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Giant alien (bolševník velkolepý)
ALARM
DAISIE
PRATIQUE

Bolševník velkolepý
•

Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) a pernicious
invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien
invasive plant management in Europe – EVK2-2001-CT-00128
(2002-2005)

•
•

5 rámcový program EU
koordinátor: H.P. Ravn (Kodaň); 7 institucí

•

Bolševník velkolepý - "populární" invazní druh s jasným
dopadem na lidské zdraví a podstatným vlivem na lokální
biodiverzitu
Proto byl vybrán jako modelový druh pro vytvoření
"integrované strategie pro jeho kontrolu" (efektivní, praktická,
trvale udržitelná)

•

Bolševník velkolepý
•
•
•

•
•

Shromáždit taxonomické, genetické, biologické a ekologické informace o
bolševníku
Modelování invaze na lokální a kontinentální úrovni
Pokusit se nalézt a zhodnotit potenciální činitele biologické kontroly v
původním areálu pro možné budoucí použití v Evropě; s ohledem na
evropská pravidla pro introdukci nepůvodních organismů a případně
vytvořit plán kontroly
Zhodnotit v současné době používané metody likvidace a kontroly a
navrhnout vhodný management tak aby bylo omezeno další šíření druhu
Kombinací získaných znalostí vytvořit metodiku a návod pro integrovanou
kontrolní strategii

www.giant-alien.dk
Pyšek P., M.J.W. Cock, W. Nentwig &
H.P. Ravn (2007): Ecology and
Management of Giant Hogweed
(Heracleum mantegazzianum). - CAB
International

Nielsen C., Ravn H. P., Cock M., Nentwig W. (eds.), Booy O.,
Eckstein L., Hansen S. E., Hattendorf J., Hüls J., Jahodová Š.,
Krinke L., Moravcová L., Müllerová J., Otte A., Pergl J., Perglová
I., Priekule I., Pyšek P., Thiele J., Treikale O., Trybush S., Vanaga
I. & Wittenberg R. 2005. The giant hogweed best practice manual.
Guidelines for the management and control of an invasive alien
weed in Europe. – Forest and Landscape Denmark, Hoersholm,
Denmark, 44 pp.

Hledání potenciálních agentů biologické kontroly
Identifikace všech možných přirozených nepřátel v původním areálu
(bezobratlí a patogeny)
Bezobratlí (hmyz):
• Bylo nalezeno více jak 350 druhů hmyzu na bolševníku, nicméně většina
pouze jen jako "náhodní návštěvníci"
• Celkem bylo na na bolševníku 162 druhů herbivorního hmyzu (123
polyfágních či s neznámou specificitou)
• Na Kavkaze nebyl nalezen jediný druh, který by se vyskytoval (byl vázaný)
pouze na bolševník!

Patogeny
obecně při použití patogenů pro biokontrolu: účinné (vážné poškození, snadné
šíření) a bezpečné (vysoká specificita)
U bolševníku na Kavkaze:
• několik druhů houbových patogenů ovlivňujících populace bylo nalezeno
(Phloeospora heraclei and Phomopsis sp.)
• nicméně nedostatečně specické pro bolševník velkolepý
Potenciál pro bio-kontrolu?
Široké spektrum hmyzích herbivorů a patogenů, avšak s malým dopadem a
nízkou hladinou specificity

ALARM
•
•
•
•

Assessing LArge scale environmental Risks for biodiversity with tested
Methods; (2004-2008)
6 rámcový program EU; podprogram 6.3: Sustainable Development, Global
Change and Ecosystems; GOCE-CT-2003-506675;
www.alarmproject.net; 70 institucí
Celkový příspěvek od EU činil 12 mil. €

Moduly projektu:
1. Změna klimatu
2. Chemické znečištění
3. Ztráta opylovačů
4. Biologické invaze

ALARM: struktura projektu
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Highest levels of invasion
in moderately dry and warm
lowland areas in:
• western Europe (e.g. SE
England or NW France)
• in agricultural regions in central
and eastern Europe (e.g. N
Germany, Poland, Czech
Republic, Hungary and the lower
Danube valley).
Low levels of invasion:
• Boreal biogeographical region
• montane zones
• Mediterranean region (including
the sub-Mediterranean zone),
where higher levels of invasion
are predicted only along the
coastline, in areas with irrigated
agricultural land or along rivers
Chytrý et al. 2009

ALARM: socio-ekonomické scénáře (využití krajiny, klima)
BAMBU: Business-As-Might-Be-Usual
(pokračování současného trendu) scénář extrapolující očekávané trendy v EU. Zahrnuje
částečné omezování a adaptace na klimatické změny, nicméně bez radikálních zásahů
na ochranu biodiverzity.

GRAS: GRowth Applied Strategy
(ekonomicky a globálně orientovaná strategie) je založená na volném trhu, globalizaci a
deregulaci. V ohledu ke klimatické změně je zaměřena zejména na adaptaci, nikoli na
snaze o její zmírnění. Omezení ve směru ochrany biodiverzity (a jiných
environmentálních problémů) jsou aplikovány jen pro dané případy. Scénář nezahrnuje
zájem v společenskou udržitelnost, ekonomická udržitelnost je interpetována jen jako
ekonomický růst.

SEDG: Sustainable European Development Goal
(důraz na udržitelný růst a ochranu biodiverzity) scénář zahrnuje integrované složky
životního prostředí, společenské vztahy, a ekonomickou udržitelnost. Je založen na
nastavení pravidel, částečném omezení volného trhu a vytvoření nástrojů, které směřují
k dosaení cíle udržitelnosti. Tento přístup je postaven na principu předběžné opatrnosti
tak aby byly omezeny možné budoucí negativní vlivy.
Spangenberg 2007

Predikce rostlinných invazí v Evropě

Při všech scénářích bude počet
nepůvodních druhů narůstat!
Zejména v S a SZ Evropě. Pokles
se očekává v zemědělských
oblastech V Evropy.

Chytrý et al. (v tisku)

ALARM ATLAS of biodiversity risk
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Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe; (20052008)
6 rámcový program EU; program STREP (Specific Targeted
Research or Innovation Project); SSPI-CT-2003-511202
Celkový rozpočet byl 2,8 mil. €
Koordinátor: NERC Centre for Ecology & Hydrology, UK(Phil E.
Hulme, David Roy)
www.europe-aliens.org

1. Cílem projektu byla inventarizace evropských nepůvodních druhů v
suchozemských, sladkovodních a mořských ekosystémech
2. Strukturovat seznam tak aby poskytl podklad pro prevenci a kontrolu
invazí
3. Zhodnotit a poskytnout přehled ekologických, ekonomických a
zdravotních rizik nejrozšířenějších a významných invazních druhů
4. Použít data o rozšíření pro vytvoření rámce pro systém včasného
varování

DAISIE

WP6 Evropský invazní portál a inventarizace
WP2
Registr expertů

Analýza naturalizace

WP4
Evropský invazní
informační systém

Impakt nepůvodních druhů

Rozšíření významných invazních druhů
Významné invazní druhy

WP3
Evropská databáze
nepůvodních druhů

Invazní druhy

Národní seznamy nepůvodních druhů Popis významných invazních druhů Evropy

WP5
Mapy rozšíření,
prostorové analýzy

Vlastnosti spojené s úspěšnou invazí

WP7 Sdílení dat, informování a prezentace výsledků
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Trendy v počtech invazních druhů
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Roques et al. 2009
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PRATIQUE
•
•

7 RP EU; 2008-2011, organizace (EPPO, INRA, CABI, SCIRO...)
www.pratiqueproject.eu

•
•
•

Seznam relevantních datových zdrojů pro PRA
Souhrn existujících PRA
Použití a rozšíření metod pro:
– Zhodnocení impaktu
– Zajištění konzistence, nakládání s nejistotou, souhrn rizik a
mapování ohrožených území
– Revize a analýzy cest introdukcí
– Eradikace, likvidace a monitoring zavlečených škůdců
Vytvoření (aktualizace) uživatelsky přijatelného PRA

•

Analýzy eradikací a impaktu
Acer platanoides
Lonicera maackii
Lantana camara
Melaleuca quinquenervia
Aegilops triuncialis
Cortaderia selloana
Eleagnus umbellata
Fallopia sachalinensis

Analýza úspěchu eradikačních kampaní pro rostliny,
hmyz, bezobratlé a mikroorganismy.

Centaurea maculosa
Euphorbia esula
Phragmites australis
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Fig. 3. Twenty species with the highest proportions of negative impacts
recorded among all cases in which the impact of a given species was study.
Only species with at least 10 cases are considered (see Table 2 for details).
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PRATIQUE – PRA schémata
Table 1. Number of risk analysis schemes and examples of best practice
collected in PRATIQUE for various categories of organisms and number of
countries from which these schemes and examples originate. Total numbers
are not necessarily the sum of all rows because of overlaps between rows.
Organisms

Schemes

Examples

No. of
countries/regions

Plant pests and pathogens

27

>150

26

Weeds

24

>100

14

Terrestrial vertebrates

9

-

7

Freshwater vertebrates

11

-

7

Marine vertebrates

9

-

7

Other invertebrates

6

5

5

Animal health

28

23

9

GMOs

6

-

2

Plant protection products

2

-

1

TOTAL

74

>300

34

Kenis & Van Vlandeeren 2009

Upravené Pheloungovo schéma WRA (původně pro Hawaii)

EPPO PRA
•1.3 How likely is it that the pest is associated with the pathway at the point(s) of origin?
•1.4. How likely is the concentration of the pest on the pathway at origin to be high, taking into account
factors like cultivation practices, treatment of consignments?
•1.5. How large is the volume of the movement along the pathway?
•....

Pheloung et al. 1999, Křivánek 2006, EPPO

Srovnání existujících WRA schémat

Křivánek 2006; Křivánek & Pyšek 2006

Rozdíl mezi WRA a PRA?
Jaký je hodnocený druh a "zadavatelem" PRA či WRA?
Zajímají nás druhy ohrožující "biodiverzitu" (co vůbec víme o vlivu
alienů na původní druhy) či druhy spojené s přímým dopadem na např.
pěstované plodiny, zdraví atd....
Nejlepší prediktor => invazní či problémový jinde!
Hodnocení založené na vlastnostech druhu nebo na otázkách
spojených s pravděpodobností zavlečení a rizikem?

• Vytvoření platformy na spolupráci (předávání informací)
mezi pracovními skupinami (ochrana přírody,
zemědělství, věda a výzkum....)
• Každá skupina má trochu jiné priority a pohled na
nepůvodní druhy....
• ...nicméně je třeba (nebo alespoň vhodné) některé
aktivity koordinovat a předávat informace!

European Centre For Invasive Species Management (ECISM) ?
Scientific Advice and Research Direction
Information service to the Commission, the Parliament, the Member
States and their citizens; advise on targeting research, identifying gaps
Surveillance and Early Warning
Maintenance of the DAISIE database and its development to early
warning system; warning lists, immediate removal of newly detected
innvaders
Horizon Scanning and Risk Assessment
Development of an integrated invasive species risk assessment
scheme; monitoring of pathways; regular reporting of emerging threats
Rapid and Continuing Response
Timely reaction to invasion threats; coordinated approach; mobilization
of experts; guidelines and operating procedures for eradications
Training and Capacity Building
Public awareness and stakeholder consultation ….
Hulme P., Pyšek P., Nentwig W. & Vilà M. 2009. Will threat of
biological invasions unite the European Union? Science 324: 40–41.

