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Úvod
Invázne druhy rastlín predstavujú nebezpečenstvo narušenia ekologickej stability a biologickej
rovnováhy v krajine. V práci je spracovaná problematika prítomnosti inváznych druhov pri vodných
tokoch. Javy spojené s rozširovaním inváznych druhov sú introdukcia a invázia. K šíreniu inváznych
rastlín dochádza často veľmi rýchlo a na rozsiahlych plochách. Následky šírenia majú osobitý dopad
na krajinu a narúšajú nielen jej vzhľad, ale aj jej stabilitu, preto je nevyhnutné venovať sa týmto
následkom. V práci je spracovaná téma interakcie medzi tokom a vegetáciou. Interakcia predstavuje
vzťah, závislosť a previazanosť medzi týmito dvoma stranami, vodným tokom a inváznym
rastlinstvom. Cieľom práce je posúdenie vplyvu vodného režimu toku na rozširovanie inváznych
rastlín. Dôležité je nájsť prostriedok ako zamedziť ich šírenie pozdĺž toku v brehových porastoch.
Ďalším krokom, nevyhnutným k posúdeniu interakcie toku a inváznych rastlín, je monitorovanie
dynamiky ich populačného rastu. Aby sme vedeli posúdiť šírenie je nevyhnutné mapovať plošný záber
napadnutých lokalít.
Výskum je založený na súbore terénnych meraní. Vykonaný bol prieskum výskytu inváznych
druhov brehovej vegetácie na piatich tokoch na Slovensku. Výskum prebiehal v Malokarpatskej
oblasti, v Bratislavskom kraji. Skúmaná bola brehová vegetácia tokov Gidra, Blatina, Jurský potok,
Limbašský potok a Stoličný potok.
Monitorovanie spomenutých lokalít prebiehalo v rokoch 2016-2020. Terénne merania sa
uskutočnili za podpory projektu VEGA1/0625/15, projektu VEGA 1/0068/19 a Programu na podporu
mladých výskumníkov v roku 2018.Výsledkom monitoringu a mapovaní bolo zvolenie účinného
spôsobu eradikácie vybraných inváznych druhov rastlín.

1 Invázne rastliny a brehová vegetácia
Invázne rastliny sú naturalizované nepôvodné rastliny, ktoré vytvárajú rozmnožujúce sa
populácie, vo veľkom počte a v značnej vzdialenosti od materskej rastliny, a takto majú potenciál šíriť
sa na veľkom území. (Ruže, Noga, 2015) Predstavujú ohrozenie pre domáce druh. Narúšajú
ekologickú stabilitu v krajine.
Pri invázií nepôvodných druhov rastlín možno hovoriť o uchytení sa daného druhu v novej
oblasti, alebo jeho pohyb, či pohyb nižšieho taxónu, vrátane jeho rozmnožovania mimo územia svojho
prirodzeného výskytu (Cvachová, Gojdičová, 2003). Proces ako sa rastlina stáva inváznou má viacero
fáz. Prvou fázou je introdukcia - transport, založenie populácie, následné rozšírenie druhu, potom
nasleduje fáza kedy dochádza ku kolonizácií. Následkom jednotlivých fáz je samotný ekologický
a ekonomický dopad. (Obr. 1)

Obr. 1 Schéma šírenia inváznych rastlín
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Inváznych druhov rastlín je podľa legislatívy na Slovensku trinásť. Deväť druhov je v bylinnej
etáži a štyri v drevitej. Náš výskum je zameraný na dva bylinné druhy, Fallopia japonica a Impatiens
glandulifera. Tieto druhy boli vybraté na základe ich častej naviazanosti na vodný tok. Práve tieto
skúmané druhy sú charakteristické tým, že medzi nimi a vodným tokom dochádza k istému typu
symbiózy.
Určovacie znaky pre správnu identifikáciu druhu v teréne boli jeho rastové charakteristiky,
výška šírka, rozloženie habitus rastliny, stavba stonky, rozloženie listov na stonke, tvar listov, báza a
založenie listu na stonke, kvetenstvo, plody, semená (v závislosti od doby monitoringu), sfarbenie. Pri
sekundárnej identifikácií to bol aj koreňový systém. (Obr. 2)

Obr. 2 Určovacie znaky pre druh Impatiens glandulifera a Fallopia japonica

Invázne rastliny sa môžu rozširovať antropochoricky, zoochoricky, anemochoricky,
hydrochoricky alebo autochoricky.
Vodný tok predstavuje typický príklad biokoridoru a vektoru, pozdĺž ktorého dochádza
k rýchlemu prenosu živín a šíreniu organizmov v krajine. (Vrhovšek, Korže 2008) Priestor okolo riek
sa považuje za unikátny z dôvodu vzájomného ovplyvňovania vodného a suchozemského prostredia.
(Malanson, 1995) Preto môžeme hovoriť o ich vzájomnej interakcií.
Brehové ekosystémy predstavujú rozhranie medzi vodným a suchozemským prostredím.
Odlišnosť vegetácie v brehovej zóne je ovplyvňovaná pravidelnými povodňami a ukladaním
sedimentov, z ktorých vznikajú nivné pôdy. Brehová vegetácia a vodný tok sú vo vzájomnej väzbe;
previazanosť potravinových reťazcov, regulácia teploty vodného prostredia v dôsledku
evapotranspirácie a zatienenia, stabilizácia brehov, regulácia množstva živín a filtrovanie sedimentov.
Brehové porasty sú významným krajinotvorným prvkom a plnia úlohu biokoridora v krajine.
(Obr. 3a, 3b) Spolu s biocentrami vytvárajú územný systém ekologickej stability. Ich funkcia je
nezastupiteľná. V prípade narušenia ich prirodzenej funkcie dochádza k negatívnym vplyvom nielen
na flóru, ale aj miestnu faunu. Biokoridory napomáhajú migrácií jednotlivých organizmov medzi
biocentrami.

Obr. 3a, 3b Invázne rastliny v brehových porastoch Blatiny a Gidry
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2 Cieľ práce
Cieľom dizertačnej práce je:
•
•
•

Posúdiť vplyv vodného režimu toku na možnosť šírenia invázneho druhu v brehových
porastoch.
Monitorovať dynamiku populačného rastu invázneho druhu na referenčných úsekoch
skúmaných vodných tokov v regióne Malé Karpaty. Monitoring za účelom posúdenia
ich správania v brehových porastoch.
Nájsť vhodný spôsob eradikácie vybraného invázneho druhu pre konkrétne
monitorované územie.

Všeobecným cieľom tejto práce je napomôcť zlepšiť manažment nakladania s inváznymi
druhmi v Slovenskej republike. Potrebné je dostať do povedomia ľudí poznanie o možnom riziku,
ktoré predstavujú rastlinné invázie pre životné prostredie a tým aj pre nás samých. Prístup k tejto téme
je v tejto práci popísaný ani nie tak zo strany, biológa, či ekológa, ale skôr z pohľadu krajinného
architekta. Pri každom dobrom diele je nevyhnutná spolupráca viacerých odborníkov.

3 Metodika práce a metódy skúmania
V práci je použitý štandardný metodický postup, ktorý vychádza z prieskumu súčasne
dostupných zdrojov informácií, vrátane už realizovaných terénnych meraní. Metodika práce je
rozdelená do nasledujúcich bodov:
• Výber modelových území
• Mapovanie výskytu invázneho druhu
• Hodnotenie vplyvu vodného režimu toku na populáciu inváznych druhov
• Monitorovanie prítomnosti inváznych rastlín v brehových porastoch
• Monitorovanie dynamiky populačného rastu invázneho druhu
• Stanovenie spôsobov eradikácie pre modelové územie
• Eradikácia inváznej rastliny Fallopia japonica
• Overenie účinnosti eradikácie

4 Výsledky práce a diskusia
Výskum prebiehal na 5 vodných tokov: rieka Gidra, Stoličný potok, Blatina, Limbašský potok a
Jurský potok. Na základe parametrov dĺžky a prietoku boli tieto vodné toky vhodné pre daný výskum.
Mapovanie prebiehalo s použitím prístroja GPS lokátor LeicaViva. Priamo v teréne na mieste
výskytu invázneho druhu bol geodetickým sprejom zakreslený referenčný bod pre dané stanovište.
Úlohou referenčného bodu bolo uľahčiť identifikáciu stanovišťa pri opakovaných a kontrolných
mapovaniach. Na každom stanovišti bola vykonaná fotodokumentácia a zakreslenie bodov.

4.1 Posúdenie vplyvu vodného režimu toku na brehovú vegetáciu
Na rieke Gidre bol preskúmaný úsek od vodnej plochy Fügelka po hlavnú cestnú komunikáciu
medzi Častou a Dubovou. Dĺžka skúmanej oblasti bola 7,8km, zaznamenaných bolo 15 samostatných
lokalít. Referenčný úsek bol zvolený od prvej lokality, najbližšej k pramennej oblasti, po posledné
stanovište preskúmanej časti rieky. Jedným z dôvodov výberu tejto lokality pre výskum bola povodeň
na rieke Gidre v roku 2011.
K stanovišťu výskytu druhu Fallopia japonica pre vybraných 5 lokalít z 15, boli priradené
priečne profily koryta č. 2185, 2121, 2005, 1974 a 1910. (Obr. 4)
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Obr. 4 Referenčný úsek, body 1-5 (podkladová mapa; zdroj: www.mapy.cz)

Posledná povodeň na Gidre sa odohrala v júny 2011.(Obr. 5a, 5b) Brehy koryta boli narušené
a to malo negatívny dopad aj na rastlinné spoločenstvá, ktoré boli súčasťou brehovej vegetácie.

Obr. 5a, 5b Priebeh povodňovej vlny na Gidre 7. júna 2011 o 07:20 a 15:00

V priebehu výskumu v rokoch 2016-2020 nebol na rieke Gidre zaznamenaný zvýšený prietok,
ktorý by narušil nadzemnú stavbu, alebo koreňový systém druhu Fallopia japonica. Neopakovala sa
obdobná prívalová povodeň, ako bola v spomínanom roku 2011.
V apríli 2013 bolo vykonané zameranie morfológie koryta toku. Toto zameranie bolo použité na
vytvorenie hydraulického modelu. Model nám slúžil na simuláciu priebehu povodňovej vlny.
Parametre povodňovej vlny boli prevzaté z povodne v júny 2011.
Na základe topografických meraní terénu a hladiny bol kalibrovaný hydraulický model, ktorý
nám slúžil na určenie kritickej rýchlosti toku. Pod kritickou rýchlosťou v tomto prípade rozumieme
rýchlosť, pri ktorej za začína poškodzovať sledovaná invázna rastlina. Topografické zameranie bolo
vykonané po spomínanej povodni na Gidre. V prípade nového výskytu vyšších prietokoch na
referenčnom úseku toku v rokoch 2016-2020 mala byť zaznamenaná výška hladiny (buď priamo,
alebo podľa stôp, ktoré hladina zanechala). Cieľom bolo zamerať všetky úseky, kde bola sledovaná
rastlina poškodená aj s poznámkou miery poškodenia (počiatočný stav – zlomenie stonky a pod. až po
výrazne poškodenie rastliny). Z hydraulického modelu sa pre zameranú hladinu a mieru poškodenia
rastliny určuje kritická rýchlosť, ktorá už vytvára vegetatívny materiál.
Vďaka hydraulickému modelu bolo možné určiť maximálne rýchlosti dosiahnuté počas
povodne na Gidre v priečnych profiloch (1-5). Profily 1-5 zodpovedajú miestam, kde sa pri prvom
meraní v roku 2016 vyskytovali jedince druhu Fallopia japonica. (Obr. 6a-6d)
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Obr. 7a-6d Rýchlosti dosiahnuté v priečnom profile č. 2185, 2121, 2005 a 1974

Vďaka spojeniu výsledkov zo simulácie na hydraulickom modely a z terénnych meraní
prítomnosti inváznych rastlín v rozmedzí rokov 2016-2020 vieme, že vodný tok nie je primárnym
spúšťačom invázie pokým nedôjde k povodňovému stavu (k prívalovej či inej povodni). Pokiaľ sa
nedosiahne a nepresiahne kritická rýchlosť nedochádza k priamemu poškodeniu rastliny vodným
tokom. Pri bežných rýchlostiach môže byť vodný tok sekundárnym spúšťačom. V tomto prípade je
primárnym spúšťačom antropogénna činnosť (napr. vegetačný materiál vzniknutý po nesprávnom
mechanickom odstraňovaní), alebo klimatické podmienky (napr. silný vietor). Stanovisko výskytu
druhu Fallopia japonica prislúchajúce k priečnemu profilu č. 1910 bolo zničené v dôsledku terénnych
úprav v obci Píla. Na danom mieste bol spravený kamenno-zemitý násyp, za účelom vytvorenia
parkovacej plochy pri hlavnej komunikácií. V dôsledku týchto zásahov skúmaný druh na bode č. 5
vyhynul a od jesene 2019 prestal byť monitorovaný. Druh Impatiens glandulifera bol monitorovaný až
od roku 2017. Počas rokov 2017-2020 došlo k jeho miernemu rozšírenie po obidvoch stranách brehov
toku Gidra. Ku generatívnemu rozmnoženiu došlo vďaka vystreľovaciemu mechanizmu semien
rastliny. Rozšírenie nebolo závislé od zvýšenia vodného stavu. Tok odniesol semená prúdom vody aj
za bežných denných prietokov.
Sledovanie vodného stavu prebiehalo aj na vodnom toku Blatina v rokoch 2017-2020.
Zaznamenaný mal byť vplyv zvýšeného vodného stavu na poškodenie rastliny. K priamemu
poškodeniu rastliny počas doby pozorovania nedošlo. Zaznamenané boli zvýšené prietoky, bez
negatívneho dopadu na brehovú vegetáciu.
Vodný stav bol priebežne sledovaný cez webovú stránku SHMÚ.
Na Stoličnom potoku bol preskúmaný úsek dlhý 2,5 km. Skúmaný bol úsek od centra mesta
Modra po čističku odpadových vôd na periférií Modry. Dĺžka rozpätia medzi nameranými lokalitami,
čiže referenčného úseku v tomto prípade bola 1km. Zaznamenaných bolo 10 samostatných lokalít.
Na Blatine bol preskúmaný úsek dĺžky 9,8 km. Skúmaný úsek začínal nad Pezinkom v časti
Stupy a končil v Pezinku v mieste stretnutia ulíc Myslenická a Bratislavská. Referenčný úsek začínal
v mieste prvého výskytu invázie na Berme Blatiny v meste Pezinok, pri Rozálke. Posledná nameraná
lokalita bola pri obytnej časti Sahara. Spolu samostatných lokalít bolo 5. Boli to plošne rozsiahlejšie
stanoviská. V prvej, druhej a piatej lokalite na Blatine išlo o ucelený, jednoliaty, monokultúrny porast.
Dĺžka referenčného úseku bola 1,4 km.
Na Limbašskom potoku bol preskúmaný úsek o dĺžke 5,3 km. Namerané boli iba 2 samostatné
lokality. Začiatok skúmanej časti brehovej vegetácie toku bol pri Limbašskej vodnej nádrži a koniec
v centre obce Limbach pri sútoku s Račím potokom.
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Pozdĺž Jurského potoku bol skúmaný úsek dlhý 1,2 km. Namerané boli 2 lokality v tesnej
blízkosti pri sebe, môžeme hovoriť aj len o jednej lokalite predelenej mostom cestnej komunikácie.
Prítomnosť invázneho druhu Fallopia japonica bola pozorovaná aj v brehových porastoch
vodných tokov Hron, Morava, Myjava, v intraviláne obce Vrbovce a v Topolčiankach.

4.2 Monitorovanie dynamiky populačného rastu inváznych rastlín
Kvôli zisteniu reprodukčnej schopnosti vegetačného fragmentu druhu Fallopia japonica bol
vykonaný laboratórny experiment. Na skúmanom referenčnom úseku toku Blatina boli odobraté
vzorky inváznej rastliny. (Obr. 8a, 8b) Odobraté boli stonky nadzemnej časti rastliny. Stonka bola
narezaná na odrezky o dĺžke 3-10 cm. Na stonke sa pri priaznivých podmienkach dokážu vytvoriť
adventívne korene. (Černý, Neruda, Václavík, 1998). Pomocou týchto adventívnych koreňov sa môže
potom Fallopia japonica zakoreniť.
Pri pokuse boli nasimulované čo najpodobnejšie podmienky prostredia. Simulované boli
vlhkostné a svetelné podmienky. Jednotlivé úlomky boli horizontálne položené na podložnú misku
s vodou. Vývoj rašenia jednotlivých úlomkov je znázornený na obrázkoch 8a a 8b. Fotodokumentácia
bola realizovaná v týždňových rozstupoch. Na obrázku č. 8a možno vidieť stav priamo po odobratí
vzoriek. Úlomky majú svieže konce s vysokou schopnosťou prijímať vodu. Listy, ktoré rašia
v pazuchách sú mierne zvädnuté. Po prvom týždni môžeme pozorovať zhnednutie koncov úlomkov.
Koncové stonky listov, ktoré boli odstránené pri odbere vzorky prestali byť vyživované a došlo k ich
oddeleniu a odumretiu. Naopak v samotných pazuchách stonky vyrašili nové výmladky a začínajú sa
formovať listy. Po druhom týždni môžeme pozorovať výrazný nárast výmladkov a ich rozkonárenie do
strán. Listy bez terminálnej stonky síce v predošlom týždni narástli, ale teraz dochádza k ich
odumretiu. Úlomky prejavovali 3 týždne životaschopnosť, avšak neboli vytvorené adventívne korene.
Následne boli úlomky po treťom týždni zasadené do pôdneho substrátu. Úspešnosť uchytenia bola
však iba 20%. Z toho vyplýva, že 80% úlomkov nebolo schopných vytvoriť adventívne korene. Z toho
sa predpokladá, že ak sa má Fallopia japonica šíriť hydrochórne, je potrebné aby došlo k uchyteniu na
brehovom okraji a zapusteniu adventívnych koreňov do zeme. Pri predpokladanej rýchlosti toku 0,1
m/s môžu byť úlomky prenesené vodou do vzdialenosti cca 70 km. Pri ideálnych podmienkach, keď
zanedbáme možnosť zachytenia sa na brehovom okraji, to predstavuje celú dĺžku toku.

Obr. 8a, 8b Laboratórny experiment, Fallopia japonica 1.týždeň - 3.týždeň

Vďaka laboratórnemu experimentu sa nám podarilo zistiť, že pri odnose vegetačných
fragmentov druhu Fallopia japonica po vodnom toku, majú úlomky schopnosť udržať si reprodukčnú
funkciu minimálne po dobu 3 týždňov. Zatiaľ však nedochádza k vzniku adventívnych koreňov.
Väčšia úspešnosť uchytenia je z vegetačného fragmentu podzemnej časti. S väčšou
pravdepodobnosťou a ľahšie sa uchytí úlomok koreňa ako úlomok z nadzemnej stonky. Miesto odkiaľ
pučia korene sa nazýva internodium. Regeneračná schopnosť z úlomkov podzemkov je vyššia. Podľa
výskumu p. Maťašovej na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave je úspešnosť ich uchytenia cca
75%. (Maťašová, 2015) Na podzemkoch a na rozhraní stonky a podzemku sa tvoria v jeseni a
začiatkom zimy adventívne podzemkové púčiky, z ktorých na jar vyrastú nové výhonky. Jarné počasie
ovplyvňuje ich rast, ktorý obyčajne prebieha od polovice apríla do polovice júna. Maximálnu výšku
9
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dosahujú začiatkom leta. Rastlina vytvára veľké množstvo vegetatívnych výhonkov. Odlomené časti
unáša voda na vhodné stanovištia, kde zakotví adventívnymi koreňmi, šíri sa teda tiež hydrochórne
(Kuderavá, 1997).

4.3 Eradikácia inváznych rastlín v brehových porastoch
Ďalší výskum vychádzal z podkladov získaných z terénnych meraní a laboratórneho
experimentu. Predmetom ďalšieho bádania boli možnosti eradikácie inváznych druhov Fallopia
japonica a Impatiens glandulifera. Cieľom tohto výskumu bolo nájsť vhodný spôsob eradikácie pre
spomínané druhy. Výskum, ktorý predchádzal eradikácií možno zhrnúť do nasledovných záverov:
•
•
•
•

rastlinný materiál semien druhu Impatiens glandulifera a vegetačných fragmentov druhu
Fallopia japonica je transportovaný po toku vďaka vodnému režimu
vegetačné úlomky druhu Fallopia japonica si dokážu zachovať schopnosť reprodukcie po
dobu minimálne 3 týždňov, potom je nutné uchytenie fragmentu v substráte
podzemné orgány rastliny majú väčšiu reprodukčnú schopnosť ako nadzemné
po zachytení sa na brehovom okraji dokáže rastlina skrze semeno alebo vegetačný fragment
založiť populáciu na novom stanovišti. (Vaseková, 2018a)

Najlepším spôsobom ako čeliť problému rozšírenia druhov Fallopia japonica a Impatiens
glandulifera je ich eradikácia. Cieľom výskumu bolo overiť metódy eradikácie vybraného druhu na
referenčnom úseku toku. Pri metódach sme postupovali na základe vopred zistených rastlinných
predispozícií.
Výskum týkajúci sa eradikácie prebiehal na toku Blatina. Referenčný úsek sa nachádza na
hranici zastavaného územia mesta Pezinok. Zamerané boli jednotlivé lokality výskytu skúmanej
inváznej rastliny. Údaje získané z meraní boli použité na tvorbu mapových podkladov.
Pri terénnych meraniach bol použitý prístroj Leica VIVA GPS lokátor. Zameraná bola
prítomnosť druhu Fallopia japonica. (Obr. 9a, 9b) Lokality, ktoré mali plošné pokrytie do 1m2 boli
zamerané bodovo. Ostatné lokality s rozšírením nad 1m2 boli zamerané ako polygóny po obvode
porastu, rovnako ako pri predchádzajúcich tokoch. Pri meraní sme postupovali od pramennej oblasti
nadol. Dĺžka referenčného úseku bola 1km. Merania boli opakované v troch opakovaniach v rámci
vegetačného obdobia rastliny. Zaznamenaná bola plošná pokryvnosť na oboch brehoch.

Obr. 9a, 9b Meranie prístrojom Leica VIVA GPS lokátor

Na referenčnom úseku toku Blatina boli uplatnené dva spôsoby eradikácie: mechanická a
kombinovaná chemicko-mechanická eradikácia.
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Mechanická eradikácia

Ako prvý bol vykonaný mechanický spôsob odstránenia druhu Fallopia japonica skosením.
Vybraná lokalita s plošným záberom cca 150m2 bola pokosená. Lokalitu tvorili dve plochy jedna na
pravom druhá na ľavom brehu toku Blatina. Zľahnuté časti rastlín boli ponechané na svojom mieste
neboli pohrabané. Pri kosení bola snaha, aby čo najmenej rastlinného materiálu bolo odnesených
vodou po toku. Potrebné bolo eliminovať možnosť ďalšieho šírenia zakorenením vegetačných
úlomkov. Mechanická eradikácia bola vykonaná aj v brehových porastoch Stoličného potoka. Z tejto
lokality bol bioodpad odnesený. Na skosenej ploche zostali iba malé úlomky. (10a, 10b)

Obr. 10a, 10b Mechanická eradikácia

4.3.2

Kombinovaná chemicko-mechanická eradikácia

Ako druhý spôsob bola vykonaná kombinovaná chemicko-mechanická eradikácia druhu
Fallopia japonica, v čase vegetačného vrcholu rastliny. Na vybranú lokalitu s plošným záberom cca
50m2 bol aplikovaný postrek RoundUp Biaktiv. (Obr. 11, 12) Listy rastlín treba postrekovať zhora
a zamedziť tomu, aby sa aerosóly dostávali do okolia.

Obr. 11 Chemická eradikácia a medzi štádium kombinovanej metódy

Obr. 12 Odumretá byľ druhu Fallopia japonica po aplikácií chemického postreku
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Tento kombinovaný spôsob je svojím spôsobom jedinečný. K mechanickému odstráneniu došlo
totiž až po odumretí nadzemných častí rastlín. (Obr.13, 14) Cieľom mechanického odstránenia v tomto
prípade nebolo eliminovať postrekovanú plochu, ale vytvoriť optimálne svetelné a vlhkostné
podmienky pre rast prirodzenej bylinnej vegetácie.
Chemický postrek bol použitý na základe usmernenia o odstraňovaní inváznych rastlín pre
Slovenskú republiku. (Cvachová, Gojdičová, 2003)
Lokalita určená
na mechanické
odstránenie
Lokalita určená
na kombinované
odstránenie
Tok Blatina

Obr. 13 Územie pred eradikáciou

Lokalita
po mechanickom
odstránení
Lokalita
po kombinovanom
odstránení
Tok Blatina

Obr. 14 Územie po eradikácií

4.3.3

Výsledky eradikácie

Dôsledky mechanického odstraňovania boli merané v nasledujúcom vegetačnom období.
Zaznamenaný bol vzrast novej populácie. Došlo k miernemu rozšíreniu zarastenej plochy do šírky.
Zväčšila sa celková plocha. Vznikla jedna nová lokalita. Výhodou mechanického odstránenia druhu
bol okamžitý účinok, šetrnosť riešenia vzhľadom na životné prostredie a ekonomická nenáročnosť
riešenia. Aby bolo kosenie účinné treba ho niekoľkokrát do roka zopakovať, najlepšie vždy 1x za 14
dní počas celého vegetačného obdobia. Rastliny sekáme buď pri báze byle alebo 10-15 cm pod zemou,
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čím sa zničí aj koreňová hlava. V našom prípade sme aplikovali prvý spôsob, kvôli tomu, aby bola
zachovaná stabilita brehu nakoľko išlo o porast vo svahu.
Dôležitým zistením bolo, že účinnosť chemickej eradikácie je závislá od plochy postriekaných
listov a menej závislá od koncentrácie roztoku. Čím väčšia plocha je orosená tým lepšie látka vnikne
do rastliny. Roztok bol v koncentrácií 5%. (Čo je o 3% menej ako je odporúčaných 8%.) Praktická
aplikácia bola vo vrcholnom štádiu rastliny náročnejšia, lebo jedince dosahovali výšku 2,5m.V prípade
uzatvorených porastov nie je možné dobre postriekať vnútorné časti porastu. Pri neprístupných
porastoch je preto z praktického hľadiska nevyhnutné odstraňovať rastlinu v začiatočnom štádiu
vegetačného cyklu. Plocha listov je menšia a stačí orosiť menšiu plochu. Taký prípad, je ale výnimkou
odporúčaného spôsobu.
Ako vidíme na obrázkoch č. 15a, 15b vďaka odstráneniu odumretých rastlín nastala obnova
bylinného porastu, pričom v porovnaní s čisto mechanickým odstraňovaním vzrast bylinnej etáže je
pozastavený. Stav po eradikácií bol percentuálne vyhodnotený. Schopnosť znovu klíčiť mal priemerne
každý tretí jedinec, čo v tomto vegetačnom štádiu predstavuje 1,5% pozorovanej plochy, zvyšných
98,5% plochy zostalo prázdnych. Po kombinovanom chemicko-mechanickom odstraňovaní sme
zaznamenali 0% schopnosť znova klíčiť. Z uvedeného možno konštatovať, že došlo k odumretiu aj
podzemných orgánov rastliny. Vyčistené plochy po chemickom odstránení inváznej rastliny začala
nahradzovať prirodzená vegetácia ešte v tom istom roku. Kombinovaná chemicko-mechanická
eradikácia je v tomto prípade účinnejšia.

Obr. 15a, 15b Porovnanie pokryvnosti porastu po mechanickej a po kombinovanej eradikácií

Pre overenie následkov eradikácie na stabilitu brehov bola vykonaná pôdna sonda na dvoch
vybraných lokalitách. Jedna plocha bola vytýčená na mieste po mechanickej eradikácií a druhá po
kombinovanej chemicko-mechanickej eradikácií. Z obidvoch plôch bola odobratá koreňová vzorka.
Následne bola zhodnotená životaschopnosť koreňového systému a jeho stabilizačná funkcia vzhľadom
na brehovú eróziu. Obidva spôsoby eradikácie nemali v našom prípade negatívny vplyv na brehovú
eróziu.
V dôsledku týchto zistení možno konštatovať:
Invázne rastliny v brehovej vegetácií majú negatívny vplyv na stabilitu brehov a na prirodzenú
potenciálnu vegetáciu. Najlepším riešením na potlačenie ich výskyt je eradikácia. Overená bola
účinnosť dvoch spôsobov eradikácie: mechanickej a kombinovanej chemicko-mechanickej. Spôsoby
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odstraňovania boli aplikované na invázny druh Fallopia japonica. Lokalitou výskumu bol referenčný
úsek toku Blatina. Spôsob eradikácie popísaný v tejto práci nemá vplyv na zhoršenie brehovej erózie
a otvára priestor pre znovu obnovenie prirodzenej potenciálnej vegetácie.

Obr. 16 Vizuálne porovnanie, vľavo prirodzená časť, vpravo postriekaná časť porastu

Pre priame porovnanie lokality bol na skúšku postriekaný aj jeden súvislý porast. Na obr. 16
možno vidieť ako sa správala rastlina po mesiaci. Vľavo je jedinec porastu bez zásahu a vpravo vidno
odumreté jedince hrdzavo-hnedej farby.

4.4 Výsledky monitoringu a eradikácie inváznych rastlín v brehových
porastoch
4.4.1

Zhrnutie výsledkov pre druh Impatiens glandulifera

Druh Impatiens glandulifera neodporúčame odstraňovať chemicky. Použitie herbicídov by
v tomto prípade bolo nevýhodné a neekonomické. Impatiens glandulifera je jednoročná rastlina, takže
ak ju vytrhneme s celým koreňom a pred vytvorením semien, zlikvidujeme ju úplne. (Pergl, osobná
konzultácia, 2020)
Pri druhu Impatiens glandulifera preto odporúčame uplatniť spôsob mechanickej eradikácie.
(tab.1) Jednotlivé rastliny treba jednoducho vytrhať aj s koreňom. V prípade, ak by sa zvolil spôsob
sekania, ktorý však neodporúčame, musí byť rastlina sekaná pod prvým nódom, kvôli zamedzeniu
regenerácie (Howell 2002). Pre eradikáciu treba zvoliť vhodné vegetačné obdobie, kedy rastlina ešte
nezačala tvoriť semenná. Nevyhnutné je predísť tomu, aby pri vytrhávaní došlo k vystreľovaniu
semien. Vytrhané jedince treba buď odviesť zo stanovišťa, spáliť alebo zhromaždiť na kopu
a sekundárne postriekať herbicídom. Kompletná eradikácia je závislá od zaistenia kontroly nad
prísunom semien z okolia (Wadsworth a kol. 2000). Na lokalite pri rieke Gidra navrhujeme preniesť
vytrhnuté jedince za hlavnú cestnú komunikáciu a zhromaždiť ich na južnej strane, kde ľahšie
preschnú. V prípade zhoršených veterných podmienok navrhujeme dať bioodpad do vriec aby zotlel.
Na stanovišti možno nechať vytrhnuté jedince len v tom prípade, ak boli vytrhnuté pred zakvitnutím
a nemôžu obsahovať opelené kvety schopné vytvárať semeno. Dôsledná likvidácia bioodpadu
zabraňuje ďalšiemu šíreniu. Štandardy AOPK ČR na likvidáciu vybraných druhov inváznych rastlín
v prípade väčšieho množstva biomasy odporúčajú zhromažďovať vytrhnuté rastliny na igelitovej
plachte a mechanicky ich poškodiť. Vytrhnuté rastliny odporúčame viac krát zlomiť a oddeliť byľ od
koreňa. Likvidácia biomasy je jednou z nevýhod mechanického odstraňovania, pri chemickom nám
totiž táto povinnosť odpadá.
V našom prípade treba dbať na to, aby nazhromaždený odpadový materiál bol v dostatočnej
vzdialenosti od vodného toku. Vodný tok vytvára vhodné vlhkostné podmienky pre regeneráciu
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rastlinného materiálu. Vhodné je vybrať slnečné stanovište, aby vytrhnutá rastlina skôr uschla ako sa
zregenerovala a prípadne zakorenila. Nevýhodou mechanickej eradikácie druhu Impatiens
glandulifera vytrhávaním je narušenie kompaktnosti povrchu pôdy. Pri veľkých plochách
s monokultúrou tohto druhu je potrebná rekultivácia pôdy (Pergl a kol. 2016). Na takých miestach, kde
je prítomná aj pôvodná prirodzená vegetácia nie sú tieto úpravy nevyhnutné.
V prípade výskytu druhu Impatiens glandulifera v chránených územiach je vhodné obmedziť
jeho šírenie pastvou alebo aspoň kosením. Pri lokalite na rieke Gidra navrhujeme začať likvidovať
druh Impatiens glandulifera v smere od prameňa po deltu. Vodný tok je schopný transportovať
semená pozdĺž toku. Semeno druhu Impatiens glandulifera je schopné udržať sa na hladine po dobu
13h potom klesne ku dnu (Pergl, osobná konzultácia, 2020). Keď dôjde k vyplaveniu semena na breh,
semeno sa dokáže zakoreniť a založiť novú populáciu. Iba v ojedinelých prípadoch môže dôjsť aj
k chemickej eradikácií. Impatiens glandulifera je citlivá na široké spektrum herbicídov. (Stensones,
Garnett, 1994, Kelly a kol. 2008) Ku každému spôsobu eradikácie však treba pristúpiť pred dozretím
semien.
Tab. 1 Manuál ako postupovať pri eradikácií druhu Impatiens glandulifera

Navrhovaná metóda eradikácie druhu Impatiens glandulifera
Spôsob
Mechanická
eradikácia

Fáza
1. fáza
2. fáza

Typ
Mechanická
eradikácia
Likvidácia
odpadu

Prostriedok 1
Vytrhávanie s
koreňmi
Preschnutie
bioodpadu
v blízkosti
stanoviska

Prostriedok 2
Zhromaždenie
do vriec/
zotletie

obdobie
jar1
jar

Pozn. 1 K eradikácií sa musí pristúpiť pred tým, ako rastlina vytvorí semená.

4.4.1 Zhrnutie výsledkov pre druh Fallopia japonica
V brehových porastoch vodného toku Blatina boli vykonané dva spôsoby eradikácie:
mechanická a kombinovaná chemicko-mechanická. Na Stoličnom potoku boli prevedené tiež dva
spôsoby eradikácie: mechanická a chemická. Keď zhodnotíme nami vyskúšané spôsoby a spôsoby
popísané v rámci výskumov iných kolektívov (Cvachová, Gojdičová, Pergl, Černý, Václavík)
dospejeme k nasledovným záverom. Účinnosť eradikácie je efektívna pri kombinovanom chemickomechanickom spôsobe.(tab. 2) Čiastkovo sa prikláňame k tzv. Beskydskej metóde (Šrubař a Albín,
2005). Predmetom Beskydskej metódy je aplikácia herbicídneho postreku na jeseň. V tomto období
rastliny zaťahujú do podzemných orgánov. Týmto spôsobom sa rastlina postrekovaného prípravku tak
povediac „napije“ a ničivé zložky sa rýchlejšie dostanú priamo do koreňového systému. Listy rastlín
vo vegetačnom vrchole zakrývajú svojou plochou pôdu, takže menej postrekovanej látky sa dostáva
priamo do pôdy a okolia. Nami overená bola účinnosť eradikácie po aplikácií postreku v lete. Táto
metóda je využiteľná v kombinovanom spôsobe. Kombinovaný spôsob je účinný, lebo dáva väčší
priestor pre okamžité obnovenie potenciálnej prirodzenej vegetácií.
Potrebné je spomenúť, že pri nekombinovanej chemickej eradikácií rodu Fallopia sp. sa
ukázalo, že na zničenie druhov Fallopia japonica a Fallopia bohemica je potrebný 8% roztok,
pričom pri ničení druhu Fallopia sachalinensis stačí iba 5% roztok. Pri eradikácií je účinnou látkou
glyfosát. Vychádzajúc z tohto poznatku môžeme predpokladať, že úlohu tu zohráva aj plocha listov,
keďže Fallopia sachalinensis má plošne takmer raz tak veľké listy ako ostatné spomínané druhy. Toto
je jedným z ďalších dôkazov efektívnosti kombinovanej chemicko-mechanickej eradikácie, aj keď by
sme neprihliadali na beskydskú metódu. Beskydská metóda odporúča totiž vykonať postrek na jeseň.
Kombinovaná metóda umožňuje vykonať postrek na jar, v lete aj na jeseň. Pri tejto metóde,
nie sme časovo limitovaný, natoľko ako pri ostatných metódach. Vďaka nej je možné využiť výhody
každého vegetačného obdobia. Na jar využíva táto metóda výhodu prístupnosti k rozsiahlym
homogénnym porastom. V lete využíva vrcholné štádium rastliny. Súvislý zápoj rastliny zabezpečuje
prekrytie plochy pôdy, čím sa eliminuje množstvo postrekovanej látky, ktorá sa dostáva priamo do
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pôdy a okolia. Na jeseň využíva táto metóda princíp Beskydskej metódy. Rastlina zaťahuje do
podzemných orgánov a ničivé zložky sa rýchlejšie dostávajú do koreňového systému.
Tab. 2 Manuál ako postupovať pri eradikácií druhu Fallopia japonica

Navrhovaná metóda eradikácie druhu Fallopia japonica
Spôsob

Fáza

Typ

prostriedok

koncentrácia

obdobie

Kombinovaná

1. fáza

Chemická

RoundUp

5-8%

jar,leto,jeseň2

eradikácia

Biaktiv1

Mechanická

Sekanie

chemickomechanická

2. fáza

eradikácia

-

eradikácia
3. fáza

leto, jeseň3

Likvidácia

Odvoz zo

odpadu

stanoviska

leto, jeseň4
-

Pozn. 1 Pri aplikácií treba prihliadať na špecifiká lokalít a výnimky popísané v predošlej
kapitole ako napr. homogénnosť porastu, neprístupnosť k stredovým častiam a pod.
2

Po plošnom pokrytí pôdy listami.

3

Najskôr 1 mesiac po chemickej eradikácií.

4

Hneď po mechanickej eradikácií.

Čím skôr sa eradikácia vykoná, tým má prirodzená vegetácia viac času obnoviť svoj habitat.
Lokality, na ktorých prebehol akýkoľvek spôsob eradikácie je dobré označiť, aby sa tak uľahčila
spätná kontrola stanovišťa. Kontrola je nevyhnutná aj v tom prípade ak sme si istý úspešnosťou
zvoleného spôsobu eradikácie.

Záver
Výskum prebiehal v brehových porastoch vodných tokov Gidra, Stoličný potok, Blatina,
Limbašský potok a Jurský potok. Monitorovaná bola dynamika populačného rastu dvoch inváznych
druhov Impatiens glandulifera a Fallopia japonica.
Vytvorená bola nová idea, ktorá vyplýva zo vzťahu hydrauliky toku a vegetatívneho
rozmnožovania danej rastliny. Vodný režim toku napomáha pri generatívnom spôsobe rozmnožovania
v prípade druhu Impatiens glandulifera a pri vegetatívnom spôsobe v prípade druhu Fallopia japonica.
Vďaka simulácií na hydraulickom modely a terénnym meraniam, sme dospeli k záveru, že vodný tok
nie je primárnym spúšťačom invázie pokým nedôjde k povodňovému stavu. Pokiaľ sa nepresiahne
kritická rýchlosť daného toku, nedochádza k priamemu poškodeniu inváznej rastliny. Pri bežných
rýchlostiach môže byť vodný tok sekundárnym spúšťačom.
Spôsob ako zabrániť ústupu domácich druhov na mieste, kde invázia už založila svoju
populáciu je eradikácia. Eradikácia predstavuje úplné odstránenie druhu zo stanoviska. Výsledkom
aplikácie 3 metód bola za vhodný spôsob eradikácie zvolená kombinovaná chemicko-mechanická
metóda, ktorá je jedinečná vo svojich postupoch. Takto bol nájdený vhodný spôsob eradikácie druhu
Fallopia japonica v brehových porastoch vodného toku Blatina v Pezinku. Ide o spôsob zamedzenia
negatívneho vplyvu invázneho druhu Fallopia japonica na životné prostredie.
Predpokladáme, že výsledky výskumu šírenia a správania inváznych druhov brehových rastlín
budú vplývať na návrh brehových porastov a ich údržbu. Vďaka výskumu priamo v teréne boli získané
nové poznatky vzájomnej väzby inváznych taxónov s autochtónnymi brehovými porastmi na
Slovensku. Ich interakcia s vodnými tokmi je jedinečná.
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Summary
The focus of the dissertation thesis is an interaction of a water flow and invasive taxons in a
riverbank vegetation. This work evaluates the impact of water regime on a dissemination of invasive
taxons and monitoring of population growth. The monitoring of a riverbank vegetation was held in the
years 2016-2020. Selected localities are water flows in Malé Karpaty. The research was fosused on
two invasive plants: Himalayan balsam (Impatiens glandulifera) and Japanese knotweed (Fallopia
japonica). The base for the research was general characteristic of invasive vegetation, invasive species
and state of the art in this research field. The work solves the problem of invasive plants
dissemination, factors, mechanism and consequences of their extension. The optimal processes defined
are: prevention, eradication, control and liquidation of the invasive plants residuals. The aim of the
work was to find a solution how to decrease the invasive plants dissemnination in riverbank vegetation
and where posible completely remove. For a concrete locality in Slovakia was determined a procedure
of blocking off the negative affects on the environment. Data were derived from fieldwork
measuremets. Multiple eradicating methods were applied on riverbank vegetation. The research result
is the design of eradication method for one invasive plant in real monitored locality. The method is
generalised for conditions of water flow in Slovakia. The results should contribute an improvement of
invasive plants management for Himalayan balsam (Impatiens glandulifera) and Japanese knotweed
(Fallopia japonica) species.
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