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Abstract
Two projects dealing with biological invasions in the 6th Framework Programme of the European Union,
DAISIE and ALARM, are described and some results presented. The main aim of DAISIE (2005–2008)
was to build a pan-European inventory of alien species from various taxonomic groups (plants, invertebrates, vertebrates) in terrestrial, freshwater and marine environments. ALARM (2004–2009), an ongoing Integrated Project of the 6 FP, covers biological invasions as one of the pressures threatening biodiversity in
Europe, together with climate change, environmental chemicals and loss of pollinators.
K e y w o r d s : biological invasions, database, European union, framework programmes, policy, species
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N o m e n k l a t u r a : DAISIE (2008)

Úvod
Výzkum biologických invazí dospìl v posledním desetiletí do fáze, kdy zaèalo být jasné,
e k dalšímu rozvoji teoretických znalostí i praktických aplikací je nutné shromádit rozsáhlejší datové soubory, které by se staly podkladem dùkladnìjších analýz (Pyšek et al.
2006, Richardson & Pyšek 2006). Zároveò zaèal být problém invazních druhù vnímán i na
politické úrovni, povìtšinou v souvislosti s ekonomickými dùsledky a ohroením biodiverzity (Parker et al. 1999, Pimentel 2002), co se projevilo zvýšeným pøísunem finanèních prostøedkù na výzkum. Napøíklad v USA vydal prezident Clinton 3. 2. 1999 tzv.
„executive order“ è. 13112, týkající se invazních druhù (www.invasivespecies.gov/laws/execorder.shtml), jím legislativnì posvìtil, e je tøeba problému vìnovat
pozornost. Biologické invaze se tak staly v USA jednou z výzkumných priorit, èím se ješ-
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tì prohloubilo dominantní postavení této zemì v celosvìtovém výzkumu invazí (Pyšek et
al. 2006).
V Evropì se vzrùstající povìdomí o významu biologických invazí projevilo ve vyhlášení výzkumných témat posledních dvou rámcových programù (RP) Evropské
unie. V 5. RP (1999–2002) byl financován projekt zamìøený na modelový invazní druh
Heracleum mantegazzianum (viz Pyšek et al. 2007 a v tomto èísle èlánky Müllerová et al.
2008, Pergl et al. 2008). Jednou z priorit výzkumu biodiverzity se pak staly biologické invaze v 6. RP (2002–2006), kdy byly financovány projekty DAISIE, zamìøený výluènì na
invaze, a ALARM, komplexní projekt, v nìm invaze hrají významnou roli jako jeden
z faktorù ohroujících biodiverzitu. V biologických invazích se znaèná èást teorie opírá o
analýzy druhotných dat, kterých je k dispozici velké mnoství, ale jsou povìtšinou roztroušena v národní literatuøe a nesèetných databázích (Meyerson & Mooney 2007). Snahou obou projektù proto nebylo, alespoò pokud jde o invaze, sbírat primární data (rozsah
problému a šíøe zamìøení by to ostatnì bìhem 3–5 let trvání stìí umonily), nýbr vyuití
dat stávajících.

DAISIE: Delivering Alien Species Inventories for Europe1)
Projekt DAISIE byl vyhlášen jako cílený, v rámci programu STREP (Specific Targeted
Research or Innovation Project, è. SSPI-CT-2003-511202), a probíhal po dobu tøí let od
1. 2. 2005 do 31. 1. 2008. Jak u název, z nìho vznikl akronym DAISIE, napovídá, cílem
byla inventarizace evropských nepùvodních druhù. Koordinaèním pracovištìm byla poboèka britského National Environmental Research Council ve skotském Banchory, projekt koordinoval Philip Hulme, v posledním roce David Roy. Kadoroènì probìhla
minimálnì dvì pracovní setkání, na kterých se øešily provozní i vìcné problémy související s projektem. Celkový rozpoèet byl 2,8 mil. €.
Na øešení projektu se podílelo 18 partnerských institucí z 15 zemí, pokrývajících velkou èást Evropy (Spojené království, Èeská republika, Švýcarsko, Nìmecko, Irsko,
Švédsko, Španìlsko, Rusko, Francie, Øecko, Slovinsko, Litva, Itálie, Rakousko) a Izrael. Z Èeské republiky se zúèastnil Botanický ústav AV ÈR, kde projekt øešilo Oddìlení
ekologie invazí. Vzhledem k tomu, e zdaleka ne všechny evropské zemì byly v konsorciu
zastoupeny, podílelo se na výzkumu vedle 83 pracovníkù partnerských organizací dalších
99 externích spolupracovníkù (jmenovitì viz DAISIE 2008). Veškeré informace o projektu DAISIE jsou dostupné na webovém portálu www.europe-aliens.org.
Konsorcium projektu se do znaèné míry pøekrývalo s konsorciem invazního modulu
projektu ALARM (viz níe), kde se vytvoøila skupina ekologù studujících invazní rostliny
a rùzné skupiny ivoèichù v terestrickém i vodním prostøedí. Vzhledem k cílùm obou projektù se toto ukázalo výhodné, protoe jejich náplò byla sice odlišná, ale komplementární;
ALARM, zamìøený pøedevším na analýzy, mohl vyuívat data získaná konsorciem
DAISIE.
1)

Inventarizace druhù zavleèených do Evropy
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Obr. 1. – Struktura projektu DAISIE a propojení jednotlivých dílèích okruhù (WP).
Fig. 1. – Structure of the DAISIE project and links between workpackages.

Databáze zavleèených druhù rostlin a ivoèichù v Evropì
Projekt DAISIE zahrnoval nìkolik dílèích okruhù (tzv. workpackages; obr. 1, Hulme et al.
2008b). Hlavním a klíèovým cílem bylo vytvoøení tzv. European Database of Alien Species, tedy soustøedit a verifikovat dostupná data z celé Evropy do ucelené, veøejnì pøístupné databáze. Projekt byl zamìøen na všechny skupiny organizmù, pro které existují data:
cévnaté rostliny, mechorosty, lišejníky, houby, obratlovce (savce, ptáky, plazy, obojivelníky a ryby) i bezobratlé ivoèichy (v terestrickém prostøedí s dùrazem na hmyz), a to jak
v terestrickém, tak sladkovodním a moøském prostøedí. Zájmové území pokrývalo celou
Evropu a Izrael, data byla sbírána samostatnì pro nìkteré ostrovy. Geografické èlenìní
studovaného území pro potøeby projektu zahrnuje 71 terestrických regionù a 9 moøských
oblastí (Olenin & Didiulis 2008); suchozemské oblasti jsou èlenìny podle World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions (TDWG 1992), moøské na základì
Limits of Oceans and Seas (S-23; IHO 1986). Na zaèátku roku 2008 obsahovala databáze
více ne 45 tis. záznamù (introduction records, tj. údajù o zavleèení urèitého druhu v urèitém regionu), vztahujících se k 10 771 taxonùm (poèty taxonù v jednotlivých skupinách
nejsou definitivní, nebo stále ještì probíhá ovìøování dat, pøibývají nové záznamy apod.).
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Pro kadý taxon obsahovala databáze v dobì ukonèení projektu údaje o taxonomickém zaøazení, rozšíøení v jednotlivých regionech, status v regionu (zda jde o druh naturalizovaný
èi pøechodnì zavleèený), výskyt v biotopech klasifikovaných podle systému EUNIS (Davies & Moss 2003), informace o zpùsobu zavleèení (pathway, Hulme et al. 2008a) a ekologických a ekonomických dùsledcích jeho invaze (impact). S kompletním uvolnìním dat na
webovém portálu se poèítá v prùbìhu roku 2009.
Nepùvodní flóra Evropy
Souhrnným botanickým produktem projektu je pøehled zavleèené flóry Evropy, zveøejnìný v èasopise Preslia (Lambdon et al. 2008). Na základì dílèích pøehledù zavleèených
rostlin 49 evropských zemí/regionù a Izraele tak vznikla první ucelená informace o nepùvodní flóøe Evropy; pro nìkteré oblasti (napø. Øecko, Kypr, Makedonie, Slovinsko, Ukrajina) jde o vùbec první souhrnné pøehledy. Sbìr dílèích dat pro jednotlivé regiony se opíral
o národní soupisy, kvìteny, atlasy, lokální literaturu i nepublikovaná data (seznam literárních pramenù vyuitý pøi sestavování rostlinné databáze viz Lambdon et al. 2008).
Databáze obsahuje údaje o 5789 zavleèených rostlinách na území Evropy (vèetnì druhù, které jsou v urèité èásti kontinentu pùvodní, ale byly zavleèeny do jiných èástí), z nich
2843 je mimoevropského pùvodu. Výzkum se soustøedil na naturalizované druhy, kterých
je registrováno celkem 3749, z toho 1780 mimoevropského pùvodu (Lambdon et al.
2008). To pøedstavuje znaèné zvýšení poètu oproti 1568 naturalizovaným druhùm, udávaným v pøedchozí analýze nepùvodní flóry Evropy (Weber 1997), zaloené na Flora Europaea (Tutin et al. 1964–1980). Pøechodnì zavleèené druhy byly evidovány pouze
okrajovì; v databázi je jich 1507, z toho 872 mimoevropského pùvodu. Nejvíce nepùvodních druhù (bez ohledu na statut pøechodnì zavleèených nebo naturalizovaných) je udáváno z Belgie (1969), Spojeného království (1779) a Èeské republiky (1378) – zde se
odráejí rozdíly v intenzitì výzkumu, nebo tyto zemì mají dùkladnì zpracované kompletní pøehledy nepùvodních druhù, vèetnì pøechodnì zavleèených (Preston et al. 2002,
Pyšek et al. 2002, Verloove 2006). Spojené království (857 druhù), Nìmecko (450),
Belgie (447) a Itálie (440) jsou zemì s nejvyšším udávaným poètem naturalizovaných
neofytù (Lambdon et al. 2008).
V zavleèené flóøe Evropy se vyskytují druhy z 213 èeledí (pøevládají Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae a Brassicaceae) a 1567 rodù; nejpoèetnìjší jsou rody s velkým
zastoupením plevelných druhù (Amaranthus, Chenopodium a Solanum) a druhù èasto pìstovaných pro okrasu (Cotoneaster). V nejvìtším poètu regionù se vyskytují Conyza canadensis, Helianthus tuberosus a Robinia pseudacacia. 64 % z celkového poètu druhù se
vyskytuje na mìstských a prùmyslových ruderálních stanovištích, 59 % na orné pùdì,
v parcích a zahradách. Mnoho zavleèených druhù se vyskytuje také v travinných (37 %
z celkového poètu) a lesních spoleèenstvech (32 %); nejménì druhù je vázáno na rašeliništì a vrchovištì se zhruba jen 10 % z celkového poètu druhù. 63 % druhù bylo introdukováno úmyslnì, 37 % neúmyslnì; mezi úmyslnì introdukovanými nejvìtší podíl (53 %)
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pøipadá na okrasné a ostatní zahradní druhy. Neúmyslnì zavleèené druhy se z velké èásti
dostaly do Evropy jako kontaminace semenáøských produktù, minerálních materiálù a
ostatních komodit – tímto zpùsobem se sem dostalo 1091 druhù (77 % ze všech zavleèených), dalších 363 druhù spadá na vrub neúmyslnému zavlékání bez souvislosti s komoditami. Na základì druhového sloení a vzájemné podobnosti mezi zavleèenými flórami
regionù bylo vymezeno pìt základních typù rozšíøení: (1) severozápadní (Skandinávie a
Spojené království); (2) støedozápadní (od Belgie a Nizozemska po Nìmecko a Švýcarsko); (3) pobaltský, zahrnující státy na pobøeí Baltského moøe; (4) støedovýchodní (zbývající státy støední a východní Evropy) a (5) jiní, zahrnující Støedomoøí. Toto vymezení
odráí biogeografické a kulturnì-historické faktory (Lambdon et al. 2008, Pyšek et al.
2008).
Botanická èást databáze DAISIE tedy pøedstavuje první ucelený pøehled sloení a
struktury nepùvodní flóry Evropy; není však zdaleka definitivní. Byla sjednocena synonymika seznamù druhù pocházejících z rùzných èástí Evropy, take je mono èerpat informace o celkových poètech druhù a jejich výskytu v regionech. V další fázi budou doplnìny
informace o vlastnostech druhù a upøesnìn jejich statut v regionech (vèetnì doby zavleèení), pro které tyto informace chybìjí – to se týká zejména zatím nepøíliš dobøe prozkoumaných oblastí, kde je èasto informace pouze na úrovni zavleèený vs. pùvodní druh a neví se,
zda jsou druhy naturalizované èi se vyskytují pouze pøechodnì (Lambdon et al. 2008).
R e j s t ø í k e x p e r t ù z a b ý v a j í c í c h s e b i o l o g i c k ý m i i n v a z e mi
V prùbìhu projektu vnikla databáze expertù zabývajících se biologickými invazemi, jejím cílem je zlepšit monosti komunikace mezi pracovníky studující obdobné druhy a tématické okruhy. Databáze má globální pùsobnost (není tedy omezena pouze na Evropu),
je volnì pøístupná a zaregistrovat se lze na webovém portálu projektu DAISIE. Uivatel
pøi registraci vyplní informace o taxonomickém zamìøení, výzkumné specializaci a geografické oblasti, ve které pùsobí. V kvìtnu 2008 obsahovala databáze údaje o 1712 pracovnících a v dlouhodobém horizontu se mùe stát významným nástrojem usnadòujícím
komunikaci a navazování kontaktù pøi výzkumu biologických invazí.
Informace o významných invazních rostlinách a ivoèiších
Cílem dalšího dílèího okruhu bylo poskytnout podrobné údaje o nejvýznamnìjších evropských invazních druzích ze všech taxonomických skupin (Vila` et al. 2008). Výbìr nebyl
veden ani tak snahou podchytit 100 skuteènì nejproblematiètìjších invazních druhù (pøi
srovnávání zástupcù z tak rùznorodých skupin rostlin a ivoèichù ze suchozemského, sladkovodního a moøského prostøedí to není ani dost dobøe moné), jako snahou podchytit jejich biologickou a ekologickou diverzitu a šíøi jejich dopadu na prostøedí. Celkem bylo
vybráno 18 suchozemských rostlin (Acacia dealbata, Ailanthus altissima, Ambrosia
artemisiifolia, Campylopus introflexus, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Echino-

204

Pyšek et al.: Evropské projekty zamìøené na invaze

cystis lobata, Fallopia japonica, Hedychium gardnerianum, Heracleum mantegazzianum,
Impatiens glandulifera, Opuntia ficus-indica, Oxalis pes-caprae, Paspalum paspaloides,
Prunus serotina, Rhododendron ponticum, Robinia pseudacacia a Rosa rugosa), 3 druhy
hub, 16 suchozemských bezobratlých, 15 suchozemských obratlovcù, 16 sladkovodních a
32 moøských invazních druhù zahrnující další ètyøi druhy rostlin (Elodea canadensis,
Caulerpa taxifolia, C. racemosa, Spartina anglica). Pro kadý druh byl vytvoøen informaèní list (tzv. fact sheet), který zahrnuje popis, informace o biologii a ekologii, stanovištích v nepùvodním i pùvodním areálu, pùvodním rozšíøení, oblasti a zpùsobu zavleèení,
ekologickém a ekonomickém dopadu a pøípadném ohroení lidského zdraví.
Mapy rozšíøení významných invazních druhù
Pro vybraných 100 invazních druhù byly vytvoøeny mapy rozšíøení v Evropì. Vizualizace
rozšíøení je pøizpùsobena charakteru výskytu zástupcù jednotlivých taxonomicko-ekologických skupin; u moøských invazních druhù je výskyt mapován podél pobøeí, suchozemské rostliny a ivoèichové jsou zaznamenáni v síti CGRS (Common European
Chorological Grid Reference System) o velikosti ca 50 × 50 km. V kadém ètverci byly
rozlišovány následující informace: (1) ovìøená pøítomnost druhu; (2) ovìøená absence; (3)
chybìjící data; (4) druh pøítomen v minulosti, ale vyhuben (u hmyzu); (5) pùvodní výskyt
(u druhù, které mají pùvodní areál v èásti Evropy).
The Handbook of Alien Species in Europe: status quo biologických invazí v Evropì
Uceleným výstupem projektu DAISIE je monografie The Handbook of Alien Species in
Europe (DAISIE 2008), která obsahuje shrnutí výsledkù pro kadou taxonomicko-ekologickou skupinu zahrnutou v projektu, tedy mechorosty a lišejníky (Essl & Lambdon
2008), houby (Desprez-Lousteau 2008), cévnaté rostliny (Pyšek et al. 2008), suchozemské
bezobratlé (Roques et al. 2008), sladkovodní ryby a bezobratlé (Gherardi et al. 2008),
moøské ivoèichy (Galil et al. 2008), obojivelníky, plazy a ptáky (Kark et al. 2008) a savce (Genovesi et al. 2008). Kniha obsahuje i kompletní pøehled všech taxonù obsaených v
databázi k únoru 2008; jeho zveøejnìní bylo motivováno snahou o zachycení status quo, se
kterým bude mono porovnávat situaci v budoucnosti (webová databáze jakoto trvale aktualizovaný produkt to neumoòuje). Souèástí knihy jsou dále souborné informace o výše
zmínìných 100 významných invazních druzích.

ALARM: Assessing LArge Scale Environmental Risks with Tested Methods2)
Projekt ALARM (www.alarmproject.net) je pìtiletý integrovaný projekt 6. rámcového
programu (è. GOCE-CT-2003-506675), vyhlášený jako souèást podprogramu 6.3: Sustainable Development, Global Change and Ecosystems; období øešení je od února 2004 do
2)

Vyhodnocení a testování velkoplošných environmentálních rizik
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ledna 2009. Na poèátku tvoøilo konsorcium 54 partnerù z vìdeckých institucí 26 zemí (19
èlenských a v té dobì pøistupujících státù EU plus Rumunsko, Bulharsko, Izrael, Švýcarsko, Rusko, Chile a Argentina); plnohodnotnými partnery je také sedm malých a støedních firem (SME). V prùbìhu øešení se pøipojili další partneøi, take v souèasnosti se na
øešení podílí více ne 70 partnerských institucí z celého svìta (kromì Evropy té nìkolik
jihoamerických státù, Jiní Afrika a Mexiko). To jen podtrhuje, e téma ohroení biodiverzity, hlavní náplò projektu, je globálním problémem a jako takový je nutno jej nahlíet
a studovat. Celkový pøíspìvek od EU èinil 12 mil. € a do konce roku 2007 vzešlo z projektu 419 èasopiseckých a kniních publikací, z toho 11 v èasopisech Nature èi Science
(www.alarmproject.net).
Projekt koordinuje Helmholtz-Centre UFZ Leipzig-Halle v Nìmecku, koordinátorem
je Josef Settele. Kadoroènì v lednu probíhá setkání celého konsorcia (ALARM general
meeting) a dílèí týmy jednotlivých modulù projektu se scházejí podle potøeby zpravidla
dvakrát do roka. Z Èeské republiky se na øešení projektu podílelo Oddìlení ekologie invazí Botanického ústavu AV ÈR v Prùhonicích ve spolupráci s Ústavem botaniky a zoologie
Masarykovy university v Brnì.
Cíle projektu
Oficiálnì deklarovaná východiska a cíle projektu jsou (Settele et al. 2005):
(1) Na základì hlubšího porozumìní principùm, které podmiòují biodiverzitu a fungování terestrických a sladkovodních ekosystémù, navrhnout a otestovat metodické postupy
a protokoly, je umoní vyhodnocení velkoplošných environmentálních rizik, která biodiverzitu ohroují.
(2) Výzkum pøitom zamìøit na zhodnocení dosavadních zmìn biodiverzity, struktury,
funkce a dynamiky ekosystémù a predikci tìchto zmìn v budoucnosti. V kontextu souèasného a budoucího vyuití evropské krajiny vyhodnotit rizika vyplývající ze zmìny klimatu, pùsobení chemických látek v prostøedí, biologických invazí a ztráty opylovaèù.
(3) Integrovat výše zmínìné oblasti výzkumu. Poèet pøípadových studií environmentálních rizik a jejich dopadù ve výše zmínìných oblastech stále narùstá, co pøináší lepší
pochopení toho, jak kadá z nich ovlivòuje ivé organismy. Málo však víme o tom, jak klima, chemické látky, biologické invaze a ztráta opylovaèù pùsobí v souèinnosti.
(4) Zvolit hierarchický pøístup k hodnocení rizik, zaloený na rùzných organizaèních
úrovních (geny, druhy a ekosystémy) a èasových (sezona, rok a desetiletí) a prostorových
(stanovištì, region a kontinent) škálách.
(5) Na základì socioekonomického pohledu a úzké provázanosti jednotlivých témat
vytváøet integrované nástroje a metody specifické pro jednotlivé oblasti, které umoní pøedávat informace o ohroení biodiverzity koneèným uivatelùm a nastínit politické alternativy k jeho zmírnìní.
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Obr. 2. – Pøístup projektu ALARM ke studiu èinitelù ohroujících biodiverzitu. Na vodorovné ose je
vzrùstající pravdìpodobnost, e k události (napø. invazi rostlinného druhu) dojde, na svislé její dùsledky
(pravdìpodobnost, e invaze bude mít impakt, tedy ekologické a ekonomické dùsledky). Míra rizika stoupá se zvyšující se pravdìpodobností na obou osách; nejvyšší riziko pøedstavují vysoce pravdìpodobné invaze s velkým impaktem. Upraveno podle Settele et al. (2005).
Fig. 2. – ALARM approach to assessing environmental pressures on biodiversity. The likelihoods of the
pressure to occur (x-axis) and have an impact (y-axis) determine the magnitude of risk, increasing from low
to medium to high. Adapted from Settele et al. (2005).

Struktura projektu
Struktura projektu je tvoøena ètyømi základními moduly, z nich kadý odpovídá jednomu
z èinitelù negativnì ovlivòujících biodiverzitu prostøednictvím lidské èinnosti (tzv. pressures), tedy zmìnám klimatu, pùsobení chemických látek v prostøedí, biologickým invazím a ztrátì opylovaèù (obr. 2); souèástí chemického modulu je i studium zmìn ve
vyuívání krajiny (landuse). V kadém modulu probíhá dvoustupòové hodnocení rizik
souvisejících s výše zmínìnými èiniteli. V pøípadì invazí jde o stanovení pravdìpodobnosti, e k invazi dojde, a pravdìpodobnosti, e bude mít negativní dùsledky; míra rizika
plynoucího z invaze je pak výslednicí obou pravdìpodobností (obr. 3).
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Obr. 3. – Struktura projektu ALARM. Schéma znázoròuje vztahy mezi ètyømi hlavními èiniteli ovlivòujícími biodiverzitu (moduly) a návrhem metod pro integrované hodnocení rizika na rùzných úrovních biodiverzity. Socioekonomické aspekty a indikátory stavu jsou souèástí všech úrovní studia. Silné šipky odráejí
významné vztahy, slabé znázoròují pøídavný nebo nepøímý efekt. Upraveno podle Settele et al. (2005).
Fig. 3. – ALARM scheme describing the relationships among the four main environmental pressures and
the development of methods for Integrated Risk Assessment for the different levels of biodiversity. Socio-economic pressures and indicators form the general background of the ALARM approach. Bold arrows
represent principal effects; fine arrows additional/indirect impacts. Adapted from Settele et al. (2005).

Pátý modul je socio-ekonomický a jeho úkolem je zaèlenit poznatky z pøírodovìdeckých modulù do kontextu fungování lidské spoleènosti a vyhodnotit ekonomické dùsledky
probíhajících a budoucích zmìn. Tento modul vytvoøil scénáøe budoucího vývoje evropské krajiny (Spangenberg 2007), se kterými dále pracují ostatní moduly a promítají svoje
výsledky na jejich pozadí.
Velmi významný je šestý modul (tzv. cross-cutting), zamìøený na propojení okruhù studovaných ètyømi základními moduly. Snaha pochopit souèinnost pùsobení jednotlivých èinitelù ohroujících biodiverzitu není v pøípadì ALARMu pouhou frází; po prvních
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tøech letech øešení, kdy bylo tìištì výzkumu v jednotlivých základních modulech, se toto
tìištì pøesunulo smìrem k integrovanému pøístupu. Pro partnery z modulu biologických
invazí to znamená, e se pokoušejí dát invaze probíhající v Evropì a predikce jejich budoucího vývoje do souvislosti se souèasnými i oèekávanými zmìnami klimatu a vyuití
krajiny a vyhodnotit, nakolik invaze pøispívají k souèasnému pozorovanému úbytku opylovaèù (Biesmeijer et al. 2006) a jak jsou jím pøípadnì ovlivnìny.
Hlavním cílem posledního, sedmého modulu je vypracovat integrovaný nástroj, jen
umoní vyhodnocení environmentálních rizik ohroujících biodiverzitu (Risk Assessment
Toolkit); ten by mìl pomocí jednoduchých semikvantitativních mìøítek postihnout souèasné i potenciální budoucí pùsobení jednotlivých èinitelù (klima, chemické látky, invaze a
opylovaèi) v rùzných ekosystémech a regionech Evropy.
Souèástí projektu je i systém terénních stanic, zøízených pro potøeby projektu, je rovnomìrnì pokrývají Evropu (Field Site Network) a probíhají na nich jednotlivé pøípadové
studie.
Výzkum biologických invazí v rámci projektu ALARM
V rámci modulu biologických invazí se výzkum soustøedil na nìkolik okruhù: zpùsoby a
cesty zavlékání, význam stanoviš a hodnocení jejich invadovanosti a invazibility, vlastnosti úspìšných invazních druhù, faktory ovlivòující invaze a monosti predikce invazního úspìchu. Personální sloení invazního modulu, ve kterém se sešli pracovníci studující
rostliny, bezobratlé ivoèichy a obratlovce jak v suchozemském, tak sladkovodním a moøském prostøedí, poskytlo velmi dobrou pøíleitost pokusit se vymezit obecné principy,
platné pro rùzné taxonomicko-ekologické skupiny invazních organismù.
Pøíkladem tohoto integrovaného pøístupu je práce Hulme et al. (2008a), která soustøeïuje pozornost na studium zpùsobù zavlékání nepùvodních rostlin a ivoèichù (tzv.
pathways). Informace o tom, jak se ten který druh do území dostane a jak úèinné jsou jednotlivé zpùsoby zavlékání, je dùleitá z hlediska managementu na národní i celoevropské
úrovni. V rámci projektu ALARM byl vypracován obecný rámec, který rozlišuje šest základních zpùsobù zavlékání, klasifikovaných podle toho, zda se jedná o úmyslnou introdukci pøímo do pøírody (release), introdukci do kultury s následným únikem (escape),
neúmyslné zavleèení v podobì pøímìsi v importované komoditì (semena rostlin, škùdci
apod.) èi neúmyslné zavleèení bez souvislosti s komoditou (stowaway). Poslední dvì kategorie zahrnují samovolné šíøení nepùvodních organismù prostøednictvím novì vybudované infrastruktury (napø. prùplavy a kanály) a pøípady, kdy se druh do území dostane bez
pøispìní èlovìka z jiného území, ve kterém je nepùvodní (Hulme et al. 2008a).
Výzkum rostlinných invazí zahrnoval studium invadovanosti stanoviš v Èeské republice (Chytrý et al. 2005) i v rùzných regionech Evropy (Chytrý et al. 2008b) a
analýzu faktorù, které podmiòují jejich invazibilitu (Chytrý et al. 2008a). Vznikla také
mapa rostlinných invazí v Evropì, která vymezuje regiony s vysokým rizikem invaze
(Chytrý et al. 2009) a pøi kombinaci se scénáøi budoucího vývoje klimatu a vyuívání kra-
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jiny je potenciálnì vyuitelná i k modelování budoucích trendù v rostlinných invazích. Podrobnosti o významu stanoviš a spoleèenstev v rostlinných invazích pøináší èlánek
Chytrý & Pyšek (2008) v tomto èísle.
Zda existují biologické a ekologické vlastnosti podmiòující invazní úspìch druhù, je
èasto studovaným tématem, ke kterému se invazní biologové neustále vracejí. Èlánek shrnující souèasnou literaturu (Pyšek & Richardson 2007) ukazuje, e nìkteré vlastnosti
(napø. èasné a dlouhé kvetení, bujný vegetativní rùst, výška, velká specifická listová plocha, velká plodnost, dobré klíèení a uchycování semenáèkù, pøetrvávající semenná banka)
skuteènì odlišují úspìšné invazní druhy od neúspìšných (Pyšek & Richardson 2007). Význam vlastností však závisí na stadiu invaze a je nutno jej posuzovat v kontextu s ostatními
faktory, jako je pøísun diaspor nepùvodních druhù, doba zavleèení a adaptace na místní
podmínky, je si druh nese z pùvodního areálu (Køivánek et al. 2006).

Závìr
Oba projekty studující biologické invaze, podpoøené 6. rámcovým programem EU, znamenají významný pokrok ve znalosti biologických invazí v Evropì. Znaèný pøekryv v personálním sloení øešitelských konsorcií umonil úzkou návaznost výzkumu a vyuití dat
shromádìných projektem DAISIE pøi nìkterých analýzách provádìných v rámci projektu ALARM. Tyto dva ambiciózní projekty však samozøejmì neznamenají, e by byl problém ohroení pùvodní biodiverzity invazními druhy v Evropì vyøešen. V souèasné dobì
je však budoucnost studia biologických invazí v Evropì ponìkud nejistá; zdá se toti, e v
7. rámcovém programu EU jsou invaze a potamo celá problematika ochrany biodiverzity
zatím akcentovány ménì ne v nedávné minulosti. Dobrá zpráva je, e se vytvoøilo fungující propojení lidí zabývajících se rùznými taxonomickými skupinami a studujících biologické invaze z rùzných hledisek, které pøetrvává i po ukonèení projektù.
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