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Nepùvodní druhy
   Èeského Švýcarska



  Národní park Èeské Švýcarsko je domovem velkého mno�ství 
druhù rostlin, �ivoèichù, hub a dalších organismù. Nìkteré 
druhy se do zdejší pøírody rozšíøily samovolnì, tj. bez pøispì- 
ní èlovìka, a to vìtšinou od konce poslední doby ledové do 
období pøíchodu prvních zemìdìlcù v mladší dobì kamen-
né. Takové druhy oznaèujeme jako pùvodní (domácí). 

  Naproti tomu nepùvodní (zavleèené) druhy se do Èeského 
Švýcarska dostaly a� s pøíchodem lidí, a to jak neúmysl-
ným zavleèením (napø. nìkteré druhy polních plevelù), tak 
zámìrným dovezením (napø. exotické druhy zvìøe, které 
mìly obohatit zdejší faunu), pøípadnì se v pozdìjší dobì 
samovolnì rozšíøily z jiných oblastí, do kterých byly èlo-
vìkem døíve zavleèeny.
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Kde se vzaly v Èeském Švýcarsku
nepùvodní druhy?

V Èeském Švýcarsku lze spatøit kamzíky pùvodem z Alp

Úvod



  Zvláštní skupinou nepùvodních druhù jsou tzv. invazní dru-
hy, které pøedstavují z hlediska ochrany pøírody velký pro-
blém. Díky mimoøádným rozmno�ovacím a regeneraèním 
schopnostem se v území rychle šíøí a vytlaèují pùvodní druhy.

  Jedním z dùle�itých úkolù Správy Národního parku Èeské Švý-
carsko je eliminace nepùvodních druhù, které se agresivnì 
šíøí do nejcennìjších a nejzachovalejších èástí zdejší 
pøírody. Odstraòování tìchto rostlinných a �ivoèišných 
„vetøelcù“ je však èasovì i fyzicky velmi nároèné a finanènì 
nákladné.

  Cílem této publikace je seznámit ètenáøe s nejvýznamnìjšími 
nepùvodními druhy rostlin a �ivoèichù, se kterými se mohou 
setkat pøi svých výletech do národního parku. U ka�dého dru-
hu jsou vedle struèného popisu uvedeny dùvody a konkrétní 
metody jeho pøípadné eliminace.
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Co jsou to invazní druhy?

Køídlatka japonská a netýkavka �láznatá - dva nebezpeèné invazní druhy rostlin

Invazní druhy



  Historie pìstování tohoto pùvodem severoamerického dru-
hu borovice v  Èeském Švýcarsku sahá do 80. let 18. století. 
Tehdy byla na èeskokamenickém panství kní�ete Kinského 
vysazována jako hospodáøská døevina za úèelem zvýšení 
produkce døeva.

  Borovice vejmutovka je statný strom dosahující výšky 
i pøes 50 metrù. V mládí se vyznaèuje hladkou šedou bor-
kou, která se v pozdìjších letech mìní na hnìdou a hluboce 
zbrázdìnou. Typickým znakem jsou dlouhé mìkké jehlice 
vyrùstající na vìtvích po pìti ve svazeècích.

  V rychlosti pøírùstu nemohou vejmutovce na skalnatých 
stanovištích konkurovat �ádné jiné døeviny. Tato borovice 
plodí ji� ve vìku dvaceti a� tøiceti let a dobøe zmlazuje v lese 
i na volné ploše, na chladných podmáèených dnech údolí 
i na výslunných skalních plošinách.
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Borovice vejmutovka
(Pinus strobus)

Borovice vejmutovka



  Pronikání borovice vejmutovky zpùsobuje rozsáhlou de-
gradaci pùvodních biotopù. V Èeském Švýcarsku ohro�uje 
pøedevším tzv. pøirozené bezlesí, tj. pùvodní porosty 
borùvek, brusinek a vøesu na plošinách a hranách pískovco-
vých skal.

  V místech, kde se vejmutovka uchytí, dochází k rychlému 
ústupu bylinného patra a vzniku vejmutovkové hrabanky, 
která významnì mìní chemismus pùdy. Èasem ze zasa�ené 
plochy zmizí i mechorosty a lišejníky.

  Jediným zpùsobem, jak zabránit dalšímu šíøení vejmu-
tovky, je její úplné odstranìní z území. Správa národního 
parku provádí intenzivní kácení vejmutovkových porostù 
a odstraòování náletu semenáèkù. Na uvolnìná místa jsou 
pak dosazovány stanovištnì pùvodní druhy døevin (buk les-
ní, jedle bìlokorá, dub zimní, javor klen apod.).
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Borovice vejmutovka



  Tento impozantní strom dorùstající výšky i pøes 70 metrù 
pochází ze Severní Ameriky. Vzhledem pøipomíná jedli, ale 
jehlice jsou na vìtvièce rozlo�eny do pùlkruhu a po rozem-
nutí voní po citronu.

  V Evropì se pìstuje patrnì od roku 1826, kdy jistý David 
Douglas údajnì pøivezl první semena této døeviny do Ang-
lie. První záznam o jejím pìstování v Èechách pochází z roku 
1830. V Èeském Švýcarsku není douglaska pøíliš rozšíøená, 
nicménì z míst, kde byla v minulosti vysazena, se samovolnì 
šíøí do okolních lesních porostù.

  Douglaska je v národním parku pova�ována za tzv. poten-
ciální invazní druh. Z tohoto dùvodu pøistoupila správa 
národního parku k postupnému odstraòování vzrostlých 
stromù i náletù z celého území.
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Douglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii)

Douglaska tisolistá



  Pùvodní domovinou tohoto druhu, který za své druhové jmé-
no vdìèí charakteristické podzimní barvì listù, je východní 
èást Severní Ameriky. Dub èervený patøí mezi dlouhovìké 
druhy døevin dosahující stáøí a� 500 let.

  První záznam o pìstování v Èechách pochází z roku 1799. 
V Èeském Švýcarsku se samovolnì šíøí do lesních porostù. 
Èasto zmlazuje na skalách a má vysokou regeneraèní schop-
nost, co� komplikuje jeho odstraòování. Paøezy znovu 
obrá�ejí mno�stvím tzv. výmladkù, které je tøeba opakovanì 
ošetøit herbicidním postøikem.

  Správa národního parku má vypracovaný plán odstraòování 
této døeviny, který poèítá s úplnou eliminací dubu èerveného 
v horizontu deseti let.
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Dub èervený
(Quercus rubra)

Dub èervený



  Domovinou kaštanovníku setého je ji�ní Evropa. Jeho 
pùvodní areál je však tì�ké pøesnì urèit, nebo� byl šíøen jako 
kulturní døevina ji� starými Øímany. Èasto bývá pìstován 
pro své plody, známé jako „jedlé kaštany“.

  První zmínky o pìstování kaštanovníku v Èechách se nachá-
zejí ji� v Mathioliho herbáøi z roku 1562.

  Na území dnešního Národního parku Èeské Švýcarsko byl 
kdysi vysazen v okolí Pravèické brány, odkud se pomìrnì 
rychle rozšíøil do okolních lesù, kde hojnì zmlazuje.

  Kaštanovník setý je jako potenciální invazní druh døeviny 
z území národního parku cílenì odstraòován. Výøez 
dospìlých jedincù je doplòován likvidací náletu a nátìrem 
paøezù pøípravkem Roundup Bioactiv k zabránìní paøezové 
výmladnosti.

8

Kaštanovník setý
(Castanea sativa)

Kaštanovník setý



  Pøirozený areál janovce se nachází v západní a støední Evropì 
od Portugalska po Velkou Británii a Skandinávii. V pøírodì 
upoutá pozornost pøedevším na pøelomu kvìtna a èervna, 
kdy tento jinak pomìrnì nenápadný zelený keø rozkvétá zá-
plavou sytì �lutých kvìtù.

  Janovec býval pìstován jako okrasná døevina, v lesích také 
jako potrava pro zajíce a srnèí zvìø. Uplatnìní našel i pøi 
zúrodòování písèitých polí, lokálnì pak pøi výrobì koš�at 
a košíkù. V Èeském Švýcarsku roste nejèastìji na okrajích 
lesù a podél cest.

  V posledních letech má tento druh tendenci se šíøit. Je 
schopen vytváøet jednodruhové porosty, které potlaèují 
veškerou pùvodní vegetaci. Z tohoto dùvodu je z území ná-
rodního parku odstraòován pomocí mechanické likvidace 
v kombinaci s herbicidním postøikem.
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Janovec metlatý
(Cytisus scoparius)

Janovec metlatý



  Pùvodním domovem této jednoleté byliny vykvétající 
v prùbìhu léta drobnými �lutými kvìty je západní Sibiø, zá-
padní Mongolsko a západní Himálaj. Odtud byla druhotnì 
zavleèena do dalších èástí Asie, Evropy, severní Afriky a Se-
verní Ameriky.

  V èeských zemích byla pìstována v botanických zahradách 
a zámeckých parcích, odkud se ji� v druhé polovinì 19. sto-
letí zaèala šíøit do volné pøírody. V Èeském Švýcarsku se 
vyskytuje v lesích narušených tì�bou, podél vodních tokù 
a lesních cest.

  Hojnìji se rozšíøila po srpnové povodni v roce 2010 podél 
toku Kamenice, kde bylo v následujícím roce zahájeno její 
odstraòování vytrháváním. Na ostatních místech národní-
ho parku její výskyt zatím regulován není.

10

Netýkavka malokvìtá
(Impatiens parviflora)

Netýkavka malokvìtá



  Tento statný druh jednoleté byliny pocházející z oblasti zá-
padního Himálaje býval jako významná medonosná a okras-
ná rostlina s oblibou pìstován v parcích a zahradách, odkud 
se rozšíøil do volné pøírody.

  Vyskytuje se pøedevším podél potokù a øek, kde rychle 
vytlaèuje pùvodní vegetaci. Má vysokou regeneraèní schop-
nost a svými semeny vystøelovanými ze zralých tobolek se 
šíøí i proti proudu. V Èeském Švýcarsku se hojnì vyskytuje 
na bøezích Labe, v menší míøe i podél Kamenice, Køinice, 
Brtnického a Bílého potoka. 

  Úèinným zpùsobem likvidace tohoto invazního druhu je vy-
trhávání v dobì kvìtu. S ohledem na extrémnì dlouhou peri-
odu kvetení (èerven a� záøí) je tøeba dané stanovištì bìhem 
roku opakovanì kontrolovat, vèetnì kontroly ji� døíve vytr-
haných jedincù, kteøí jsou schopni znovu zakoøenit.
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Netýkavka �láznatá
(Impatiens glandulifera)

Netýkavka �láznatá



  Pravlastí této mohutné vytrvalé byliny je, jak ji� název na-
povídá, Japonsko. Tento druh køídlatky se, podobnì jako 
pøíbuzná køídlatka sachalinská a jejich køí�enec køídlatka 
èeská, vyznaèuje vysokou regeneraèní schopností (rostliny 
jsou schopny obrazit z nepatrných úlomkù oddenkù a lodyh).

  V Èechách byla køídlatka poprvé vysazena v roce 1883 
v mìstském parku v Netolicích v ji�ních Èechách. V Èeském 
Švýcarsku je rozšíøena podél vodních tokù, napø. v Lab-
ském údolí, na skládkách apod. Díky vèasnému zásahu se ji 
podaøilo odstranit z povodí øeky Kamenice v okolí Dolského 
mlýna a v Pavlinì údolí.

  Jedná se o velmi nebezpeèný invazní druh vytváøející kom-
paktní porosty, který ze zasa�ených stanoviš� vytlaèí vše, 
co mu stojí v cestì. V souèasnosti jsou sledována a chemicky 
ošetøována lokální lo�iska výskytu na celém území národní-
ho parku.
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Køídlatka japonská
(Reynoutria japonica)

Køídlatka japonská



  Pùvodním domovem této malé psovité šelmy je východ-
ní Asie. V první polovinì 20. století byla jako ko�ešinové 
zvíøe vysazena na Ukrajinì a v evropské èásti Ruska. Díky 
své pøizpùsobivosti a vysoké rozmno�ovací schopnosti se 
zaèala rychle šíøit na západ do Evropy.

  V Èeském Švýcarsku se psík mývalovitý, døíve té� nazývaný 
mývalovec kuní, vyskytuje po celém území, nejèastìji v le-
sích v blízkosti vody. Jeho populace není pøíliš poèetná, ale 
stabilní. Jako vše�ravec nepohrdne rostlinnou potravou, 
ale loví také menší savce, plazy a oboj�ivelníky a doká�e 
vyplenit hnízda na zemi hnízdících ptákù.

  Výskyt tohoto druhu ve zdejší pøírodì je tedy velmi proble-
matický a správa národního parku se ve spolupráci s míst-
ními mysliveckými spolky sna�í tento druh z lesù Èeského 
Švýcarska postupnì odstranit.
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Psík mývalovitý
(Nyctereutes procyonoides)

Psík mývalovitý



  Tato „zdivoèelá ovce“ pùvodem z Korsiky a Sardinie byla 
do lesù Èeského Švýcarska vysazena zaèátkem 20. stole-
tí jako zpestøení zdejší lovné zvìøe. Místní populace však 
postupnì témìø vymizela, a proto tehdejší státní lesy 
pøistoupily v roce 1984 k „osvì�ení krve“ vysazením nových 
jedincù v okolí Mezné.

  Dnes se mufloni vyskytují pøedevším v západní èásti Ná-
rodního parku Èeské Švýcarsko a v pøilehlé èásti Národního 
parku Saské Švýcarsko. Zde pùsobí, díky intenzivnímu oku-
su a sešlapu keøíèkových porostù a okusu kùry a koøenových 
nábìhù stromù, vá�né škody na cenných spoleèenstvech.

  Z tohoto dùvodu pøikroèila správa národního parku k po-
stupnému vylouèení této zvìøe z celého území. Vzhledem 
k obtí�nì pøístupnému skalnatému terénu jde o velmi 
nároènou a dlouhodobou èinnost.
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Muflon obecný
(Ovis musimon)

Muflon obecný



  Kamzík horský byl v Èeském Švýcarsku vysazen v letech 1907 
a� 1908 na èeskokamenickém panství kní�ete Kinského 
za úèelem zpestøení druhové skladby zvìøe. Jedinci dove-
zení z Alp byli vypuštìni v okolí Rudolfova kamene na území 
dnešního národního parku a do sousední oblasti Lu�ických 
hor v okolí Studeného vrchu.

  Pùvodnì byli kamzíci chováni v oborách. Po zrušení oboro-
vého chovu vytvoøili divokou populaci, její� jádro se dnes 
nachází v okolí Studeného vrchu. Na území národního 
parku se kamzíci vyskytují sporadicky, nejèastìji v okolí 
Jetøichovic, a nepøedstavují tak vá�né nebezpeèí pro zdejší 
pøírodu.

  Vzhledem k tomu, �e v Èeském Švýcarsku vytváøí kamzík 
pouze migrující a nestálou populaci, není potøeba jeho 
poèetnost regulovat lovem. Stavy kamzièí zvìøe jsou však 
prùbì�nì monitorovány.
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Kamzík horský
(Rupicapra rupicapra)

Kamzík horský
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Zaznamenáte-li na území Národního parku
Èeské Švýcarsko nebo v jeho okolí výskyt invazních
druhù rostlin, pøedevším køídlatky japonské
a netýkavky �láznaté, obra�te se, prosím,
na správu národního parku.

Dìkujeme vám


