
microhabitat use; (v) competitive interactions had stronger effects on plant fitness than had en-
vironmental settings; (vi) the most invasive representative, Impatiens glandulifera, was com-
petitively superior across all experimental conditions and its dominance increased over time, 
while the native I. noli-tangere is being outcompeted from shared part of its niche; (vii) the 
largest populations of I. glandulifera were located in flooded patches in the vicinity of the rivers, 
specifically flooded patches had twice as many individuals as those that were not flooded; 
 (viii) populations in tributaries were twice as far from the main river than those not associated 
with tributaries. 

 Based on these results I conclude that more Impatiens species might invade in the future 
if their planting becomes more widespread. Juvenile traits are of crucial importance, because 
establishment determines the success of these mostly annual aliens. Niche width and species 
performance shape the pattern of coexistence among native and invasive species. Native I. noli-
tangere will be restricted to wet and shady parts of the niche, while competitively superior 
I. glandulifera will reduce these native populations when growing together in mixed stands. The 
other very successful invasive species, I. parviflora, is competitively inferior and has negligible 
impact on the native species. In terms of landscape dynamics, flooding accounts for the domi-
nance of I. glandulifera along rivers due to spreading the seed, disturbing native vegetation and 
increasing the nutrient availability. 

  

 

Cílem předkládané disertační práce bylo určit, které faktory ovlivňují invazivnost v rodě Impa-
tiens (netýkavka). Netýkavky jsou velmi atraktivní rostliny; některé zdomácněly mimo původní 
areál výskytu, zatímco jiné ne, přestože byly často pěstovány. Pokud pátráme po vlastnostech, 
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příhodných mikrostanovišť, na nichž je kompetice ze strany domácích druhů snížena v důsledku 
disturbancí, a diaspory jsou snadno šířeny vodou.  

 

Cílem mé disertační práce bylo: 

• nalézt vlastnosti podporující invazivnost u vybraných druhů netýkavek (Impatiens), 
s přihlédnutím k frekvenci pěstování 

• zjistit, zda se liší niky jednoho původního a dvou invazních druhů, které se v přírodě 
vyskytují společně 

• prozkoumat kompetiční vztahy těchto tří druhů v pokusné zahradě za různých podmí-
nek prostředí a hustoty kompetitorů v průběhu celého životního cyklu 

• určit faktory, které ovlivňují rozšíření a početnost I. glandulifera podél řek 
 

Výsledky mé disertační práce lze shrnout následovně: (i) vlastnosti rostlin v časné vývojové 
fázi (velká hmotnost semen, rychlý růst semenáčů a klíčení situované do příznivého období) 
přispívaly k invazivnosti silněji než vlastnosti dospělců (plodnost a celková biomasa); (ii) často 
pěstované druhy snadněji zdomácňují; (iii) niky invazních a domácího druhu se překrývají; 
(iv) pokryvnosti všech druhů byly negativně ovlivněny pokryvnostmi kongenerů, společný vý-
skyt druhů v rámci jedné lokality je možný díky rozdílnému využití mikrostanovišť; (v) na fit-
ness rostlin má silnější vliv kompetice než podmínky prostředí; (vi) silně invazní druh Impatiens 
glandulifera je nejsilnějším kompetitorem bez ohledu na podmínky prostředí, což vede k tomu, 
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microhabitat use; (v) competitive interactions had stronger effects on plant fitness than had en-
vironmental settings; (vi) the most invasive representative, Impatiens glandulifera, was com-
petitively superior across all experimental conditions and its dominance increased over time, 
while the native I. noli-tangere is being outcompeted from shared part of its niche; (vii) the 
largest populations of I. glandulifera were located in flooded patches in the vicinity of the rivers, 
specifically flooded patches had twice as many individuals as those that were not flooded; 
 (viii) populations in tributaries were twice as far from the main river than those not associated 
with tributaries. 

 Based on these results I conclude that more Impatiens species might invade in the future 
if their planting becomes more widespread. Juvenile traits are of crucial importance, because 
establishment determines the success of these mostly annual aliens. Niche width and species 
performance shape the pattern of coexistence among native and invasive species. Native I. noli-
tangere will be restricted to wet and shady parts of the niche, while competitively superior 
I. glandulifera will reduce these native populations when growing together in mixed stands. The 
other very successful invasive species, I. parviflora, is competitively inferior and has negligible 
impact on the native species. In terms of landscape dynamics, flooding accounts for the domi-
nance of I. glandulifera along rivers due to spreading the seed, disturbing native vegetation and 
increasing the nutrient availability. 

  



že domácí I. noli-tangere je kompetičně vylučována ze společné části niky; (vii) největší popu-
lace I. glandulifera vytváří v zaplavovaných plochách v blízkosti řek, kde byl zaznamenán dvoj-
násobný počet jedinců oproti plochám nezaplavovaným; (viii) populace ležící na přítocích byly 
dvakrát tak daleko od mapovaných řek, než ty ležící mimo přítoky.  

 Na základě těchto výsledků předpokládám, že se počet invazních druhů netýkavek v bu-
doucnosti zvýší, pokud budou často pěstovány. Stěžejní význam mají časná stádia vývoje, pro-
tože úspěšné uchycení a růst semenáčů je základním předpokladem úspěchu u těchto převážně 
jednoletých druhů. Šíře niky a kompetiční síla druhu ovlivňují společný výskyt původních 
a invazních druhů. Domácí I. noli-tangere bude v místech, kde roste společně s kompetičně 
silnější I. glandulifera, vytlačena do vlhké a stinné části niky. Druhý velmi úspěšný invazní druh 
I. parviflora je ze zkoumaných druhů kompetičně nejslabší a tudíž má malý vliv na původní 
druh. Dynamika výskytu I. glandulifera v krajině je ovlivněna povodněmi, které rozšiřují se-
mena, narušují domácí vegetaci, zvyšují zásobu živin, což ve výsledku umožňuje dominanci 
netýkavky v břehových porostech. 

  




