnost než na kontrolách. Variabilita vysvětlená faktorem 

odstranění kompetitora je vysoká, v případě odstranění vyšších Impatiens „nad“ nižšími 

(kombinace N-g (68,2 %), P-n (38,3 %) je vyšší je než při odstranění vzrůstem nižších 

Impatiens „pod“ vyššími druhy.  

 
 
Tab. 12:  Výsledky split-plot ANOVA, závislá proměnná je pokryvnost druhu v srpnu. 
Průkazné výsledky vyznačeny tučně. Pokryvnosti transformovány odmocněním. Druhy 
Impatiens: N = I. noli-tangere, P = I. parviflora, G = I. glandulifera. Velké písmeno = cílový 
druh, malé písmeno = odstraněný druh . 
 

 N-p N-g 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

27,8 % 53,2 % 

faktor 
Df F - hodnota 

vysvětlená 
variabilita 

p 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 

iniciální pokryvnost 1 0,20 - 0,658 3,29 - 0,167 
odstranění kompetitora 1 5,12 26,1% 0,040 23,29 62,8% 0,017 
pokryvnost kompetitora 1 0,02 - 0,892 0,01 - 0,934 
iniciální pokryvnost: 
odstranění kompetitora 

1 0,00 - 0,972 1,82 - 0,270 

iniciální pokryvnost: 
pokryvnost kompetitora 1 0,03 - 0,855 4,76 - 0,117 

odstranění kompetitora: 
pokryvnost kompetitora 

1 0,21 - 0,650 0,90 - 0,413 

 P-n G-n 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

51,9 % 29,6 % 

faktor 
Df F - hodnota 

vysvětlená 
variabilita 

p 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 

iniciální pokryvnost 1 4,28 10,0% 0,059 1,36 - 0,308 
odstranění kompetitora 1 16,39 38,3% 0,001 3,48 - 0,136 
pokryvnost kompetitora 1 3,83 - 0,072 0,01 - 0,925 
iniciální pokryvnost: 
odstranění kompetitora 1 0,00 - 0,990 0,35 - 0,588 

iniciální pokryvnost: 
pokryvnost kompetitora 

1 0,02 - 0,882 0,04 - 0,847 

odstranění kompetitora: 
pokryvnost kompetitora 

1 5,29 12,4% 0,039 2,91 - 0,163 
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Graf 12:  Srovnání pokryvnosti rostlin 
cílového druhu v srpnu (3 měsíce po 
ošetření) na plochách s kompetitorem 
(kontrola) a bez něj (trhano). Čísla pod 
krabicovými grafy značí početnost daného 
vzorku. Značení druhů Impatiens stejně jako 
v Tab. 12. 
 

Graf 13:  Reakce na odstranění kompetitora 
relativním nárůstem pokryvnosti. Značení 
druhů Impatiens stejně jako v Tab. 12. 

Průkaznost interakce odstranění 

kompetitora:pokryvnost kompetitora 

je pravděpodobně artefaktem sběru dat, kde 

na vytrhaných plochách bylo přehlédnuto 

několik jedinců I. noli-tangere. Výsledky 

analýzy pokryvnosti se liší od analýzy 

počtů neprůkaznou iniciální pokryvností 

rostlin. Graf 12 zobrazuje rozdíl 

v pokryvnosti rostlin bez kompetitora a 

s ním. Relativní nárůst pokryvnosti na 

plochách bez kompetitora (Graf 13) je 

vypočten jako 

 

         
 

 kde kompetitorPK  je pokryvnost jedinců 

rostliny na plochách s kompetitorem a 

akompetitorbezPK  je pokryvnost jedinců 

rostliny na plochách bez kompetitora. 

Nejmarkantnější  nárůst pokryvnosti po 

odstranění kompetitora byl u I. noli-

tangere, který dosahuje 210 % vzhledem 

ku kontrole při odstranění I. glandulifera. 

Nejmenší reakce byla u I. glandulifera 

(nárůst o 31 % ku kontrole) po vytrhání I. 

noli-tangere. Srovnání výsledků vlivu 

odstranění kompetitora na počet a 

pokryvnost cílového druhu se zdá, že 

rostliny reagují na vytrhání kompetitora 

více změnou pokryvnosti a méně změnou 

počtu. 

100*
akompetirorbez

akompetitorbezkompetitor

PK

PKPK −
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Graf 14:  Výška rostlin cílového druhu na 
plochách bez kompetitora (trhano) a s ním 
(kontrola). Čísla pod krabicovými grafy 
značí početnost daného vzorku. Značení 
druhů Impatiens stejně jako v Tab. 13. 
 

 

 

4.2.3 Vliv odstranění kompetitora na výšku rostlin 

Výšky rostlin na plochách s kompetitorem a bez něj se průkazně lišily jen u druhu 

I. noli-tangere (Tab. 13), na plochách s kompetitorem byly rostliny vyšší u kombinace N-g, 

zatímco u kombinace N-p byly nižší (Graf 14).  

 

Tab. 13:  Výsledky split-plot ANOVA, závislá proměnná je výška druhu v srpnu. Průkazné 
výsledky vyznačeny tučně. Výšky logaritmovány. Druhy Impatiens: N = I. noli-tangere, P = I. 
parviflora, G = I. glandulifera. Velké písmeno = cílový druh, malé písmeno = odstraněný druh 
. 

   N-p N-g 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

18,3% 21,5% 

faktor Df 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 

odstranění kompetitora 1 27,4 1,9% <0,001 19,214 2,4% <0,001 
   N-p N-g 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

17,6 % 23,1 % 

faktor Df 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 
F - 

hodnota 
vysvětlená 
variabilita 

p 

odstranění kompetitora 1 0,03 - 0,857 2,3388 - 0,127 

 

 

Vysvětlená variabilita uvnitř bloků 

byla poměrně nízká. Variabilita vysvětlená 

faktorem odstranění kompetitora byla 

velmi nízká, rozdíly výšky rostlin na 

plochách s kompetitorem a bez něj byly 

malé. Analýzy, které vyšly průkazně 

nevykazují žádnou systematickou tendenci, 

nelze proto činit žádné obecné závěry. 
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Graf 15:  Počty semenáčů na kontrolách a vytrhaných plochách pro jednotlivé druhy Impatiens 
v květnu 2010. Čísla pod krabicovými grafy značí početnost daného vzorku. Značení druhů 
Impatiens stejně jako v Tab. 14. 
 

 

4.2.4 Počet semenáčů na plochách následující sezóně po odstranění 

Tabulka 14 zobrazuje výsledky vlivu vytrhání druhu na počet semenáčů stejného 

druhu v roce následujícím.  

 

Tab. 14:  Výsledky split-plot ANOVA, závislá proměnná je počet semenáčů odstraněného 
druhu rok po odstranění. Průkazné výsledky vyznačeny tučně. Počty semenáčů 
logaritmovány. Velké písmeno = cílový druh, malé písmeno = odstraněný druh . 
 

I. noli-tangere 
variabilita vysvětlená  
uvnitř bloků 

30,6 % 

faktor Df F - hodnota vysvětlená variabilita p 
odstranění druhu 1 9,97 41,6 % 0,007 

I. parviflora 
variabilita vysvětlená  
uvnitř bloků 

31,5 % 

faktor Df F - hodnota vysvětlená variabilita p 
odstranění druhu 1 13,49 60,0% 0,005 

I. glandulifera 
variabilita vysvětlená 
uvnitř bloků 

16,0 % 

faktor Df F - hodnota vysvětlená variabilita p 
odstranění druhu 1 4,59 53,4 % 0,099 

 
 

Průkazně vyšel faktor odstranění druhu 

pro druh I. noli-tangere a I. parviflora, 

variabilita vysvětlená odstraněním druhu byla 

vysoká. Marginálně signifikantní výsledek vyšel 

druhu I. glandulifera, pravděpodobně z důvodu 

nízkého počtu opakování. Graf 15 ukazuje počty 

semenáčů na kontrolách a vytrhaných plochách 

pro jednotlivé druhy Impatiens v květnu 2010. 

Na vytrhaných plochách bylo v následujícím 

roce u většiny druhů méně semenáčů než na 

kontrolách. 
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5. DISKUZE 

 

Cílem předkládané diplomové práce bylo zhodnotit stanovištní nároky Impatiens a 

posoudit vliv nepůvodních druhů na druh domácí. Výsledky práce se v některých bodech 

rozcházejí se současnými poznatky, proto je chci na tomto místě konfrontovat s dostupnou 

literaturou. Část získaných informací, zejména v pasážích, kde se bádání ubíralo 

neprozkoumaným terénem, lze bohužel pouze těžko verifikovat. Tyto nové poznatky se 

pokusím zasadit do kontextu s dosavadními znalostmi. Chci také upozornit na slabiny 

metodiky, které mírně znesnadňují interpretaci výsledků.  

 

5.1 Diskuze použitých metod 

 

5.1.1 Založení trvalých ploch 

Oba typy ploch (pro stanovištní nároky a kompetici) byly vybírány subjektivně, tak 

aby soubor trvalých ploch obsahoval všechny požadované kombinace druhů. V terénu 

nakonec ovšem nebyly vytyčeny všechny plochy pro studium stanovištních nároků, nejvíce 

ploch nebylo vytyčeno pro kombinaci všech tří druhů dohromady (z plánovaných 15 ploch 

nebylo vytyčeno 6 ploch). „Vzácnost“ společného výskytu tří Impatiens může mít podle mého 

názoru tři příčiny: (i): rostliny mají velmi malý prostor pro koexistenci vymezený 

stanovištními podmínkami, (viz výsledky práce, Graf 9), (ii) zvolená velikost odečítacích 

čtverců je příliš malá, (iii) koexistence je efemérní jev, který pokud nastane netrvá dlouho. Je 

samozřejmě možná kombinace těchto tří alternativ. Příčiny (i) a (iii) nelze metodicky ovlivnit, 

příčinu (ii) ano. Velikost ploch lze zvětšit, nastává ovšem problém s odečtem ploch. Všechny 

druhy Impatiens tvoří často husté porosty a jsou velmi citlivé na mechanické narušení (Slavík 

et al. 1997). Pokud se zvýší velikost plochy, nebude prakticky možné udělat fytocenologický 

snímek. Bylo by možné použít trvalé plochy ve tvaru obdélníku, kde budou přítomné všechny 

tři druhy, ale nebudou přímo sousedit, půjde spíše o pozvolný přechod od jednoho druhu 

k druhému. Ještě silnější důvod pro zvolenou velikost plochy je u kompetičních pokusů, kde 

je nutné měřit jednotlivé rostliny, zde by při vetší velikosti lochy nebylo možné zkoumat 

rostliny uprostřed trvalé plochy bez závažného poškození rostlin. 
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5.1.2 Měřené charakteristiky trvalých ploch, přesnost a frekvence jejich odečtu 

Na trvalých plochách pro studium stanovištních nároků jsem sebral tato data: 

pokryvnosti všech druhů v procentech, volná plocha, počty Impatiens, půdní vlhkost a 

korunový zápoj. Na trvalých plochách pro studium kompetice jsem měřil: počet rostlin, 

pokryvnost a výšku rostlin. 

 Zvolená hrubost stupnice odečtu pokryvností rostlin v procentech dle mého názoru 

dobře vyhovovala, především u určení pokryvností Impatiens v kompetiční pokusech. Při 

odhadu vyšších pokryvností za použití Braun-Blanquetovy stupnice (tj. třetí stupeň a vyšší) by 

stupnice nebyla dostatečně citlivá ke změnám pokryvnosti.  

Z plochy o rozměru 1 m2 lze s relativně dobrou přesností odečíst pokryvnost druhu 

v jednotkách do pokryvnosti  10 % a v desítkách do pokryvnosti 100 %. Mírně problematické 

bylo stanovení počtu Impatiens, především v hustých porostech v srpnovém odečtu plochy. 

Rostliny často mají tendenci k poléhavosti, v internodiích stonků zakořeňují a vzniklá směs je 

značně nepřehledná, proto stanovení počtu nemusí být zcela přesné.  

Další problém bylo určení „ještě živé“ rostliny, především u I. noli-tangere. Ke konci 

vegetační sezóny rostliny zvláště při nedostatku vláhy postupně odumírají a opadávají jim 

listy. Stanovil jsem, že živá rostlina je ta, která má ještě nějaké listy schopné fotosyntézy. 

Relativní půdní vlhkost jsem měřil dvakrát ročně ve čtyřech vrcholech každé trvalé 

plochy. Protože mezi odečty jednotlivých lokalit se vyskytly dešťové srážky, lze vztahovat 

hodnoty vlhkosti k druhům Impatiens uvnitř jedné lokality. Tato komplikace je ošetřena 

v analýzách vložením faktoru lokrok, který odfiltruje variabilitu odečtů jednotlivých lokalit a 

roků. Sonda přístroje zasahovala do hloubky přibližně 10 cm, což pro mělký kořenový systém 

Impatiens (Hatcher 2003, Coombe 1956, Beerling et Perrins 1993) považuji za dostatečné. 

Světelný požitek rostlin jsem měřil jako korunový zápoj 1 m nad terénem. Měřil jsem 

jednou (květen 2009) a dále uvažoval, že se korunový zápoj nemění, když došlo ke změně 

zápoje (kácení) změřil jsem korunový zápoj znovu. Toto stanovení by bylo zcela korektní, 

pokud by veškerá vegetace v bylinném patře rostla stejnoměrně a dosahovala stejné výšky. 

Bohužel konkrétně I. glandulifera během vegetační sezóny často převyšovala veškerou 

vegetaci v bylinném patře a vytvářela tak druhé patro listoví, které stínilo vegetaci pod ní. 

Zcela přesné stanovení zápoje pro vegetaci v podrostu na druhou stranu není reálné. Metodou 

hemisférické fotografie by teoreticky bylo nutno pořídit na každé ploše několik snímků, 

ideálně ve více časových řezech, protože růst I. glandulifera, tedy i zápoj, se v čase velmi 

dynamicky mění. S ohledem na výše uvedené poškození porostu, které by nepochybně při tak 

detailním studiu vzniklo, je toto stanovení v rámci téže plochy nereálné. 
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5.2 Diskuze výsledků  

 

5.2.1 Stanovištní nároky 

Výsledky analýzy stanovištních nároků se v určitých bodech shodují s údaji 

v literatuře, v jiných se s nimi rozchází. Je obtížné kvantifikovat, do jaké míry je jejich 

interpretace limitována použitou metodikou, případně zda současné poznatky postihují 

stanovištní nároky netýkavek v celé jejich šíři. 

Unimodální vztah výskytu I. noli-tangere  s půdní vlhkostí odpovídá údajům 

v literatuře. Tichý (1997) i Hatcher (2003) udávají, že druh preferuje vlhká až zamokřená 

stanoviště. Negativní vztah rostliny při překročení optima půdní vlhkosti udává např. 

Godefroid et Koedam (2010). Podle výsledků výskyt I. noli-tangere není korelovaný 

s korunovým zápojem. Hatcher (2003) a Godefroid et Koedam (2010) tvrdí, že I. noli-tangere 

se vyskytuje při vyšších hodnotách zástinu (Ellenbergova indikační hodnota (dále EIH) pro 

světlo L = 4). Korelace výskytu druhu a dostupných živin je podle mých výsledů slabě 

pozitivní, podle Hatcher (2003) druh preferuje živinami bohaté humózní půdy. Slabá korelace 

se živinami je podle mého názoru způsobena zachycením spektra spíše živinami bohatých 

půd, protože všechny druhy Impatiens preferují úživné půdy. Možné vysvětlení je nepřesné 

určení množství živin pomocí EIH (Schaffers et Sýkora 2004).  

Podle výsledků je výskyt I. parviflora negativně korelovaný s vlhkostí a pozitivně 

korunovým zápojem, při čemž význam obou faktorů má stejnou váhu. Podle Ellenberga 

(1992) má I. parviflora stejnou EIH pro světlo jako I. noli-tangere. Výsledky této práce 

naznačují, že I. parviflora by mohla být stínomilnější než I. noli-tangere, k podobným 

výsledkům došli Godefroid et Koedam (2010). Výskyt druhu je korelovaný s proměnnou 

volná plocha, neboli roste na stanovištích s malou pokryvností vegetace (započítána i 

pokryvnot druhu samotného). Faktor volná plocha nepřímo vypovídá o síle kompetice mezi 

rostlinami (případně i o míře disturbance stanoviště), čím větší pokryvnost rostlin, tím je 

kompetice silnější. Je možné, že stanoviště, na kterých se I. parviflora vyskytuje, neleží 

v jejím ekologickém optimu, ale že jsou kompromisem tolerance stanovištních podmínek a 

kompetice s ostatními druhy.  

Výskyt I. glandulifera byl negativně korelovaný s korunovým zápojem. Podle 

Beerling et Perrins (1993) byly přírůstky biomasy na stíněných i nestíněných stanovištích 

srovnatelné, I. glandulifera ovšem vyžadovala větší relativní míru ozáření – alespoň 30 % 

plného slunečního záření, zatímco I. parviflora pouze 10%. Maule et al. (2002) došli při 
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analýze stanovištních nároků I. glandulifera podobným závěrům jako tato práce: biomasa 

I. glandulifera byla z testovaných faktorů prostředí silně korelovaná se slunečním zářením a 

nevykazovala korelovanost s dalšími faktory jako půdní vlhkost, pH, obsah organické 

hmoty, atd. Výsledky naznačují, že I. glandulifera je náš nejvíce světlomilný druh Impatiens. 

Rostliny, které se vyskytují na světlejších stanovištích, se více větví, jsou mohutnější a 

především tvoří větší množství květů (vlastní pozorování). Překvapivý výsledek je nezávislost 

výskytu druhu na půdní vlhkosti. Proti tomu Berling et Perrins (1993) i Konies et Glavač 

(1979) uvádějí, že růst rostliny je podmíněn vysokou půdní vlhkostí, EIH pro vlhkost je 

nejvyšší z našich netýkavek: F = 8 (Ellenberg 1992). Rozpor mých výsledků a údajů 

v literatuře může mít dvě příčiny: (i) naměřená vlhkost nebyla na sledovaných plochách 

limitujícím faktorem (vždy byla vyšší než druh požaduje), (ii) rozšíření I.glandulifera na 

vlhkých stanovištích je důsledem vektoru šíření semen: vodními toky. Je samozřejmě 

absurdní tvrdit, že I. glandulifera bude invadovat velmi suchá stanoviště, ale je možné, že 

ekologická valence druhu je širší, než se obecně uvádí. Pozitivní korelace výskytu druhu 

s obsahem živin odpovídá EIH pro živiny, které má I. glandulifera nejvyšší: N = 7 (Ellenberg 

1992). Beerling et Perrins (1993) uvádějí schopnost obsadit široké spektrum substrátů i nižším 

obsahem živin. Možné vysvětlení slabé vysvětlovací schopnosti faktoru živin v provedených 

analýzách může být takové, že zachycený gradient živin není silný, protože netýkavky rostou 

obecně na živinami velmi bohatých půdách. 

Těžiště I. parviflora leží v suchých a stinných stanovištích, I. noli-tangere se 

vyskytuje na vlhkých stanovištích spíše v stinných podmínkách a I. glandulifera roste na 

světlejších stanovištích v širokem spektru půdní vlhkosti. Koexistence druhů v krajině je 

možná, což ukázal i průzkum v terénu. Pokud bude některý z druhů favorizován tím, že bude 

schopný využít klíčový zdroj o menší koncetraci než druhý druh, povede to ke kompetičnímu 

vyloučení druhého druhu.  

Také je třeba vzít na vědomí fakt, že niky invazních druhů netýkavek nemusí být ještě 

zcela ustálené, případně může v budoucnu dojít k lokálním adaptacím invazních Impatiens, 

které teoreticky mohou vést k rozšíření jejich niky (Richards 2006). Na druhou stranu se 

v budoucnosti u invazních druhů mohou objevit nové patogeny, které sníží jejich kompetiční 

sílu (Blossey et Nötzold 1995). Predikce kompetičního vyloučení Impatiens je složitá, protože 

ve hře je celá řada faktorů, navíc důležitou úlohu hrají těžko předvídatelné disturbance 

stanoviště.  

Získané výsledky naznačují, že použití EIH k určení stanovištních nároků Impatiens, 

je diskutabilní, přestože podobně zaměřená studie zabývající se stanovištními nároky I. noli-
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tangere a I. parviflora (Godefroid et Koedam 2010) je používá. EIH jsou široce používaným 

nástrojem k nepřímému zjištění stanovištních podmínek pomocí přítomné vegetace 

(Diekmann 2003, Schaffers et Sýkora 2004). Nejsou ovšem určeny k přesnému stanovení 

podmínek získané údaje je nutné hodnotit jako orientační než zcela přesné. V analýze 

stanovištních podmínek, kterou jsem provedl, měly ve srovnání s přímo naměřenými 

podmínkami slabou vysvětlovací schopnost. Zde jsou důvody, které dle mého názoru oslabují 

možnost použití EIH: (i) druhy Impatiens se vyskytují na disturbovaných stanovištích, 

druhové složení ploch tedy není ustálené, druhy se objevují a mizí. V raném sukcesním stádiu 

odpovídají za složení vegetace jiné faktory než u vegetace ustálené (Smart et Scott 2004), 

(ii) pro stanovení jsou vhodnější ekologicky vyhraněné druhy, které jsou hojnější na stabilních 

stanovištích (Schaffers et Sýkora 2004). EIH nejsou definovány pro některé nepříliš 

ekologicky vyhraněné druhy (Elleneberg 1992).  

Bohužel není možné konfrontovat stanovištní požadavky druhů Impatiens mezi 

primárním a sekundárním areálem rozšíření. Dostupné informace o obou invazních druzích 

jsou velmi stručné a nedovolují přesnější porovnání. 

 

5.2.2 Kompetice Impatiens 

 

Počet rostlin 

U všech kompetičních pokusů byl počet rostlin v srpnu vyšší na plochách bez 

kompetitora, než na plochách s kompetitorem.  

Překvapivý je fakt, že početnost cílového druhu není ovlivněna početností 

kompetitora, ale pouze jeho přítomností. Příčiny jsou dle mého názoru dvě: (i) většinu 

variability v modelu odebere faktor odstranění kompetitora, (ii) rozdíly v početnosti 

kompetitora byly na kontrolách malé, nešlo o stratifikovaný výběr ploch s různou početností 

kompetitora, ale naopak o výběr s podobnou denzitou rostlin.  

Zajímavé je, že nejmenší reakci vyjádřenou jako relativní nárůst počtu, vykazuje 

I. parviflora na vytrhání kompetitora I. noli-tangere. Interpretace není zcela jasná, možné 

vysvětlení je, že I. parviflora je schopná tolerovat vysoký zápoj a nízkou vlhkost půdy (viz 

Graf 4 a 7), a proto úmrtnost na stanovištích s kompetitorem i bez něj se příliš neliší. Coombe 

(1956) uvádí, že I. parviflora roste ve vlhkých lesích, kde se často tvoří smíšené porosty 

s I. noli-tangere. V sušších obdobích se tak I. noli-tangere, jejíž výskyt je primárně závislý na 

půdní vlhkosti může dostat do suboptimálních podmínek. Snížení půdní vlhkosti navíc může 

zvýšit transpirací I. parviflora a tím stres způsobený nedostatkem vláhy akcelerovat. 
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To dokládá i vymizení I. noli-tangere z oblasti horského masivu Ondřejníku, které bylo 

pravděpodobně způsobeno snížením půdní vlhkosti, jak uvádí Tichý (1997). Reakce druhů 

I. glandulifera a I. noli-tangere na vytrhání kompetitora změnou počtu je přibližně stejná. 

Invazní druhy tedy nevykazují větší kompetiční zdatnost (vyjádřenou jako změna počtu 

rostlin na plochách bez kompetitora) než I. noli-tangere. Výsledek podporuje i poznatek 

Hejdy et al. (2006), že  I. glandulifera nemá vliv na druhové složení, ale pouze mění 

pokryvnosti druhů, které se s ní vyskytují. Role I. glandulifera ve společenstvech nemusí být 

destruktivní, pouze dojde k výměně dominanty nitrofilních porostů (např. Urtica dioica). 

Je otázka, zda by se výsledky změnily, pokud by nebyla stejná početnost kompetitora 

a cílového druhu, závislost density rostlin je udávána jako důležitý faktor ovlivňující sílu 

kompetice (Fowler 1986, Aarssen et Epp 1990). Je pravděpodobné, že stanoviště o velké 

denzitě rostlin  budou těžko kolonizovat jiné druhy rostlin, pokud nedojde k disturbanci 

a uvolnění prostoru. Domnívám se proto, že koexistence je možná na stanovištích, kde jsou 

druhy zastoupeny v relativně podobných denzitách. Taková stanoviště mohou vzniknou 

několika způsoby: (i) druhy současně kolonizují volné stanoviště, (ii) na stanovišti jsou 

suboptimálními podmínkami pro oba konkurující si druhy (např. druh A je limitován vlhkostí, 

druh 2 je limitován korunovým zápojem) (iii) pravidelnými disturbancemi - Intermediate 

Disturbance Hypothesis (Fox 1979). 

 

Pokryvnost rostlin 

Pokryvnost rostlin byla stejně jako počet rostlin vyšší na plochách bez kompetitora než 

na ploše s kompetitorem. U nárůstu počtu rostlin se neobjevuje žádná další systematická 

tendence. Proti tomu výsledky nárůstu pokryvnosti na vytrhaných plochách vykazují závislost 

nárůstu pokryvnosti na výšce vytrhaného druhu Impatiens. Při odstranění vyššího 

kompetitora, byl nárůst pokryvnosti vyšší než při odstranění nižšího kompetitora. Výška 

rostliny je často zmiňována jako důležitý faktor korelovaný s  kompetiční zdatností rostlin 

(Mitchley et Grubb 1986), vyšší rostliny jsou zvýhodněny především v kompetici o světlo 

(Slavíková 1986).  

Zde je důležité udělat poznámku. Počet rostlin nemusí přesně vypovídat o jejich 

fitness. Úspěšnost přežití jednoletých druhů rostlin závisí na produkci semen. Produkce semen 

je kritická především pro jednoleté rostliny s přechodnou či krátkodobou semennou bankou, 

jakými netýkavky jsou (Perglová et al 2009). V situaci, kdy je hodně jedinců, kteří jsou 

sterilní a nevytvoří semena nebo jich vytvářejí jen velmi málo, není počet jedinců optimální 

proměnnou a pokryvnost se může jevit jako vhodnější proměnná k posouzení fitness rostliny. 



  67 

Naproti tomu pokryvnost rostlin do jisté míry odráží schopnost rostlin tvořit semena. Velké 

rostliny mají předpoklad mít větší množství semen v poměru k celkové biomase než rostliny 

malé, protože nemusí alokovat tolik energie do opěrných pletiv a udržení životních funkcí 

(Aarsen 2008). 

Výsledky analýz ukázaly, že pokryvnost rostlin se na rozdíl od počtu nemění 

 v závislosti na  iniciální pokryvnosti. Možné vysvětlení je, že pokryvnost rostlin se mění 

dynamičtěji něž počty rostlin a pokryvnost rostlin na rozdíl od počtů během sezóny může 

stoupat a klesat, zatímco počty rostlin jen klesají, protože všechna semena klíčí najednou na 

jaře (Hatcher 2003, Coombe 1956, Beerling et Perrins, 1993). 

Nejmenší zvýšení pokryvnosti po vytrhání kompetitora vykazuje I. glandulifera. 

Neboli vytrhání kompetitora více ovlivní I. parviflora a I. noli-tangere, zatímco pokryvnost 

I. glandulifera tolik neovlivní. Tento dílčí výsledek by podporoval tvrzení, že I. glandulifera 

je nejzdatnější kompetitor ze sledovaných druhů Impatiens (Adamowski 2008). Na druhou 

stranu je možné, že I. glandulifera není schopna dynamicky reagovat na uvolněný prostor, 

protože habitus rostliny není tak rozložitý a lohyha se tolik nevětví jako např. I. noli-tangere 

či I. parviflora. Je pravděpodobné, že klíčem úspěchu I. glandulifera je její biomasa a výška. 

Např. Gaudet and Keddy (1988) nebo Mitchley et Grub (1986) uvádějí, že většinu variability 

v kompetiční zdatnosti rostlin  vysvětlovaly vlastnosti jako biomasa, výška a pokryvnost. 

Srovnání vlivu I. parviflora a I. glandulifera na I. noli-tangere je potřeba relativizovat, 

druhové kombinace srovnání vlivu druhové kombinace nebyly na stejné lokalitě. Proto nelze 

zcela oddělit faktor lokality a vliv působení  invazních druhů na druh původní (Shaw 1987).  

 

Výšky rostlin 

Obecně by se po vytrhání kompetitora daly očekávat dvě situace: (i) rostliny bez 

kompetitora budou více prosperovat a budou vyšší, (ii) rostliny s kompetitorem musí více 

investovat do dlouživého růstu (v případě, že mají dostatek fotosyntetátů) kvůli kompetici o 

světlo a budou  vyšší než při vytrhání kompetitora.  

Reakce rostlin na vytrhání změnou své výšky bylo průkazná pouze pro I. noli-tangere, 

protože výsledný efekt na  výšku se různil (v jednom případě byly rostliny bez kompetitora 

vyšší, ve druhém nižší), nelze činit žádné závěry.  
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Vliv vytrhání na incidenci semenáčů v příštím roce 

Odstranění rostlin podle očekávání snížilo počet semenáčů vytrhávaného druhu 

v následujícím roce. Pokles na vytrhaných plochách nebyl ovšem tak razantní, jak by bylo 

možno předpokládat. Na vytrhaných plochách se vyskytovalo mezi třetinou až polovinou 

semenáčů v porovnání s kontrolami. Tento fakt není v souladu s údaji o persistenci semenné 

banky druhů Impatiens. Pro druhy I. glandulifera a I. parviflora je udávána přechodná 

semenná banka a pro I. noli-tangere krátkodobá (Perglová et al. 2009). Pokud by semenná 

banka nepřetrvávala a plocha by nebyla dotována semeny z okolí, vyklíčil by pouze 

minimální počet rostlin. Protože trvalé plochy nebyly zakládány za tímto účelem, nebyl 

ošetřen přísun semen z okolí. Kolem každé plochy byla vytyčena ochranná zóna (odstrannění 

stejného kompetitora jako v trvalé ploše) o šířce přibližně 0,5 m, kterou jsme považovali 

dostatečnou pro ošetření kompetice. Semena všech druhů ovšem vykazují delší vzdálenost 

rozptylu (Hatcher 2003, Coombe 1956, Beerling et Perrins 1993). Výsledky naznačují 

schopnost dobrého zotavení porostů po silné disturbanci dosycením semenné banky z okolí a 

případně možné vytrvání po delší dobu než jeden rok (nelze ověřit). 
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6. ZÁVĚR 

 

1) Stanovištní nároky druhů Impatiens, které se vyskytují v České republice, jsou podle 

výsledků práce následující: 

(i) výskyt I. noli-tangere je limitován především půdní vlhkostí, pravděpodobnost 

výskytu při rostoucích hodnotách vlhkosti půdy zprvu roste, po překročení optima opět klesá. 

Druh roste v širokém spektru světelných podmínek, těžiště výskytu druhu je ve stinných 

stanovištích. Výskyt druhu je kladně korelován s dostupností živin (podle Ellenberga), jejich 

význam je ovšem malý. 

(ii) výskyt I. parviflora ovlivňuje půdní vlhkost a zástin, přičemž oba faktory jsou 

stejně důležité. Pravděpodobnost výskytu druhu roste směrem do stinných a suchých 

stanovišť. I. parviflora se vyskytovala na plochách, které měly vyšší pokryvnost volné půdy, 

což může značit její kompetiční slabost.  

(iii) výskyt I. glandulifera byl negativně korelovaný se zástinem stanoviště. 

Pravděpodobnost výskytu druhu nebyla závislá na půdní vlhkosti. I. glandulifera je možná 

lépe adaptována na nízký obsah vody v půdě než se uvádí. Pravděpodobnost výskytu roste 

s dostupností živin (podle Ellenberga). 

Při hodnocení výsledků se ukázala omezená interpretační schopnost proměnných 

prostředí určených nepřímo pomocí Ellenbergových indikačních hodnot. Tento nástroj je 

vhodnější pro dlouhodobé sledování vegetace, která je více ekologicky vyhraněná a není 

v takové míře podrobena disturbancím. 

 

2) Analýza stanovištních nároků jednotlivých druhů netýkavek ukázala, že niky jednotlivých 

druhů se značně překrývají, ale nejsou totožné. Žádný z druhů se tedy nevyskytuje v celé 

šíři rozsahu podmínek. Prostor pro koexistenci všech tří druhů je poměrně malý. Absence 

druhu ovšem není důkazem, že druh není schopen přežít za daných stanovištních podmínek. 

Přítomnost druhu je společnou výslednicí stanovištních podmínek, kompetice s ostatními 

druhy i dalších faktorů.  

 

3) Kompetiční pokusy mezi původním a invazními druhy netýkavek jednoznačně neukázaly, 

že by invazní druhy byly kompetičně zdatnější než druh domácí. Odstranění kompetitora mělo 

vliv na počet jedinců i na pokryvnosti všech druhů. Na plochách, kde byl kompetitor 

odstraněn, bylo průkazně více jedinců ve srovnání s kontrolami a pokryvnosti druhu byly 
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průkazně vyšší na plochách bez kompetitora. Pokryvnosti rostlin se ukázaly jako lépe 

vypovídající proměnná pro posouzení kompetice Impatiens, nárůst pokryvnosti byl vyšší při 

vytrhání větší rostliny nad menší nižšími. Výšky rostlin po odstranění kompetitora 

nevykazovaly žádný průkazný trend. Na plochách, kde byl druh odstraněn, byl v následujícím  

roce průkazně  nižší počet semenáčů než na plochách, kde byl ponechán.  

 Domnívám se, že kompetiční vyloučení domácí I. noli-tangere je nepravděpodobné, 

protože nika, kterou zaujímá, není zcela shodná s nikami invazních druhů a není prokazatelně 

slabším kompetitorem než invazní druhy. Je ovšem možné, že dojde k poklesu jejího výskytu, 

protože všechny druhy mohou obývat podobná stanoviště a konkurovat si. Je pravděpodobné, 

že na místech, kde se druhy netýkavek střetávají, může I. noli-tangere zbrzdit postup druhů 

nepůvodních. Dále je možné, že se těžiště výskytu I. noli-tangere přesune do míst, která jsou 

pro výskyt příbuzných invazních druhů méně vhodná. U invazních druhů se mohou 

v budoucnu vyvinout lokální adaptace, které jejich niky rozšíří. Na druhou stranu se časem 

mohou objevit choroby a škůdci, které sníží kompetiční sílu invazních druhů. 
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web 8: http://www.delta-t.co.uk/products.html?product2005092818845  
web 9: http://www.delta-t.co.uk/products.html?product2005092818876  
web 10: http://www.delta-t.co.uk/support-article.html?article=faq2005110331500 (User Manual for the Moisture 
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9. PŘÍLOHY  
 
Příloha 1:  Seznam druhů, zkratka druhu použitá v diagramech a frekvence výskytu druhů 
zastoupených ve fytocenologických snímcích 
 

Acer campestre Acercamp 5 Filipendula ulmaria Filiulma 9 
Acer platanoides Acerplat 32 Filipendula vulgare Filivulg 3 
Acer pseudoplatanus Acerpseu 29 Fragaria viridis Fragviri 3 
Aegopodium podagraria Aegopoda 95 Fraxinus excelsior Fraxexce 145 
Agrostis gigantea Agrogiga 12 Gagea lutea Gagelute 10 
Alliaria petiolata Allipeti 15 Galeobdolon luteum Galelute 164 
Anemone nemorosa Anemnemo 32 Galeopsis pubescens Galepube 9 
Anthriscus sylvestris Anthsylv 3 Galeopsis speciosa Galespec 91 
Arrhenatherum elatius Arrhelat 1 Galeopsis tetrahit Galetetr 7 
Asarum europaeum Asareuro 6 Galium aparine Galiapar 77 
Asplenium ruta-muraria Asplruta 3 Galium palustre Galipalu 5 
Athyrium filix-femina Athyfili 5 Geranium robertianum Gerarobe 58 
Betula pendula Betupend 5 Geranium palustre Gerapalu 3 
Bidens cernua Bidecern 3 Geum rivale Geumriva 10 
Bidens tripartita Bidetrip 9 Geum urbanum Geumurba 56 
Calamagrostis canescens Calacane 10 Glechoma hederacea Glechede 38 
Brachypodium sylvaticum Bracsylv 13 Glyceria maxima Glycmaxi 5 
Calamagrostis arundinacea Calaarun 3 Gymnocarpium dryopteris Gymndryo 10 
Calamagrostis epigejos Calaepig 21 Hedera helix Hedeheli 19 
Caltha palustris Caltpalu 5 Heracleum sphondylium Heraspho 5 
Cardamine amara Cardamar 15 Holcus mollis Holcmoll 6 
Cardamine impatiens Cardimpa 3 Humulus lupulus Humulupu 7 
Carex brizoides Carebriz 33 Chaerophyllum hirsutum Chaehirs 20 
Carex digitata Caredigi 5 Chelidonium majus Chelmaju 10 
Carpinus betulus Carpbetu 8 Chrysosplenium alternifolium Chryalte 34 
Circaea lutetiana Circlute 24 Juncus efusus Juncefus 5 
Cirsium arvense Cirsarve 1 Lamium maculatum Lamimacu 33 
Cirsium oleraceum Cirsoler 10 Lathyrus prathensis Lathprat 5 
Conyza canadensis Conycana 1 Luzula luzuloides Luzuluzu 5 
Corylus avellana Coryavel 3 Lysimachia nummularia Lysinumm 21 
Cuscuta campestris Cusccamp 1 Maianthemum bifolium Maiabifo 5 
Dactylis glomerata Dactglom 25 Mentha longifolia Mentlong 10 
Deschampsia cespitosa Desccesp 10 Moehringia trinervia Moehtrin 20 
Dryopteris carthusiana Dryocart 5 Mycelis muralis Mycemura 6 
Dryopteris filix-mas Dryofili 80 Myosotis palustris Myospalu 27 
Elymus caninus Elymcani 9 Myosoton aqutica Myosaqut 1 
Epilobium hirsutum Epilhirs 3 Oxalis acetosella Oxalacet 192 
Epilobium montanum Epilmont 4 Phalaris arundinacea Phalarun 4 
Equisetum arvense Equiarve 9 Picea abies Piceabie 6 
Equisetum palustre Equipalu 5 Poa nemoralis Poanemo 15 
Euphorbia dulcis Euphdulc 5 Poa trivialis Poatriv 148 
Fagus sylvatica Fagusylv 3 Polypodium vulgare Polyvulg 13 
Fallopia dumetorum Falldume 9 Populus tremula Poputrem 4 
Festuca gigantea Festgiga 26 Potentilla reptans Poterept 1 
Ficaria bulbifera Ficabulb 86 Primula elatior Primelat 3 
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Prunus padus Prunpadu 11 Stachys sylvatica Stacsylv 16 
Pulmonaria officinalis Pulmoffi 5 Stellaria holostea Stelholo 31 
Quercus petraea Querpetr 5 Stellaria media Stelmedi 66 
Quercus robur Querrobu 3 Stellaria nemorum Stelnemo 127 
Quercus rubra Querrubr 5 Symphytum officinale Sympoffi 1 
Ranunculus lanuginosus Ranulanu 10 Symphytum tuberosum Symptube 9 
Ranunculus repens Ranurepe 33 Taraxacum sect. Ruderalia Tarasect 1 
Rubus caesius Rubucaes 10 Tilia cordata Tilicord 5 
Rubus fruticosus Rubufrut 70 Ulmus minor Ulmumino 1 
Rubus idaeus Rubuidae 52 Urtica dioica Urtidioi 223 
Salix sp. Salisp. 5 Vaccinum myrtillus Vaccmyrt 4 
Sambucus nigra Sambnigr 16 Veronica hederifolia Verohede 11 
Silene vulgaris Silevulg 7 Veronica officinalis Verooffi 3 
Solanum dulcamara Soladulc 8 Vicia sp. Vicisp. 3 
Solidago virgaurea Solivirg 4 Veronica persica Veropers 1 
Sorbus aucuparia Sorbaucu 4 Viola reichenbachiana Violreic 6 
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