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invazní druhy

Invazní nepůvodní druhy
SE NEVYHÝBAJÍ ANI POLABÍ

Amazonku, hrají při šíření planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů
a dalších organismů, jako jsou kupř. řasy
a houby, dvojí roli. Pro na samotnou vodu
nebo její blízkost výskytem vázané organismy fungují jako biokoridory umožňující pohyb takových druhů v současném,
člověkem v různé míře narušeném prostředí. Naopak pro druhy upřednostňující
jiné biotopy mohou představovat jen
těžko překonatelnou překážku, zejména
pokud jde o po souši se pohybující organismy, které nedokáží plavat.
Jak nám do zmiňovaného schématu
zapadají invazní nepůvodní druhy? I na ně
mají vodní toky dvojí dopad stejný, jak
jsme jej popsali. V následujících řádcích
se proto zaměříme na v České republice
nepůvodní planě rostoucí rostliny a volně
žijící živočichy, kteří se chovají invazně
a jejichž šíření významným způsobem
napomáhá jedna z největších řek a vodních cest celé Evropy.
Kvetoucí
netýkavku
žláznatou
(Impatiens
glandulifera) nelze
v přírodě
přehlédnout.
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Krysa
obecná
(Rattus rattus) se po
zeměkouli
rozšířila
námořní
i říční lodní
dopravou.
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„Čeští ochranáři vyhlásili nelítostnou válku nepůvodním druhům“,
„Zakáží nám pěstovat brambory?“, nebo „Hubte nepůvodní druhy
jakýmkoli způsobem, přikazuje Brusel“, křičely nedávno četné titulky
v tisku či na webových stránkách.
en málokterá otázka související se
životním prostředím vzbudila mezi
odbornou a nejširší veřejností obdobnou vlnu emocí jako záležitosti spojené s invazními nepůvodními druhy. Kromě objektivních údajů založených na důkazech zazněla zejména v souvislosti s přijetím příslušné legislativy Evropské unie
a následnou připravovanou novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, v místy značně
vzrušené debatě řada polopravd, mýtů
i vyslovených nesmyslů. Symbolickou
mohutnou dávku oleje do beztak silně
plápolajícího ohně přilil neregulovaný
příliv přistěhovalců, ať už skutečných
běženců nebo ekonomických migrantů,
do Evropy na podzim 2015.
O invazních nepůvodních druzích již
v našem časopise vyšel, a to ještě před
vypuknutím uvedené diskuse, podrobný
článek (Nika. 35, 24-29, 2014). Nicméně
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jelikož jeden z kamenů úrazu spočívá v ne
zcela jednoznačné terminologii, připomínáme ji v rámečku na straně 7.
Neškodí připomenout, že vodní toky, od
malé horské bystřiny až po dolní

LABE, NÁŠ OSUD

Zdaleka nejznámějším příkladem invazního nepůvodního druhu, jehož šíření
umožnilo Labe, zůstává krysa obecná
(rattus rattus).
Původ známého hlodavce zůstával
dlouhou dobu záhadou. Stejně jako v dalších případech najít rozumné vysvětlení
pomohly až soudobé genetické postupy.
Dnes máme za to, že původním domovem krysy byla jihovýchodní Asie, s velkou pravděpodobností Malajsie. Odtud se
jako nenáročný, novému prostředí rychle
se přizpůsobivý živočich, dostala přes

VETŘELCI PŘICHÁZEJÍ Z LODÍ

Současné
rozšíření
krysy
obecné
v České
republice

Indii do Egypta. Protože dolní tok Nilu
představoval těžko nahraditelnou obilnici Říma, pronikala velmi úspěšně dál do
Evropy. A tak první doklady o jejím výskytu na území ČR pocházejí z pražského
sídla českých knížat z doby prvních
Přemyslovců. Prostředí středověkých lidských sídel, kde hygiena rozhodně nebyla
prioritou, kryse plně vyhovovalo.
Druhá vlna osídlení Čech uvedeným
myšovitým, 13 – 18 cm velkým savcem
s ocasem dlouhým 15 – 22 cm spadá do
druhé poloviny 19. století a souvisí právě
s lodní dopravou po Labi. Krysa totiž jako
původně stromové zvíře výborně šplhá
a skáče nejen po větvích: bez potíží se
dokáže dostat na souš z člunu po laně.
Podíváme-li se na mapu současného rozšíření krysy v České republice na této
straně nahoře, je opatrné, že se soustřeďuje kolem Labe a dolních úseků jeho
přítoků v severních a středních Čechách
[zdroj Anděra M. (2017): Mapa rozšíření
Rattus rattus v České republice. In: Zicha
O. (ed.) Biological Library – BioLib.
Citováno 19.10.2017. Dostupné na
https://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id21/].
Právě na lodích se krysy dopravily na
četné ostrovy, zejména v Tichomoří, jižní
části Atlantského oceánu a v Karibském
moři, kde nezřídka významně snížily
početnost mnoha původních druhů: v některých případech mají na svědomí úplné
vyhubení některých zástupců tamější

Invazní nepůvodní druhy – jak to vidí vědec, ochránce přírody a politik
Jako by nestačilo, že invazní nepůvodní druhy představují předmět bohužel často předpojatých debat, žádoucí dorozumění mezi zájmovými skupinami, z nejrůznějších důvodů zainteresovanými do uvedené problematiky, ještě ztěžuje nejednotná terminologie.
Neškodí připomenout, že biologové a ekologové považují za invazní všechny nepůvodní druhy
organismů, jež se mimo původní areál výskytu rychle a úspěšně šíří. v překotně se rozvíjejícím
vědeckém oboru, biologii invazí, v němž zejména čeští botanici patří k absolutní světové špičce,
tedy není rozhodující, zda nepůvodní druh působí na přírodu kladně nebo záporně.
Jiná situace ale nastala a nastává v ochraně přírody a krajiny. v koncepcích, strategiích, programech, projektech i každodenních činnostech souvisejících s péčí o přírodní a krajinné dědictví,
chápeme jako nepůvodní všechny druhy, poddruhy nebo nižší taxony, neúmyslně zavlečené nebo
naopak záměrně vysazené mimo svůj přirozený dřívější nebo současný areál rozšíření. invazní
nepůvodní druh následně představuje nepůvodní druh, jehož zavlečení či vysazení a/nebo šíření
ohrožuje biologickou rozmanitost, tedy jiné druhy včetně jejich dědičné hmoty, ekosystémy nebo
přirozené procesy. Z tohoto pohledu není pro určení toho, které nepůvodní druhy jsou invazní,
důležité, jestli ohrožují lidské zdraví nebo zda působí jinou, obvykle hospodářskou újmu. Jednoduše
řečeno, invazní nepůvodní druhy tvoří podmnožinu nepůvodních druhů. Jde skutečně o podmnožinu: i když se situace pochopitelně může u různých taxonomických či ekologických/funkčních
skupin v rozdílných částech světa lišit, podíl invazních druhů z nepůvodních v ochranářském pojetí
kolísá mezi 1 – 15 %, nejčastěji dosahuje asi 10 %.
Politici a řídící pracovníci si s terminologií občas nedělají těžkou hlavu a za invazní prohlašují bez
uzardění i nepůvodní druhy, které nejenže přírodě neškodí, ale z jejichž existence mají lidé
dlouhodobý užitek.
Není bez zajímavosti, že jak vědecký, tak ochranářský přístup přitom zahrnuje nejen celé jedince,
ale i jejich nejrůznější propagule. Propagule není nic jiného než jakákoli část organismu, která je
schopná samostatné existence včetně rozmnožování: jsou jí kupř. jak pohlavní buňky, tak semena,
vajíčka nebo oddenky.
Některé rychle se šířící planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichové a další organismy, kupř.
houby, vystupují zejména v hromadných sdělovacích prostředcích jako invazní nepůvodní, i když
tomu tak není. Přímo modelový příklad představuje v České republice v poslední době se rozšiřující
bobr evropský (Castor fiber) – podrobněji viz Nika, 35, 2, 25-29, 2016 - nebo vlk obecný (Canis
lupus). Expanzní, někdy také expanzivní druhy zahrnují v určité oblasti původní druhy, které kolonizují nové lokality, a to buď mimo původní areál rozšíření, nebo naopak přímo v něm.
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fauny. Ostatně angličtina má pro krysu
hned několik výrazů. Black rat, tedy krysa
černá, může být poněkud zavádějící, protože kromě vysloveně tmavých jedinců
může její zbarvení být i šedohnědé či do
rezava s nápadně světlým až bílým
břichem. Označení roof rat odkazuje na
to, že krysa na rozdíl od s ní často
zaměňovaného potkana (rattus norvegi-
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Činitelem,
který
omezuje
šíření nutrie
říční
(Myocastor
coypus)
v ČR,
zůstávají
tvrdé zimy:
chladnou
a mrazivou
část roku
nepřežije až
devět
z deseti
volně
žijících
zvířat.
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Pravdou zůstává, že růžové výrazně vonící
květy jednoleté netýkavky nelze v přírodě
přehlédnout, a to nemusejí vytvářet hustý
jednolitý porost. Obdobná místa najdeme
rovněž podél Labe a jeho přítoků, a to i ve
větších městech.
Proč ochránci přírody vidí netýkavku
v naší krajině vysloveně neradi? Stejně
jako ostatní netýkavky se rozmnožuje

cus) vyhledává sušší a teplejší místa
nejraději v dřevěných stavbách včetně půd
a střech. Na fakt, že se krysa rozšířila po
značné části zeměkoule pomocí mořských
i říčních plavidel, odkazuje jméno ship rat,
což doslova znamená lodní krysa. O novějších názorech na úlohu krysy při
rozšiřování nebezpečných infekcí, hlavně
moru, informuje rámeček na straně 9.

NEZMAR Z INDIE

Až z řídkých, ale dostatečně vlhkých lesů
v předhůří Himalájí do přírody v České
republice pronikl další potížista – netýkavka žláznatá (impatiens glandulifera).
Oblíbená rostlina, jejíž lodyhy mohou za
vhodných podmínek dosáhnout až 2,5 metrů výšky, se u nás stala natolik běžnou,
že ji mnozí lidé považují za původní.
Stejně jako kupř. nechvalně proslulý
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) se ale na území ČR dostala
jako netradiční ozdoba zámeckých a městských parků a později také veřejných
i soukromých zahrad již v 19. století.

Vegetaci údolních niv tvoří velmi často
nepůvodní invazní rostliny, které na naše území
byly neúmyslně zavlečeny nebo záměrně
vysazeny teprve v posledních desetiletích
či stoletích a které označujeme jako neofyty.

pomocí 2–3 cm dlouhých tobolek.
Z dětských let si pamatujeme, že při dotyku praskají, takže rostlina umí vystřelit
semena až několik metrů daleko. Zmiňovaná bylina na březích toků, kam se
semena dostávají mj. vodou, potlačuje
původní rostlinné druhy. V přírodě nezřídka platí, že jen máloco v ní bývá absolutní. Jak nedávno potvrdili čeští botanici,
původní rostlinné druhy naštěstí dokáží,
byť v omezené míře, za určitých podmínek
růst i v hustém porostu netýkavky žláznaté. Vysvětlení můžeme spatřovat ve
spíše slabším kořenovém systému uvedené
invazní byliny. Navíc v průběhu tzv.
samoředění nápadně klesá její populační
hustota, protože nejenže sílí vnitrodruhová
kompetice (konkurence) mezi jedinci, ale
slabší příslušníci dané populace netýkavky
žláznaté se lámou mj. v důsledku zatížení
liánovitými rostlinami.
Radost z netýkavky nemají ani vodohospodáři, zemědělci či ekonomové. Její
husté porosty mohou zvyšovat nebezpečí
jak nečekaných záplav, tak nežádoucí
a často podceňované půdní eroze. Poté, co
samy podlehly jarním mrazíkům, totiž
ponechávají břehy odkryté, bez nezbytného ochranného vegetačního pokryvu.
Po povodních, které v roce 1997 tragicky
zasáhly Moravu, převládá netýkavka
zejména v místech, kde nebylo obnoveno
do té doby pravidelné kosení.

Rozšiřuje černou smrt jenom krysa obecná?
téměř žádná stať o kryse obecné neopomene zmínit, že hostí blechy obecné (Pulex irritans) a morové (Xenopsylla cheopis) vyvolávající mj. obávanou černou smrt – mor.
Zmíněná člověku velmi nebezpečná choroba katastrofálně sužovala zejména
středověkou Evropu, kde za oběť morovým epidemiím padlo podle střízlivých odhadů
mezi polovinou 14. století a 18. stoletím 100 milionů lidí. Poslední vlna moru byla
v Čechách a na Moravě zaznamenána ještě v období 1713 -1715. Jen v našem hlavním
městě při ní zemřelo na 12–13 000 obyvatel, tedy každý čtvrtý Pražan. Podle na svou
dobu překvapivě přesných záznamů tehdy ztratily Čechy a Morava na 200 000 osob
různého stáří.
Bohužel černá smrt není minulostí, o níž by se psalo jen ve středověkých kronikách.
Snad nejvíce sužuje Madagaskar. Od počátku 80. let 20. století byl na něm každý rok
zaznamenán alespoň jeden případ nákazy morem. Chorobu často roznášejí krysy
prchající před četnými a nezřídka velkoplošnými lesními požáry, které jsou na
největším africkém ostrově naprosto běžné. v říjnu 2017 si černá smrt na Madagaskaru
podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádala téměř sto obětí.
Podezření na první případ hlásí také Seychely. Johannesburg, Nairobi a addis abeba,
města, jež mají s madagaskarským antananarivem přímé letecké spojení, proto začaly
na letištích provádět zdravotní kontroly. v červenci 2014 kvůli moru uzavřela čínská
vláda přístupové cesty k městu Jü-men na severozápadě země, v němž žije na 30 000
obyvatel. O rok později řádil mor dokonce i ve Spojených státech: v Coloradu
a Kalifornii na černou smrt zemřeli tři lidé, z toho jeden dospělý.
Norští a švýcarští vědci, kteří se nedávno podrobně podívali na 7 700 případů
propuknutí moru na našem kontinentě, došli k překvapivému závěru. Protože krysám
vysloveně svědčí léto s minimem srážek, měly by epidemie moru spadat právě do
takových roků. Není tomu tak. Biologové proto přišli s vysvětlením, že mor se dostával
na náš kontinent Hedvábnou stezkou z vnitřní asie, a to prostřednictvím jiných
hlodavců, v domácnostech často chovaných pískomilů (Gerbillinae). ukázalo se, že
vlny černé smrti v Evropě propukaly poté, co ve střední asii zažívali vlhké jaro a teplé
léto, ideální podmínky pro masové rozmnožování nenápadných pískomilů. uvedenou
myšlenku podporuje i to, že se mor nevyskytoval v prostoru od velké Británie po ural
neustále, ale nárazově, i když krysy v něm tou dobou žily trvale a ve vysokých
počtech.

NUTRIE: VÍTANÉ OŽIVENÍ,
NEBO BUDOUCÍ HROZBA?

O poměrně velkém hlodavci pocházejícím z Jižní Ameriky, nutrii říční
(Myocastor coypus), jsme již před
nedávnem psali (Nika, 35, 2, 25-29, 2016).
Pro hustou srst, umožňující původem
jihoamerickému býložravci dokonale se
pohybovat ve vodním prostředí, bývala
běžně a ve velkém množství chovaná na
farmách. Málokdo ví, že v 60. a 70. letech
20. století, kdy byly výkupní ceny kožek
stabilně vysoké, patřilo Československo
díky malochovům i velkochovům mezi
nejvýznamnější chovatele nutrií i v celosvětovém měřítku.
Klesající poptávka po kožešinách
nutrií, omezení dotací a spíše symbolické
výkupní ceny vedly k uzavření četných
farem chovajících nutrie také v ČR. Pokud
se dnes u nás stále ještě chovají, tak pro
lehce stravitelné vláknité maso s nízkým
obsahem cholesterolu a vysokým podílem
bílkovin.

Začátkem 70. let minulého století se
začaly objevovat první zprávy o tom, že
uvedení velcí hlodavci uprchlí z farem či
záměrně vypuštění do různých lokalit žijí
v České republice ve volné přírodě. V souvislosti s útlumem chovu se nutrie začala
v naší krajině objevovat mnohem častěji
a dlouhodoběji v ní úspěšně přežívat.
Nutrii si lidé občas pletou s ondatrou pižmovou (viz rámeček na straně 11.
Nutrie se podél Labe nevyhýbají ani
městům: najdeme je kupř. v Ústí nad
Labem, Děčíně, Mělníce, Neratovicích či v
Hradci Králové. Takový výskyt zcela
zákonitě láká veřejnost, která si navykla
chodit je krmit stejně jako labutě. Nutrie
lidé považují za roztomilá zvířátka,
zvláště když dospělci s mláďaty panáčkováním žadoní o potravu. Přitom negativní dopad těchto pozpruhodných zvířat
na přírodu i hospodářství je dobře známý
a vyčíslený, i když v České republice není
tak významný jako v některých evropských zemích.

Na rozdíl
od
příbuzného
potkana
vyhledává
krysa
obecná
zejména
suchá
místa.
Někteří
autoři se
domnívají,
že krysu
větší
potkan
z mnoha
lokalit
úspěšně
vytlačil.

NEZVANÝ POŽÍRAČ RYBÍCH
JIKER SE DOSTAL I DO LABE

Zcela nedávno, v roce 2015, se v Labi,
konkrétně v úseku mezi Děčínem a Ústím
nad Labem, objevila jako nechtěná novinka zvláštní ryba dosahující délky nanejvýš
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Dnes se
v České
republice
chovají
nutrie
zejména
pro dietní
maso,
kterým se
dříve
zásobovaly
i nemocnice.
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20 cm. Jedná se o hlaváče černoústého
(Neogobius melanostomus). Při kontrolním odlovu, uskutečněném v květnu 2017
pod zdymadly v Ústí nad Labem –
Střekově, vědci z Fakulty rybářství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
již napočítali celkem 944 jedinců.
Z území České republiky byl invazní
hlaváč poprvé hlášen v létě a na podzim
roku 2008. Protože k nám pronikl nejdříve
z Dunaje, mohli jsme se s ním setkat
hlavně na dolních úsecích Moravy a Dyje.
Pochází totiž z Černého a Azovského
moře, ale vyskytuje se v ústích a dolních
tocích nejen Dunaje, ale i Dněpru, Dněstru a dalších řek. Obývá také úmoří
Marmarského moře a žije také v Kaspickém moři, odkud postupuje do Volhy.
V čem spočívá úspěch bez nadsázky
bleskového šíření hlaváče? Nejenže se
rychle rozmnožuje, ale nevadí mu slaná,
smíšená (brakická) ani sladká voda. Široké nároky na prostředí mu umožňují
žít ve stojaté i proudící vodě a na rozdíl
od jiných druhů ryb bez sebemenších
problémů snáší značné kolísání teploty
vodního sloupce nebo citelný nedostatek
kyslíku. Jako nezvaný host putuje hlaváč
i na lodích. Při jejich vyvažování, zejména
pokud plují s menším nákladem, se pro
dosažení ponoru používá balastová voda.
S ní se dostávají do člunů i některé ryby,
které po vypuštění umělé zátěže v jiném

přístavu tak s plavidlem snadno překonají i velkou vzdálenost. Na trup lodí se
dostanou i jinak: samice sem nakladou
jikry nebo na člun proniknou s nákladem,
kupř. štěrkem. Uvedeným způsobem hlaváči připutovali ze SRN do české části
Labe.
Protože hlaváč nemá plynový měchýř,
plave jen s velkými obtížemi a po dně
spíše skáče. V pohybu mu pomáhají srostlé
břišní ploutve vytvářející zvláštní terč:
tato přísavka mu umožňuje přichytávat se
v proudu na dně.
Jako účinný predátor se hlaváč černoústý živí vším, co zmůže: chutnají mu
kupř. nejrůznější menší vodní organismy,
jako jsou měkkýši, korýši nebo hmyzí
larvy. Odrostlejší jedinci se specializují na
jikry, plůdek nebo i menší ryby, čímž
ovlivňují výskyt a početnost původních
rybích druhů, mj. parmy obecné (Barbus
barbus), vranky obecné (Cottus gobio) či
úhoře říčního (anguilla anguilla). V krajním případě mohou některé ryby v důsledku predačního tlaku hlaváče z vod

zcela vymizet. Odborníci se shodují na
tom, že účinná obrana proti hlaváči
v současnosti bohužel neexistuje. Jediné,
co mohou rybáři dělat, pokud hlaváče
chytí, je nevypouštět jej zpět do vody.

ŘÍČNÍ NIVY – OTEVŘENÉ
DVEŘE PRO INVAZNÍ
NEPŮVODNÍ DRUHY

Ondatra pižmová – nepůvodní druh, který neškodí
Severoamerický hlodavec ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) začala úspěšné šíření
Evropou v roce 1905 po vysazení na několika místech v Čechách, na panství šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů. většina literárních pramenů uvádí, že se tak stalo
na Starohuťském rybníce u Dobříše. Nicméně ondatry lidé vypustili současně i v okolí
Padrťských rybníků v Brdech a také ve východočeském Opočně. Odtud díky vhodným
podmínkám rychle expandovaly do dalších částí Eurasie. v současnosti osídluje kdysi
ceněné kožešinové zvíře, vynikající jako řada dalších příbuzných druhů hrabošů velkou
rozmnožovací schopností a přesuny do vhodných vnitrozemských vod, naprostou
většinu Evropy s výjimkou Středomoří a části Skandinávie. Protože jí na rozdíl od
nutrie nevadí ani poměrně tvrdá zima, ondatru najdeme také v širokém pásu táhnoucím
se přes celou asii od jižního uralu po Korejský poloostrov.
Občas se ondatře vyčítá, že mění složení a strukturu původní mokřadní vegetace,
a ovlivňuje tak vodní bezobratlé a raná stádia ryb. Při vyšší početnosti může poškozovat budováním nor břehy, zavlažovací soustavy, silniční a železniční náspy a hráze
vodních nádrží: mohou dosahovat délky několika metrů, někdy i přes 10 m. Nicméně
v Čr uvedený velký hraboš nepůsobí závažnější hospodářské nebo veterinární problémy. Naopak, bez obtíží se začlenil zejména do rybničních ekosystémů a jako lovná
zvěř podléhá regulaci.
Není tajemstvím, že od 70. let 20. století početnost ondatry u nás významně, místy až
dramaticky poklesla. Doby, kdy byly jí budované, až metr vysoké kupy rákosu a jiného
rostlinného materiálu, označované jako ondatří kupy, běžně vidět na rybnících na
Pardubicku, jsou dávno pryč. Bohužel, přesné příčiny zmiňovaného úbytku, který se
nevyhnul ani Polabí, neznáme a můžeme se o nich jen dohadovat.

Netýkavka
žláznatá
byla a je
v Evropě
stejně jako
další
netýkavky
oblíbenou
okrasnou
rostlinou.

Jak vědci, tak ochránci přírody upozorňují, že nivy řek, Labe nevyjímaje, představují pro šíření invazních nepůvodních
druhů mnohdy přímo ideální prostředí.
Jak jsme již uvedli, vodní tok hraje roli
dopravní tepny pomáhající šířit mj. semena, oddenky a další propagule invazních rostlin. Říční údolí obsahují v důsledku své polohy značné množství živin,
ať už přírodních nebo umělých, kupř.
průmyslových hnojiv. Kolonizaci obdobných biotopů nepůvodními invazními
druhy napomáhá také skutečnost, že
okolí řek lidé hustě osídlili a často jej
přeměnili na zemědělsky intenzivně využívanou krajinu protkanou čilou dopravní infrastrukturou. Podíl obyvatelstva
žijícího v záplavových oblastech velkých
řek zůstává v České republice z důvodu
historie osidlování naší země nejvyšší
v celé Evropě. Ekosystémy existující
podél řek můžeme v důsledku dlouhodobé, k prostředí nešetrné činnosti člověka, jen málokde označit za přírodní
nebo alespoň přírodě blízké a zdravé:
naopak bývají zranitelné rozmanitými
zásahy zvenčí (disturbancemi), mezi něž
pochopitelně patří právě také invaze
nepůvodních druhů. Opomenout nemůžeme v této souvislosti ani to, že četnost
povodní v ČR v posledním dvacetiletí ve
srovnání s 20. stoletím roste.
Naše malé zamyšlení nad invazními
nepůvodními druhy v Labi a jeho okolí
pochopitelně není vyčerpávající. Na řadu
rostlinných druhů se již nedostalo místa.
Za všechny jmenujme alespoň křídlatky,
konkrétně křídlatku japonskou (reynoutria japonica), sachalinskou (r. sachalinensis) a jejich křížence křídlatku českou
(r. bohemica), poprvé popsanou v roce
1983 z okolí východočeského Náchodu,
zlatobýl obrovský (Solidago gigantea)
a kanadský (S. canadensis) či slunečnici
hlíznatou (Helianthus tuberosus). O nich si
povíme někdy příště.
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