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Nejsnazší je se s následky biologických invazí vypořádat jejich předcházením

Predikce = jaký organismus by se mohl stát invazním

- modelování 

Prevence = jak zabránit tomu aby se nepůvodní organismy nešířily

- konkrétní doporučení, legislativa, metodiky

Identifikace = určení nepůvodních “na vstupu“ i odlišení od domácích druhů 

- klíče, odborníci na daný taxon, DNA



Predikce
- druhy jsou přemísťovány (1) a mohou být vypouštěny (2)
- pravděpodobnost usazení (3) a šíření (4) se dá předpovídat

1       2             3                 4

seznam 
hodnocených 

druhů

- vodní organismy

- co již v ČR je

- co by se v ČR mohlo 
objevit



AS-ISK – CEFAS

- 49/55 otázek s volitelnou mírou spolehlivosti

Lithobates catesbeianus Xenopus leavis
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-10  ―  33



Risk Assesment Model (RAM) – Australian Bureau of Rural Science

- Climatch v1.0 - srovnání / překryv až 16 klimatologických charakteristik

0.941                0.365

Usazení =

- klima 

- historie introdukcí

- charakteristika 
čeledi

- konstanta oblasti

Lithobates catesbeianus Xenopus leavis

0 ― 1



Maximum entropy modeling (Maxent) 
– American Museum of Natural History

- známá přítomnost druhů - min. 10 bodů a 2 vrstvy

- příprava dat - .ascii, identické rozlišení



- zadání faktorů a 
nastavení 
vstupních dat

- “over-fitting“

- “tresholding“

- nestejná hodnota 
bodů původního 
výskytu

- biologickou 
nebezpečnost 
nutno ověřit navíc Masin et al. 2014. 

Biological Invasions



Boosted regression trees (BRT) – BIOMOD package R

- Regression tree + Boosting

- vysvětlená variabilita modelu lze vyjádřit jako R²

- volba podoby modelu komplet na uživateli

- …., klima, příbuznost, počet introdukcí, dospělost a plodnost

2012



Prevence
- měla by vycházet z PREDIKCE…

- EU Strategy on Invasive Species (COM 2008, 798) 
- EU Biodiversity Strategy to 2020 

Pergl et al. 2016 Neobiota
- Black list – plošná eradikace – 78 rostlin / 39 živočichů
- Grey list – eradikace v ZCHÚ – 47 / 16
- Watch list – sledování – v okolních zemích, zajetí, v minulosti – 25 / 27 
Pergl et al. 2016 Metodika mapování a monitoring invazních druhů

European Commission
(2014) Regulation (EU) 
No 1143/2014



Identifikace

K L Í Č

- jasně vymezená, druhově nepříliš početná skupina 

např. kytovci světa (Jefferson et al. 1993)

- více skupin se stejnou prostorovou příslušností 

např. klíč našich obratlovců (Štěpánek 1950)

- dvojí vymezení tj. jak prostorem, tak taxonomickou příslušností 

např. klíč vážek České republiky (Dolný et al. 2016)



klíč 
obojživelníků 
světa ???

v našem klíči 
chybí…



Nemá ocasní ani hřbetní hřebeny
Má na bocích viditelné žebrování (rýhy)
Nemá příušní žlázy (parotidy)
Nemá rýhy v oblasti nozder 
V dospělosti nemá vnější keříčkovité žábry
Přední čtyři prsty, zadní pět prstů 
Nemá na končetinách plovací blány 
Světlé kruhovité skvrny jsou pouze na hřbetě 
(svrchní strana těla) a vždy ve dvou řadách

Mlokovití (Salamandridae)
Mločíkovití (Plethodontidae)
Úhoříkovití (Amphiumidae)
Macarátovití (Protediae)
Surýnovití (Sirenidae)
Mlokanovití (Dicamptodontidae)
Mlokánkovití (Rhyacotritonidae)
Pamlokovití (Hynobidae)
Velemlokovití (Cryptobranchidae)
Axolotlovití (Ambystomatidae)



Workshop
- 40 objektů
- pět taxonomických skupin
korýši, plži+mlži, ryby, obojživelníci, plazi 

- na každou samostatný materiál
- objekty 

se mohou opakovat
nemusí tam být všechny
manipulace možná 

- anonymní
- poznámky pište volně 
- vyhodnocení ihned po skončení


