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Homogenizace flóry a fauny  
vlivem člověka 

Je odhadováno že během posledních 500 let (přibližně od 
doby 1492 tj. objevení Ameriky a zámořských objevů) – 
zavlečené druhy dominují přibližně 3% zemského povrchu ! 
(Mack 1985) 
Počet druhů, které díky vlivu člověka překročily 
biogeografické bariéry je mnohem větší, ale přibližně jen 1% 
druhů se stane invazivními v novém prostředí. 
 
Některé oblasti však mají více než 20% flóry cizí (Nový 
Zealand, až 50%, např. UK z 2834 je 1264 druhů rostlin 
cizích). 
Probíhá homogenizace flóry a fauny  uvnitř i mezi 
kontinenty. 



Králíci, kočky, krysy, 
Lišky, žáby, psy 

eukalyptus 

Borovice 
opuncie 

eukalyptus 

Vodní hycint 

mravenci 

Jeleni, kozy,ryby 
 
5000 druhů rostlin 

Kamčatský krab, 
Křídlatka, bolševník 

Rododendron, jelen sitka 

Veverky, mýval 



Centaurea solstitialis  (původem z jižní Evropy dominuje velké části Kalifornie) 

Eichhornia crassipes   (původem z jižní Ameriky, nyní dominuje říční systémy Afriky a Asie) 



Invazivní druhy v České republice 

Impatiens glandulifera Reynoutria x bohemica Heracleum mantegazzianum 

nutrie (Myocastor coypus), norek americký (Mustela vison), plzák španělský (Arion lusitanicus) 











Fáze kolonizace prostředí invazivními druhy 



Vliv zavlečených a invazivních druhů na biodiverzitu 

• Kompetice o životní prostor a zdroje 
 

• Predace 
 

• Rozšíření nových chorob 
 

• Destrukce životního prostoru 
 

• Hybridizace a introgrese 







IBIS: Island Biodiversity and Invasive Species 



Evoluce původních druhů  
  v odezvě na zavlečené druhy 

Dovezena v roce 1935 z Havaje, pro kontrolu škůdců napadajících cukrovou třtinu. 
 
The toads are born conquerors. Females can lay 35,000 eggs many times a year, and 
each can develop into a new frog in less than 10 weeks. They’re unfussy eaters and 
they’ll munch away on bird eggs, smaller native frogs and more. And they have large 
glands behind their heads, which secrete a milky poison. Local predators (or domestic 
pets) that try to eat them tend to die. 

Rhinella marina 



Hybridizace mezi zavlečenými a původními druhy 



Carl von Linne (Carolus Linnaeus) 
(1707 – 1778) 

 

1757 – popis prvního vědecky doloženého  

hybrida  

Tragopogon pratensis x T. porrifolius 

 

1760 – cena akademie v Petrohradě 

význam i pro sexualitu u rostlin 



Diploidní druhy 

2n = 2X = 12 

 evropské druhy 

zavlečené do Severní 

Ameriky 

T. dubius, T. pratensis, 

aT. porrifolius 

 

Ownby (1950) první 

pozorování hybridů v 

oblasti Palouse států 

Washington a Idaho 

 

F1 hybridi jsou sterilní 

 

Ale tetraploidní hybridi 

2n= 4x = 24 

jsou fertilní a 

reprodukčně isolovaní 

od rodičovských druhů 

 

Vznik vícenásobně 



Hybridní druhy Tragopogon 

Soltis et al. (1995) pomocí molekulárních markerů zjistil, že T. miscellus vznikl 

nejméně  9-13x a T. mirus 7-11x. 

Častá polyploidizace během velmi krátké doby (50-60 let) od zavlečení. 

 

 

 



hybridní Spartina 

Spartina  - S.alterniflora × townsendii (S. alterniflora× S. maritima) 

 

Evropský druh Spartina maritima (2n = 2X = 60) v roce 1870 přišla do kontaktu 

se zavlečených americkým druhem S. alterniflora (2N = 2X = 62).  

Vznikl amfidiploidní druh S. x townsendii (2n = 2X = 62), který byl sterilní 

(Marchant 1963, 1966). 

 

V okolí anglického Southamptonu vznikl alloploid S. anglica (2n = 4X = 120, 122, 

or 124), ktery byl fertilní. 

Další, pravděpodobně reciproční hybrid S. x neyrautii byl nalezel v roce1892 ve 

Francii. 

 

 



Spartina anglica 



Reynoutria x bohemica 



Distribution of the 257 Reynoutria clones used in 

this study. A, Reynoutria japonica var. japonica 

(white circles) and R. japonica var. compacta 

(black circles). B, R. ×bohemica; C, R. 

sachalinensis.  

 

Black circles indicate tetraploids (2n = 44), 

 grey circles hexaploids (2n = 66),  

and open circles octoploids (2n = 88).  

Variation in DNA‐ploidy Levels of 

Reynoutria Taxa in the Czech Republic 

 
Mandák et al. Ann Bot (2003) 92 (2): 265-272 

 

 





příklad Senecio 



Míra hybridizace 



Hybridní zóny mezi druhy v přírodě 



Hybridizace se zavlečenými příbuznými druhy 

 
Vznik hybridů, kteří jsou buď 
sterilní, nebo žijí jen krátce 
bez podílu na reprodukci 
 
Ale 
 
 „vyředění“ podílu vzácného 
druhu 
 



Hybridizace a extinkce 

Vznik hybridů, kteří jsou fertilní 
 
 
Výsledek:  
genetická eliminace druhu 





Mosambik Egypt 





A cautionary tale: botanical gardens and the hybridization of 
endangered species  
 
 
 
 
 
 
Botanical gardens play an important role in conserving plant species 
that are highly endangered or even extinct in the wild. But as a new 
study shows, botanical gardens can pose their own dangers for these 
at-risk species, specifically from hybridization with other plants in 
the collection.  
 
As the study notes, over 30% of rare or endangered plant species are 
conserved in living collections in 1800 botanical gardens worldwide. 



Hybrid nebo samostatný druh ? 
Canis rufus (vlk rudohnědý) vs. Canis latrans (kojot) 
 
JV USA, v roce 1980 posledních  
17 přeneseno do záchranného chovu 

In May 2011, an analysis (48,000 SNP) of red wolf, 
Eastern wolf, gray wolf, and dog genomes suggested 
that the red wolf was 76–80 percent coyote and only 
20–24 percent gray wolf, suggesting that the red wolf is 
actually much more coyote in origin than the Eastern 
wolf.  
However, X-Ray analysis of the 16 red wolf specimens 
used in the SNP study were later shown to be wolf-
coyote hybrids via cranial morphometric analysis, 
rendering the finding that the red wolf was a gray wolf-
coyote hybrid inaccurate.  



Canis rufus (vlk rudohnědý)  



Canis rufus (vlk rudohnědý)  =  hybridní druh 

In May 2011, an analysis (48,000 SNP) of red wolf, Eastern wolf, gray wolf, and dog 
genomes suggested that the red wolf was 76–80 percent coyote and only 20–
24 percent gray wolf, suggesting that the red wolf is actually much more coyote in 
origin than the Eastern wolf.  



Equus grevy, populace méně než 3000 
jedinců v severní Kenyi a Ethiopii  
46 chromosómů 
 
Equus burchellii 
Relativně běžný druh 
44 chromosómů 
 



Vlček etiopský (Canis simensis nebo Simenia simensis) 



Vlček etiopský (Canis simensis nebo Simenia simensis) 

Kde by se vzal v Africe vlk …? Vlk (Canis lupus) obývá přece Severní Ameriku, 
Evropu a Asii. Výjimka však přece potvrzuje pravidlo, a tak i na africkém 
kontinentu najdeme vlčího bratrance. Je jím patrně nejvzácnější šelma psovitá – 
vlček etiopský (Canis simensis). 
 
Josef Vágner: „Vřesoviště bývají plná krysích děr a krysy slouží za potravu všem 
šelmám, které tam žijí. Nejzajímavějším lovcem krys je v Simienu vlček etiopský. 
Je to podivné, málo známé zvíře, které se poněkud podobá malému vlku, je však 
červený a má černý, bíle zakončený ohon. Nevyje jako vlk, nýbrž štěká jako liška.“ 
 
Vlček etiopský se na náhorních plošinách a v horách Etiopie objevil přibližně 
před sto tisíci lety v době ledové. Vrcholy hor a náhorní plošiny tehdy pokrývaly 
ledovce. Tehdy sem pronikly z Euroasie smečky psovitých šelem, které vzhledem 
i chováním připomínaly vlky a staly se prapředky vlčků etiopských. 
 
Historický areál výskytu vlčků etiopských nikdy nebyl velký. A proto vždy byli 
vzácným a izolovaným druhem. Po roce 2000 se (především v údolí Web) pod 
náhorní plošinou Sanetti rozšířila mezi vlčky etiopskými epidemie vztekliny, 
kterou sem zavlekli domácí psi. Mezi vlčky, kteří žijí společenským smečkovým 
životem, se rychle šířila. 
 









Faktory ohrožující existenci vlčka etiopského: 
 
• Fragmentace životního prostředí 

 
• Malá populace 

 
• Choroby (vzteklina a jiné virové choroby  

přenesené ze psa) 
 

• Hybridizace se zdivočelými psy domácími 
 
 





Evropský druh (Anas platyrhynchus) 
 
 
 
 
 
 
Hybridi 
 
 
 
 
 
 
Novozélandský druh (Anas superciliosa) 



Kočka divoká (Felis silvestris) 
 
Kočka divoká evropská (Felis silvestris 
silvestris) se může křížit se zdivočelou 
kočkou domácí (Felis s. catus).  
 
Hybridizace byla popsána v celém 
areálu výskytu kočky divoké s vysokým 
podílem kříženců v populacích v 
Maďarsku a Skotsku. 
 

Wildcats are most threatened by domestic cats. Hybridization is widespread; there 
may be very few genetically pure populations of Wildcats remaining (Nowell and 
Jackson 1996, Macdonald et al. 2004, Phelan and Sliwa 2006, Driscoll et al. 2007). Of 
all Wildcat subspecies analyzed, only the Chinese Alpine Steppe Cat, F. s. bieti, showed 
no evidence of genetic introgression of domestic cat genes, but the sample size was 
small (Driscoll et al. 2007). Feral cats compete with Wildcats for prey and space, and 
there is also a high potential for disease transmission between domestic cats and 
Wildcats (Nowell and Jackson 1996, Daniels et al. 1999, Macdonald et al. 2004). 

http://www.iucnredlist.org/details/8543/0 



Cercocarpus traskiae 
Santa Catalina Island 
mountain-mahogany and 
Catalina mahogany 
 
It is endemic to the Channel 
Islands of California in the 
United States, where it is 
known from just a single 
population. 
 It was rare when it was first 
discovered in 1897 when 
about 40 plants were counted. 
When it was federally listed as 
an endangered species in 1996 
there were only six mature 
plants remaining. 

Ohroženo  
•  vlivem pastvy 
• Hybridizací s  

 Cercocarpus betuloides 



Platanus racemosa 
 
Údolí řeky Sacramento v Kalifornii, USA 
 
 
Hybridizace se zavlečeným druhem 
 
Platanus orientalis (Evropa-Asie) x  P.occidentalis (Severní Amerika) 
 
 

Lantana  depresa 
 
Endemický druh z Floridy 
 
Asijský druh (Lantana camara) 



Argyranthemum coronopifolium 
 
Endemitický druh na Tenerife 
Nacházející se na pouze 7 
lokalitách 
 
Hybridizace s rozšířenějším, 
invazivním 
druhem A. frutescens  
 
Od roku 1965 kdy byla postavena 
silnice procházející napříč 
ostrovem 
 
V roce 1985 zaznameními již jen 
dominantní hybridi a A. frutescens 



As Arctic Melts, Polar and Grizzly Bears Mate 










