
Návrh èeské terminologie vztahující se k rostlinným
invazím

Zde uvádíme èeské ekvivalenty anglických termínù (vèetnì názvù nejèastìji zmiòovaných
teorií a hypotéz), které se objevují v literatuøe zabývající se biologickými invazemi. Nì-
které termíny jsou v èeské literatuøe za�ité a mají jednoznaèný význam, pou�ívání jiných
je nejednotné a vedou se o nich disputace i v literatuøe anglické. Zejména existuje rozdíl
mezi terminologií pou�ívanou v odborné ekologické literatuøe (Richardson et al. 2000, Py-
šek et al. 2004) a terminologií pou�ívanou pro úèely legislativy, napøíklad v Úmluvì o bio-
logické rozmanitosti (CBD) a v dokumentech vydaných Mezinárodní unií pro ochranu
pøírody a pøírodních zdrojù (IUCN), Radou Evropy a Evropskou komisí. V pøedlo�eném
návrhu èeské terminologie vycházíme z konvencí pou�ívaných v odborné mezinárodní
ekologické literatuøe, zatímco pøedchozí návrh èeské terminologie (Mlíkovský in Mlíkov-
ský & Stýblo 2006: 12–13) se pøidr�uje hlavnì terminologie pou�ívané v legislativì. Pro
nìkteré bì�nì pou�ívané anglické termíny (napø. propagule pressure) èeský ekvivalent
dosud neexistuje, pokoušíme se jej proto navrhnout. U nìkterých termínù uvádíme struè-
né definice s odkazem na pøíslušnou anglicky psanou literaturu, ze které vycházíme a kde
jsou termíny definovány.

alien species (syn. exotic, non-native, non-indigenous) – zavleèený, nepùvodní druh1,2)

(druh, který se do území dostal v dùsledku èinnosti èlovìka z území, ve kterém je
pùvodní, anebo pøirozenou cestou z území, ve kterém je nepùvodní; viz Richard-
son et al. 2000, Pyšek et al. 2004)

archaeophyte – archeofyt (druh zavleèený v období mezi poèátkem neolitického zemì-
dìlství a rokem 15003))

Biotic Resistance Hypothesis – hypotéza biotické odolnosti (viz Elton 1958)
casual species – pøechodnì zavleèený druh (druh, jeho� pøe�ívání v území závisí na opa-

kovaném pøísunu diaspor v dùsledku lidské èinnosti, pokud se rozmno�uje mimo
kulturu, pak pouze pøechodnì; viz Richardson et al. 2000, Pyšek et al. 2004)

cryptogenic species – kryptogenní druh (druh, u nìho� není mo�no s jistotou rozhod-
nout, zda je v území zavleèený èi pùvodní; viz Carlton 1996)

Darwin’s Naturalization Hypothesis – Darwinova naturalizaèní hypotéza (viz Daehler
2001a, Procheº et al. 2007)

1) V èeštinì nìkdy pou�ívaný termín „vetøelecký“ pova�ujeme za nevhodný; jde o doslovný pøeklad jedno-
ho z významù anglického termínu „alien“, který bývá i v angliètinì kritizován pro pøílišné emoèní zabarve-
ním, jako ostatnì i samotný termín „invaze“
2) Pro zjednodušení pou�íváme termín „druh“, všechny definice se však vztahují také k poddruhùm a dalším
vnitrodruhovým taxonùm
3) Datum se vztahuje k objevení Ameriky a poèátku objevných plaveb; v literatuøe bývá zpravidla rok 1492
zaokrouhlován na 1500; termíny archeofyt a neofyt jsou pou�ívány pouze v evropském kontextu

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43, Mater. 23: 219–222, 2008 219



dispersal – rozšiøování diaspor (èástic generativního èi vegetativního rozmno�ování; viz
Holub & Jirásek 1971)

Enemy Release Hypothesis (ERH) – hypotéza úniku pøed nepøáteli (viz Keane &
Crawley 2002)

escape – zplanìní (rozšíøení zámìrnì pìstovaného druhu mimo zahradní, zemìdìlské
nebo lesní kultury)

established species4) – naturalizovaný druh (viz naturalized species)
expansion – expanze (proces šíøení pùvodního druhu)
Evolution of Increased Competitive Availability (EICA) – evoluce vìtší konkurenèní

schopnosti (viz Blossey & Nötzold 1995)
exotic species – nepùvodní druh (viz alien species)
impact – impakt (ekologické, ekonomické a sociální dùsledky invaze5), ovlivòující biodi-

verzitu, fungování ekosystémù a spoleèenské hodnoty vèetnì lidského zdraví; viz
Pergl 2008)

indigenous species – pùvodní druh (viz native species)
intentional introduction – úmyslné zavleèení

introduction – zavleèení (úmyslný nebo neúmyslný pøenos druhu do oblasti mimo jeho
pùvodní areál)

invaded range (syn. secondary range) – nepùvodní, sekundární areál (oblast druhotné-
ho rozšíøení, do které byl druh zavleèen)

invasibility – invazibilita (vlastnost spoleèenstva, stanovištì, biotopu nebo území, vyja-
døující náchylnost èi rezistenci vùèi invazi, odhlédneme-li od vlivu pøísunu dia-
spor; viz Chytrý & Pyšek 2008)

invasion – invaze (proces šíøení nepùvodního druhu zahrnující rùzná stadia, tj. od pøe-
chodného zavleèení po invazi v u�ším slova smyslu6); viz Richardson et al. 2000,
Pyšek et al. 2004)

invasion pathway – zpùsob zavleèení (viz Hulme et al. 2008)
invasion vector – prostøedek pøenosu

invasive species – invazní druh7) (naturalizovaný druh, který se v území rychle šíøí na
znaèné vzdálenosti od mateøské populace a zpravidla na rozsáhlém území; viz Ri-
chardson et al. 2000, Pyšek et al. 20048))

invasiveness – invazivnost (vlastnost druhu; schopnost invadovat)

4) Termín established species se pou�ívá spíše v literatuøe o invazích �ivoèichù
5) Termín impakt zahrnuje veškeré dùsledky pùsobení nepùvodních druhù, které jsou ve velké vìtšinì pøí-
padù negativní, mohou však být i pozitivní
6) Zde existuje urèitá terminologická nedùslednost, nebo� anglická odborná literatura pou�ívá stejný termín
pro celý proces a jeho èást
7) Stejný význam má termín „invazivní“ (viz Mlíkovský & Stýblo 2006), z praktických dùvodù a kvùli odli-
šení od homonymního termínu pou�ívaného v medicínských oborech navrhujeme pou�ívání ji� ustálené
formy „invazní“
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level of invasion – invadovanost (vlastnost spoleèenstva, stanovištì, biotopu nebo území,
vyjadøující, do jaké míry je tento systém invadován; vyjadøuje se poètem, po-
kryvností èi jinou charakteristikou nepùvodních druhù nebo jejich relativním za-
stoupení vzhledem k pùvodním druhùm; viz Chytrý & Pyšek 2008)

long-distance dispersal – dálkové rozšiøování

native range (syn. primary range) – pùvodní, primární areál (oblast pùvodního rozšíøení)
native species (syn. indigenous species) – pùvodní druh (druh, který v území vznikl v

prùbìhu evoluce, nebo se do nìj dostal bez pøispìní èlovìka z území, kde je pùvod-
ní; viz Pyšek et al. 2004)

naturalized species (syn. established species4)) – naturalizovaný druh (zavleèený druh,
který se v území pravidelnì rozmno�uje po dlouhou dobu a nezávisle na èinnosti
èlovìka; viz Richardson et al. 2000, Pyšek et al. 2004)

neobiota – neobiota (termín zahrnující rostliny a �ivoèichy zavleèené po roce 15003); viz
Kowarik 20029))

neophyte – neofyt (druh zavleèený po roce 15003))
non-indigenous species – nepùvodní druh (viz alien species)
non-native species – nepùvodní druh (viz alien species)
pest species – problémový druh (druh s negativním ekonomickým impaktem)
primary range – pùvodní, primární areál (viz native range)
propagule pressure – pøísun diaspor (mno�ství rozmno�ovacích èástic nepùvodných

druhù, které se do systému dostávají, a intenzita, s jakou se to dìje)
residence time10) – èas od zavleèení (èas uplynulý od zavleèení druhu do urèitého území)
secondary range – nepùvodní, sekundární areál (viz invaded range)
spread – šíøení (vztahuje se k druhu èi populaci, zatímco podobný termín dispersal se

pou�ívá pro šíøení diaspor)
Tens Rule – pravidlo desetiny (viz Williamson & Fitter 1996)
Theory of Fluctuating Resource Availability – teorie fluktuace dostupnosti zdrojù

(viz Davis et al. 2000)
Theory of Seed Plant Invasiveness – teorie invazivnosti semenných rostlin (viz

Rejmánek 1996)
unintentional introduction – neúmyslné zavleèení

weed – plevel11)

8) Nìkteré definice invazního druhu zahrnují jako nezbytné kritérium impakt (Davis & Thompson 2001).
Naše definice (pøevzatá z práce Richardson et al. 2000) však vychází z ekologického hlediska, tedy schop-
nosti šíøení – druh mù�e být pova�ován za invazní, ani� by vykazoval významný negativní impakt (Daehler
2001b, Pyšek et al. 2004). Podle nìkterých definic (IUCN 2000, IUCN 2002) jsou za invazní pova�ovány
pouze druhy invadující na pøirozených a polopøirozených stanovištích. Z ekologického hlediska však ne-
hraje typ stanovištì roli, druh tudí� mù�e být invazní, i kdy� se vyskytuje pouze na èlovìkem vytvoøených
stanovištích (Richardson et al. 2000).
9) Termín neobiota byl pùvodnì zaveden v nìmecké literatuøe, zaèíná se však pou�ívat i v anglické literatuøe
10) V anglické literatuøe se èastìji setkáme s termínem minimum residence time (Rejmánek 2000), vyjadøu-
jícím, �e u vìtšiny druhù neznáme reálný èas od zavleèení, a proto jej odvozujeme od nejstaršího záznamu
11) V invazní ekologii se tento termín nìkdy pou�ívá také pro invazní druhy s velkým negativním impaktem
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