
 

Abstrakt 

Jedna z teorií vysvětlujících invaze nepůvodních druhů rostlin předpokládá, že tyto rostliny 

uvolňují alelopatické látky, které dosud nebyly v invadovaných oblastech přítomné. 

V předkládané disertační práci jsem v sérii pokusů prováděných in vitro a v zahradních 

experimentech zkoumala alelopatii kořenových exudátů invazní rostliny Heracleum 

mantegazzianum (bolševník velkolepý) a srovnávala ji s alelopatií domácího příbuzného 

H. spondylium a dvou nepříbuzných domácích druhů. Dále jsem zkoumala vnitrodruhovou 

variabilitu alelopatie porovnáním 41 různých mateřských linií druhu H. mantegazzianum, které 

byly nasbírány v několika oblastech a populacích v České republice. Vedle alelopatických 

efektů jsem zkoumala i chemickou identitu látek za ně zodpovědných. Za účelem zjištění možné 

interakce alelopatických látek s půdními mikroorganismy jsem určila složení mikrobiálního 

společenstva pomocí mastných kyselin fosfolipidů (PLFA) a neutrálních lipidů (NLFA) na 

invadovaných lokalitách v České republice. Současně jsem na těchto lokalitách stanovovala 

abiotické půdní vlastnosti a dostupnost světla. Výsledky ukázaly, že H. mantegazzianum je 

schopné alelopaticky působit jak in vitro, tak v zahradních experimentech, nicméně inhibice 

tímto druhem způsobená je srovnatelná s efektem domácích druhů. Rozklad variability mezi 

oblasti, populace uvnitř oblastí a mateřské linie uvnitř populací ukázal, že největší podíl 

variability alelopatického efektu zkoumaného druhu se nachází na úrovni mateřských linií. 

Z metabolických profilů jednotlivých mateřských linií bylo možno predikovat sílu 

alelopatického efektu a současně z nich byly určeny a částečně identifikovány látky související 

s alelopatií. Složení mikrobiálních společenstev se neměnilo vlivem invaze ani dále v jejím 

průběhu. Nicméně, v důsledku invaze významně klesly kvalita a dostupnost světla a vzrostlo 

půdní pH. Ze sledovaných změn ve vlastnostech ekosystémů na invadovaných lokalitách bylo 

možno predikovat změny v druhové bohatosti a produktivitě domácích společenství a 

úspěšnosti bolševníku samotného. V souhrnu lze říct, že ačkoli jsou kořenové exudáty 

invazního bolševníku H. mantegazzianum schopné fytotoxicky inhibovat domácí kompetitory, 

v této vlastnosti se neliší od domácích druhů. Složení půdních mikrobiálních společenstev se 

také významně nezměnilo na invadovaných lokalitách. Alelopatie způsobená produkcí látek, 

které dosud nebyly v invadovaných oblastech přítomné, jak předpokládá teorie „novel weapons 

hypothesis“, pravděpodobně tedy není hlavním mechanismem invazního úspěchu bolševníku 

velkolepého. 


