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ÚvodÚvod  

InvazníInvazní  houbovéhoubové  patogenypatogeny  dřevindřevin  
 dosuddosud  častočasto  opomíjenáopomíjená  skupinaskupina  invazníchinvazních  organizmů,organizmů,  avšakavšak  ss  vysokouvysokou  

invazivitouinvazivitou  aa  potenciálněpotenciálně  závažnýmzávažným  dopademdopadem  nana  přírodnípřírodní  prostředíprostředí  ii  

krajinukrajinu  jakojako  celekcelek  

 významnívýznamní  činiteléčinitelé  zásadnězásadně  ovlivňujícíovlivňující  lesnílesní  ekosystémyekosystémy  aa  dalšídalší  porostyporosty  

dřevindřevin  vv  krajiněkrajině  napřnapř..  břehovébřehové  

 nnegativníegativní  vlivvliv  nana  dřevinydřeviny  vv  člověkemčlověkem  vytvořených,vytvořených,  pozměněnýchpozměněných  ii  

přírodníchpřírodních  ekosystémechekosystémech  

 závažnézávažné  rizikoriziko  propro  biodiverzitubiodiverzitu  aa  ekosystémovéekosystémové  funkcefunkce  

 ekologickéekologické  aa  ekonomickéekonomické  problémyproblémy  vv  různýchrůzných  částechčástech  světasvěta    

 jednajedna  zz  největšíchnejvětších  současnýchsoučasných  výzevvýzev  propro  udržitelnéudržitelné  využívánívyužívání  krajiny,krajiny,  

lesnictví,lesnictví,  péčipéči  oo  krajinukrajinu  aa  ochranuochranu  přírodypřírody  aa  krajinykrajiny;;    

vv  našichnašich  podmínkáchpodmínkách  srovnatelnásrovnatelná  ss  takovýmitakovými  fenoményfenomény  jakojako  jsoujsou  suchosucho  

čiči  kůroveckůrovec..  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  



Vývoj v Evropě a v ČR Vývoj v Evropě a v ČR   

 PrvníPrvní  nepůvodnínepůvodní  patogenypatogeny  dřevindřevin  bylybyly  vv  EvropěEvropě  

zachycenyzachyceny  vv  1919..  stoletístoletí  aa  nárůstnárůst  jejichjejich  počtupočtu  bylbyl  popo  

dlouhoudlouhou  dobudobu  lineárnílineární..    

 KK  výraznějšímuvýraznějšímu  zrychlenízrychlení  došlodošlo  ažaž  vv  22..  polpol..  2020..  stolstol..  vv  

důsledkudůsledku  rozvojerozvoje  techniky,techniky,  dopravníchdopravních  možností,možností,  stálestále  

sese  zvyšujícízvyšující  intenzityintenzity  mezinárodníhomezinárodního  obchoduobchodu  aa  

globalizaceglobalizace  aa  klimatickéklimatické  změnyzměny..  

 PostupněPostupně  nabylonabylo  tempotempo  růsturůstu  nověnově  zavlečenýchzavlečených  druhůdruhů  

exponenciálníexponenciální  charakter,charakter,  jenžjenž  trvátrvá  dosuddosud..    

 VV  ČRČR  bylobylo  dosuddosud  identifikovánoidentifikováno  vícevíce  nežnež  9090  druhů,druhů,  zz  

nichžnichž  zhrubazhruba  1010  %%  jeje  potenciálněpotenciálně  schopnoschopno  zásadnímzásadním  

způsobemzpůsobem  poškozovatpoškozovat  porostyporosty  aa  populacepopulace  svýchsvých  

hostitelůhostitelů  aa  trvaletrvale  měnitměnit  charakter,charakter,  strukturustrukturu  aa  fungovánífungování  

invadovanýchinvadovaných  ekosystémůekosystémů..    

VývojVývoj  počtupočtu  introdukcíintrodukcí  

PorovnáníPorovnání  EU  aa  ČR  ((datasetdataset  SantiniSantini  etet  alal..  20132013))  

 rozdílnýrozdílný  průběhprůběh  křivekkřivek  

 závislostzávislost  nana  socioekonomickémsocioekonomickém  vývojivývoji  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  



CíleCíle    

aneb jak chceme přispět k řešení problematiky v ČRaneb jak chceme přispět k řešení problematiky v ČR  

1.1. vypracovatvypracovat  aktuálníaktuální  přehledpřehled  invazníchinvazních  nepůvodníchnepůvodních  patogenůpatogenů  dřevindřevin  ČRČR::  

druhydruhy,,  kterékteré  sese  jižjiž  nana  územíúzemí  ČRČR  vyskytujívyskytují  ++  významnévýznamné  potenciálněpotenciálně  velmivelmi  

nebezpečnénebezpečné    druhy,druhy,  jejichžjejichž  rozšířenírozšíření  nana  územíúzemí  ČRČR  vv  blízkéblízké  budoucnostibudoucnosti  hrozíhrozí  

2.2. vybratvybrat  klíčovéklíčové  druhydruhy  invazníchinvazních  nepůvodníchnepůvodních  patogenůpatogenů  dřevindřevin  ss  největšímnejvětším  

předpokládanýmpředpokládaným  impaktemimpaktem  nana  přírodnípřírodní  prostředíprostředí  ČRČR  

3.3. vytvořitvytvořit  mapovýmapový  atlasatlas  jejichjejich  potenciálnípotenciální  distribucedistribuce  aa  impaktuimpaktu  nana  lesnílesní  

ekosystémyekosystémy  vv  ČRČR  

4.4. vypracovatvypracovat  metodikumetodiku  obsahujícíobsahující  detekcidetekci  těchtotěchto  organizmůorganizmů  aa  návrhnávrh  

vhodnýchvhodných  mitigačníchmitigačních  aa  adaptačníchadaptačních  opatřeníopatření  

5.5. navázatnavázat  užšíužší  spoluprácispolupráci  ss  institucemiinstitucemi  zz  oboruoboru  lesnictvílesnictví  aa  ochranyochrany  přírodypřírody  aa  

krajinykrajiny,,  intenzivněintenzivně  prezentovatprezentovat  danoudanou  problematikuproblematiku  aa  našenaše  výsledkyvýsledky  aa  jejichjejich  

možnémožné  aplikaceaplikace  vv  těchtotěchto  oborechoborech  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  



Výsledky 1Výsledky 1  

Přehled invazních nepůvodních patogenů dřevin ČRPřehled invazních nepůvodních patogenů dřevin ČR  

 9797  druhů,druhů,  kterékteré  sese  jižjiž  nana  územíúzemí  ČRČR  vyskytujívyskytují  

 66  významnýchvýznamných  potenciálněpotenciálně  velmivelmi  nebezpečnýchnebezpečných  druhů,druhů,  jejichžjejichž  rozšířenírozšíření  nana  územíúzemí  ČRČR  vv  blízkéblízké  
budoucnostibudoucnosti  hrozíhrozí  ((PhytophthoraPhytophthora  kernoviaekernoviae,,  PhytophthoraPhytophthora  lateralislateralis,,  CeratocystisCeratocystis  plataniplatani,,  DiaportheDiaporthe  
vacciniivaccinii,,  GibberellaGibberella  circinatacircinata,,  NeonectriaNeonectria  neomacrosporaneomacrospora))  

  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  

Taxon 
rok zjištění 

(publikace) 
zdroj status 

výskyt 

(DAISIE) 
invazní status význam 

1 Apiognomonia errabunda (Roberge ex Desm.) Höhn. (1918) 1974 Svrček, 1974 kryptogenní hojný naturalizovaný 2 

2 Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (1920) 1906 Národní muzeum nepůvodní hojný naturalizovaný 2 

3 Blumeriella jaapii (Rehm) Arx (1961) 1873 Národní muzeum nepůvodní běžný naturalizovaný 2 

4 Ceratocystis laricicola Redfern & Minter (1987) 2006 Novotný 2010 kryptogenní ojedinělý šířící se? 3 

5 
Coccinonectria pachysandricola (B.O. Dodge) L. Lombard & Crous 

(2015) 
2002 Šafránková 2005 nepůvodní hojný? naturalizovaný 2 

6 Cronartium ribicola J.C. Fisch. (1872) 1896 Národní muzeum nepůvodní běžný naturalizovaný 3 

7 Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr (1978) 2002 Jankovský et al. 2004 nepůvodní vzácný eradikován 4 

Význam: 1 = nevýznamný (způsobuje minimální poškození, neovlivňující významně odrůstání, fyziologický stav, atp.),  
2 = méně významný (může zkomplikovat odrůstání, v nepříznivých sezónách či lokalitách snížit přírůstek hmoty apod.),  
3 = významný (odumření dospělých jedinců a jejich skupin, případně zásadní poškození),  
4 = kriticky významný (plošné odumírání porostů) 



Výsledky 2Výsledky 2  
VVýběr klíčových druhů s ýběr klíčových druhů s největším předpokládaným největším předpokládaným 
impaktem na přírodní prostředí ČRimpaktem na přírodní prostředí ČR  

  

  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  

1. Cryptostroma corticale 

2. Eutypella parasitica (rakovina kmenů javorů) 

3. Glomerella cingulata 

4. Hymenoscyphus fraxineus (nekróza jasanů) 

5. Melampsoridium hiratsukanum  

6. Mycosphaerella pini 

7. Ophiostoma novo-ulmi (grafióza jilmů) 

8. Phytophthora ×alni (hniloba kořenů olší) 

9. Phytophthora cinnamomi 

10. Phytophthora plurivora 

11. Phytophthora ramorum 

  



Cíl 3Cíl 3  

Predikční Predikční modely a mapy modely a mapy příznivosti prostředí pro příznivosti prostředí pro klíčové patogeny, jejich klíčové patogeny, jejich potenciálního potenciálního 
rozšíření rozšíření nebo nebo rizika ohrožení a poškození lesů a krajiny rizika ohrožení a poškození lesů a krajiny těmito patogeny pro území ČRtěmito patogeny pro území ČR  
  

    MetodikaMetodika  
  
  
  
  
  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  

Modely rozšíření druhů Modely rozšíření druhů (SDM)(SDM)  Geografické informační systémyGeografické informační systémy  (GIS)(GIS)  

2 různé přístupy prediktivního modelování:2 různé přístupy prediktivního modelování:  

statistickéstatistické  ––  pokudpokud  jsoujsou  kk  dispozicidispozici  datadata  oo  výskytuvýskytu  danéhodaného  druhudruhu  patogenupatogenu  nana  územíúzemí  ČRČR  

––  určeníurčení  vztahuvztahu  patogenupatogenu  kk  vybranýmvybraným  prediktorůmprediktorům  pomocípomocí  statistickýchstatistických  metodmetod  ++  interpolaceinterpolace  
zjištěnýchzjištěných  vztahůvztahů  dodo  nestudovanéhonestudovaného  územíúzemí  

expertníexpertní    ––  pokudpokud  nejsounejsou  kk  dispozicidispozici  datadata  oo  výskytuvýskytu  danéhodaného  druhudruhu  patogenupatogenu  nana  územíúzemí  ČRČR  

––  kk  určeníurčení  vztahuvztahu  patogenupatogenu  kk  vybranýmvybraným  prediktorůmprediktorům  sese  používajípoužívají  datadata  aa  zjištěnízjištění  zz  jižjiž  provedenýchprovedených  
průzkumůprůzkumů  (kvalitativní(kvalitativní  nebonebo  kvantitativníkvantitativní  popisypopisy  zz  dostupnédostupné  literatury)literatury)  spoluspolu  ss  názorynázory  odborníkůodborníků    



Zájmové územíZájmové území  

  

  

  

  

  

hodnocenohodnoceno  nana  základězákladě  průměrnéhoprůměrného  
prosycháníprosychání  korunykoruny  nejméněnejméně  2200  jasanůjasanů  
rovnoměrněrovnoměrně  rozmístěnýchrozmístěných  vv  porostuporostu::    

 mírnémírné  (≤(≤  1010  %%))  

 střednístřední  ((1111––2525  %%))  

 výraznévýrazné  ((2626––5050  %%))    

 velmivelmi  výraznévýrazné  ((5151––100100  %%))  

RozsáhlýRozsáhlý  terénní průzkumterénní průzkum  

  1169 lesních porostů1169 lesních porostů  

mírnémírné  střednístřední  výraznévýrazné  

vvelmi výraznéelmi výrazné  vvelmi výraznéelmi výrazné  

4 4 úrovněúrovně  poškození porostupoškození porostu  

Statistické modelování Statistické modelování   
predikční predikční modely a mapy pro druh modely a mapy pro druh Hymenoscyphus fraxineus, původce nekrózy jasanů  



Regresní modelyRegresní modely  
ordinální logistická regreseordinální logistická regrese  

Závislá proměnná:Závislá proměnná:  míra poškození porostumíra poškození porostu  

Prediktory: Prediktory:   

Environmentální Environmentální   PorostníPorostní  

Ekologická řada  Výška porostu 

Nadmořská výška                  Zakmenění 

Sklonitost 
Vzdálenost k nejbližšímu 

porostu s jasanem 

Zastoupení lesů v 50m 

obalové zóně 

Zastoupení porostů s jasanem 
v 50m obalové zóně (%) 

Srážky 

Tvar reliéfu 

Tvary reliéfuTvary reliéfu  

hluboko zaříznutá 
údolí  a kaňony 

mělká údolí 

plošiny 

otevřené svahy 

vrcholy a hřbety 

Ekologické řadyEkologické řady  

kyselá a extrémní 

živná 

obohacená humusem 

obohacená vodou 

oglejená a podmáčená 

nelesní půda 

        negativní korelace                        pozitivní korelacenegativní korelace                        pozitivní korelace  

Statistické modelování Statistické modelování   
predikční predikční modely a mapy pro druh modely a mapy pro druh Hymenoscyphus fraxineus, původce nekrózy jasanů  



VýstupyVýstupy  zz  modelovánímodelování  

 22  modelmodelyy  aa  predikčnípredikční  mapymapy  

ModelModel  současnéhosoučasného  poškozenípoškození  porostůporostů  

nekrózounekrózou  jasanujasanu  

 závislostzávislost  rozsahurozsahu  poškozenípoškození  nana  porostníchporostních  aa  
environmentálníchenvironmentálních  charakteristikáchcharakteristikách  lesníchlesních  
porostůporostů  aa  jejichjejich  okolíokolí  

ModelModel  příznivostipříznivosti  prostředíprostředí  propro  patogenpatogen  

 hodnoceníhodnocení  relativnírelativní  náchylnostináchylnosti  stanovištěstanoviště  kk  rozvojirozvoji  
chorobychoroby  nezávislénezávislé  nana  současnýchsoučasných  porostníchporostních  
charakteristikáchcharakteristikách  

Interpolace do nehodnocených lesních porostůInterpolace do nehodnocených lesních porostů  

Vizualizace predikcí v GISVizualizace predikcí v GIS  

Výsledné predikční mapyVýsledné predikční mapy  

Statistické modelování Statistické modelování   
predikční predikční modely a mapy pro druh modely a mapy pro druh Hymenoscyphus fraxineus, původce nekrózy jasanů  



 úrodnéúrodné  nížinynížiny  podélpodél  

velkýchvelkých  řekřek::  OhřeOhře  ((11),),  LabeLabe  

((22),),  DyjeDyje  ((33),),  MoravaMorava  ((44))  

 vlhkévlhké  oblastioblasti  připři  hranicíchhranicích  

ss  PolskemPolskem  aa  SlovenskemSlovenskem::  
východnívýchodní  SlezskoSlezsko  ((55),),  

BeskydyBeskydy  ((66))  

NejvíceNejvíce  ohroženéohrožené  oblastioblasti  

Nejnižší riziko poškozeníNejnižší riziko poškození  

  

  

 výševýše  položenépoložené  oblastioblasti  

ČeskéhoČeského  masivumasivu  ss  nižšíminižšími  

srážkamisrážkami  aa  chudýmichudými  

kyselýmikyselými  půdamipůdami  

ŠumavaŠumava  ((77),),  KrušnéKrušné  horyhory  ((88))  aa  
SudetskáSudetská  pohořípohoří  ((99))    
DoupovskéDoupovské  horyhory  ((1010),),    ČeskéČeské  
středohořístředohoří  ((1111))  

Příznivost prostředíPříznivost prostředí  Legenda 

Příznivost prostředí 

lesní porosty 

nízká 

střední 

vysoká 

velmi vysoká 

Výsledky 3a 
predikční mapa příznivosti prostředí pro rozvoj nekrózy jasanůpredikční mapa příznivosti prostředí pro rozvoj nekrózy jasanů  



Ash dieback Ash dieback 

severityseverity  SoučasnéSoučasné  poškozenípoškození::  

 mírné:  41 % lesních porostůlesních porostů  

 střední: 12 % 

 výrazné:   26% 

 velmi výrazné:   21% 

 

VyššíVyšší  lokálnílokální  variabilitavariabilita  

 způsobenázpůsobená  rozdílyrozdíly  vv  

porostníchporostních  charakteristikáchcharakteristikách  

(výška(výška  porostu)porostu)  aa  

izolovanostíizolovaností  porostuporostu  odod  

ostatníchostatních  porostůporostů  ss  jasanemjasanem  

Legenda 

Současné poškození 

lesní porosty 

mírné 

střední 

výrazné 

velmi výrazné 

Současné Současné 

poškozenípoškození  

Výsledky 3a 
predikční mapa predikční mapa současné míry poškození lesních porostů nekrózou současné míry poškození lesních porostů nekrózou jasanůjasanů  
  



Současné poškození porostůSoučasné poškození porostů  
environmentální + porostní prediktoryenvironmentální + porostní prediktory  

Příznivost prostředí pro patogen a rozvoj chorobyPříznivost prostředí pro patogen a rozvoj choroby  
environmentální prediktoryenvironmentální prediktory  

RozdílyRozdíly  mezimezi  mapamimapami  

 nana  příkladupříkladu  krajinykrajiny  jižníjižní  MoravyMoravy  mezimezi  
PavlovskýmiPavlovskými  kopcikopci  aa  údolímúdolím  řekyřeky  DyjeDyje  

Predikční modely a mapy pro druh Predikční modely a mapy pro druh Hymenoscyphus fraxineus  



Aplikace map v Aplikace map v ochraně přírodyochraně přírody  
EvropskyEvropsky  významnévýznamné  lokalitylokality  (EVL)(EVL)  
chráněnéchráněné  vv  rámcirámci  soustavysoustavy  NATURANATURA20002000  podlepodle  SMĚRNICESMĚRNICE  

RADYRADY  9292//4343/EHS/EHS  oo  ochraněochraně  přírodníchpřírodních  stanovišť,stanovišť,  volněvolně  

žijícíchžijících  živočichůživočichů  aa  planěplaně  rostoucíchrostoucích  rostlinrostlin  

PříznivostPříznivost  prostředíprostředí  

EVLEVL  DěvínDěvín  
nízkánízká--střednístřední  
příznivostpříznivost  prostředíprostředí  
propro  rozvojrozvoj  chorobychoroby  

EVL Milovický lesEVL Milovický les  
ZZ: : střednístřední--vysokávysoká  
VV: : velmi vysokávelmi vysoká  

EVL Niva DyjeEVL Niva Dyje  
velmi vysokávelmi vysoká  
příznivost prostředípříznivost prostředí  

Současné poškozeníSoučasné poškození  

EVL Niva DyjeEVL Niva Dyje  
velmi vysoká  velmi vysoká  příznivostpříznivost  prostředíprostředí  
vavaririababiillníní    současné poškozenísoučasné poškození  
  

  

rozdílnýrozdílný  současnýsoučasný  management management propro  jednotlivé porostyjednotlivé porosty  

Predikční modely a mapy pro druh Predikční modely a mapy pro druh Hymenoscyphus fraxineus  



Expertní modelování Expertní modelování   
predikční model predikční model a a mapa mapa pro druh pro druh Phytophthora cinnamomi  

PodkladyPodklady  

 literárníliterární  rešeršerešerše  ekologickýchekologických  aa  epidemiologickýchepidemiologických  datdat  propro  danýdaný  patogenpatogen  (rozšíření(rozšíření  patogenu,patogenu,  způsobzpůsob  šířeníšíření  aa  

přežívání,přežívání,  biologiebiologie  aa  ekologieekologie  druhu,druhu,  onemocněníonemocnění  ++  příznaky,příznaky,  seznamseznam  hostitelůhostitelů  ++  jejichjejich  citlivostcitlivost  vůčivůči  patogenu)patogenu)  

→→  analýzaanalýza  faktorůfaktorů  ovlivňujícíchovlivňujících  šířeníšíření  aa  přežívánípřežívání  patogenupatogenu  

 geodatabázegeodatabáze  podkladovýchpodkladových  vrstevvrstev  oo  krajiněkrajině  ČRČR  (např(např..  oo  klimatu,klimatu,  substrátu,substrátu,  reliéfu,reliéfu,  krajinnémkrajinném  pokryvu)pokryvu)  

  

Burgess et al. 2017 

CharakteristikaCharakteristika  patogenupatogenu  

 Patří mezi 100 nejhorších invazních druhů na světě. 
Přezdívku “biologický buldozer” si tento patogen vysloužil 
kvůli širokému spektru hostitelů a tudíž schopnosti 
decimovat celé ekosystémy. 

 rozšířenrozšířen  celosvětověcelosvětově  vv  tropických,tropických,  subtropickýchsubtropických  aa  
temperátníchtemperátních  oblastechoblastech  

 300300  rodůrodů  aa  tisícetisíce  druhůdruhů  citlivýchcitlivých  hostitelůhostitelů  

 největšínejvětší  problémyproblémy  aa  škodyškody  vv  AustráliiAustrálii  ++  veve  všechvšech  
ekosystémechekosystémech  ss  mediteránnímmediteránním  podnebímpodnebím  

 PředpovědníPředpovědní  modelymodely  rozšířenírozšíření  zahrnujícízahrnující  globálníglobální  oteplováníoteplování  
předpokládajípředpokládají  dodo  budoucnostibudoucnosti  přesunpřesun  hlavníchhlavních  ohnisekohnisek  
onemocněníonemocnění  dodo  vyššíchvyšších  nadmořskýchnadmořských  výšekvýšek..  

 vv  ČRČR  zaznamenánzaznamenán  vv  rr..  20072007,,  invazníinvazní  statusstatus  ==  šířícíšířící  sese      



Expertní modelování Expertní modelování   
predikční model predikční model a a mapa mapa pro druh pro druh Phytophthora cinnamomi  

PostupPostup  

 definovánídefinování  koncepčníhokoncepčního  modelumodelu  nana  základězákladě  

literárníliterární  rešeršerešerše  

 výběrvýběr    nejdůležitějšíchnejdůležitějších  prediktorůprediktorů  

 převodpřevod  rozsahurozsahu  hodnothodnot  vybranýchvybraných  prediktorůprediktorů  

nana  dílčídílčí  indexyindexy  příznivostipříznivosti  propro  patogenpatogen  ss  

rozsahemrozsahem  hodnothodnot  odod  00  (zcela(zcela  nepříznivénepříznivé  

prostředí)prostředí)  dodo  11  (nejpříznivější(nejpříznivější  prostředí)prostředí)    

 určeníurčení  vahvah  (důležitosti)(důležitosti)  jednotlivýchjednotlivých  prediktorůprediktorů    

propro  výpočetvýpočet  výslednéhovýsledného  kompozitníhokompozitního  indexuindexu  

příznivostipříznivosti  prostředíprostředí  propro  patogenpatogen  (pomocí(pomocí  

váženéhováženého  aditivníhoaditivního  modelu)modelu)  

 vytvořenívytvoření  aa  výpočetvýpočet  modelumodelu  vv  prostředíprostředí  ArcGISArcGIS  

ss  využitímvyužitím  nástrojenástroje  ModelModel  BuilderBuilder  

 vizualizacevizualizace  výslednéhovýsledného  prediktivníhoprediktivního  modelumodelu  

pomocípomocí  mapymapy  

Prediktor Váha 
Půdní podmínky 2 

Teplota 2 

Tvar reliéfu 1 

Orientace svahu 1 

Přítomnost vodního toku 1 

Druhová skladba vegetace 

(z hlediska přítomnosti a citlivosti hostitelů) 
3 (?) 

Prediktor 
Dílčí index příznivosti pro patogen 

0 0,25 0,33 0,50 0,67 0,75 0,83 1 

Půdní kategorie dle 

lesnické typologie) 

Q, R, 

W, X 
  

A, B, 

D, H, 

J 

C, L, M, 

U, V 

F, G, I, K, 

N, O, S, T, 

Y, Z 

  P   

Počet dní s teplotou 

nad 20°C 
< 10 10-20   20-30   30-40   > 40 

Tvar reliéfu 

(kateg. landforms) 

7, 9, 

10 
    3, 6, 8       

1, 2, 4, 

5 

Orientace svahu  S, V     Z       
J, 

rovina 

Přítomnost vodního 

toku  
NE             ANO 

Model příznivosti abiotických podmínek  

Vážený aditivní model 



Výsledky 3b 
predikční mapa příznivosti abiotických podmínek prostředí pro predikční mapa příznivosti abiotických podmínek prostředí pro Phytophthora cinnamomi   

Příznivost abiotických Příznivost abiotických 

podmínekpodmínek  

Výstup modelování 
mapa znázorňující kompozitní 

index příznivosti s hodnotami v 

rozmezí od 0 do 90 

kategorizace do 5 tříd 

pomocí metody přirozených 

zlomů („natural breaks“) 

Predikční mapa tříd příznivosti 

abiotických podmínek prostředí 

pro patogen 



ZávěryZávěry    
Současná situace v ČRSoučasná situace v ČR  
 invazními patogeny invazními patogeny vážně ohroženo 7 druhů vážně ohroženo 7 druhů lesních dřevinlesních dřevin: :   

jilm horský, jilm horský, j. j. vaz vaz a j. a j. habrolistý (habrolistý (OphiostomaOphiostoma  novonovo--ulmiulmi) )   
olše lepkavá olše lepkavá a o. šedé a o. šedé ((Phytophthora ×alni ) )   
jasan ztepilý jasan ztepilý a j. a j. úzkolistý (úzkolistý (Hymenoscyphus fraxineus)  

 lokální invaze:lokální invaze:  
kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) plošně likvidující smrk pichlavý v Krušných horách  
bradavkatka parazitická (Eutypella parasitica) poškozující všechny domácí druhy javorů ve Slezsku 
pronikání patogenů z r. Phytophthora do lužních lesů ve středních Čechách a na jižní Moravě 
šíření a nárůst významu druhu Mycosphaerella pini  způsobujícího červenou sypavku borovic 
  

Problémy, Problémy, které které lze očekávat vlze očekávat v  následujících dekádáchnásledujících dekádách    
 masivní pronikání nepůvodních druhů r. Phytophthora (např. polyfágní P. plurivora) do listnatých lesů 
 zdomácnění P. cinnamomi v termofytiku 
 invaze P. ramorum a plošné poškození modřínů 
 další ohniska sazné nemoci javorů (Cryptostroma corticale) v souvislosti s environmentálním stresem 
  
  

Věříme, že naše výstupyVěříme, že naše výstupy  
  
1. aktualizovaný přehled invazních nepůvodních patogenů dřevin ČR 
2. mapový atlas potenciální distribuce klíčových invazních patogenů a jejich impaktu na lesní ekosystémy ČR 
3. metodika obsahující detekci těchto organizmů a návrh vhodných mitigačních a adaptačních opatření 
 
mohou sloužit jako přínosné nástroje pomáhající při řešení problematiky invazních patogenů dřevin v ČR a při 
snaze snižovat dopad těchto organizmů v krajině.   

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a 

předpokládaný dopad v předpokládaný dopad v krajiněkrajině    ChumanováChumanová  et al.et al.  



EVAEVA  CHUMANOVÁCHUMANOVÁ 

OdděleníOddělení  biologickýchbiologických  rizik,rizik,  VýzkumnýVýzkumný  ústavústav  SilvaSilva  TaroucTaroucyy  

propro  krajinukrajinu  aa  okrasnéokrasné  zahradnictví,zahradnictví,  PrůhonicePrůhonice  

Eva.Chumanova@vukoz.cz 

DDĚĚKUJI ZA POZORNOST  KUJI ZA POZORNOST    
  

TatoTato  studiestudie  bylabyla  podpořenapodpořena  TechnologickouTechnologickou  agenturouagenturou  ČRČR  [TH[TH0303030603030306]]..  

Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace 

a předpokládaný dopad v krajiněa předpokládaný dopad v krajině  



HLAVNÍHLAVNÍ  CÍLECÍLE::    

1.1. identifikovatidentifikovat  klíčovéklíčové  druhydruhy  invazníchinvazních  houbovýchhoubových  patogenůpatogenů  dřevindřevin  ss  největšímnejvětším  

předpokládanýmpředpokládaným  impaktemimpaktem  nana  přírodnípřírodní  prostředíprostředí  ČRČR  

2.2. vytvořitvytvořit  mapovýmapový  atlasatlas  jejichjejich  potenciálnípotenciální  distribucedistribuce  aa  impaktuimpaktu  nana  lesnílesní  ekosystémyekosystémy  

včetněvčetně  souhrnnésouhrnné  mapymapy  celkovécelkové  mírymíry  zátěžezátěže  krajinykrajiny  invazemiinvazemi  těchtotěchto  organismůorganismů  aa  

vizualizacevizualizace  možnýchmožných  dopadůdopadů  nana  síťsíť  ZCHÚZCHÚ  aa  biotopybiotopy  sítěsítě  NATURANATURA  20002000  aa  

3.3. vypracovatvypracovat  metodikumetodiku  obsahujícíobsahující  detekcidetekci  těchtotěchto  organizmůorganizmů  aa  návrhnávrh  vhodnýchvhodných  

mitigačníchmitigačních  aa  adaptačníchadaptačních  opatřeníopatření.. 

ProjektProjekt  TAČRTAČR::  InvazníInvazní  nepůvodnínepůvodní  mikroorganizmymikroorganizmy  jakojako  rizikoriziko  

propro  lesnílesní  ekosystémyekosystémy  ČRČR..  Identifikace,Identifikace,  analýzaanalýza  impaktuimpaktu  aa  návrhnávrh  

mitigačníchmitigačních  aa  adaptačníchadaptačních  opatřeníopatření  sese  zaměřenímzaměřením  nana  zvláštězvláště  

chráněnáchráněná  územíúzemí..  


