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Anotace
Současný způsob hospodaření vyvíjí velký tlak na naše původní druhy zvěře, ubírá
jim remízky a přirozené kryty. Jsou většinou plně závislé na mysliveckém managementu,
který se snaží dodržet normované stavy a úživnost honiteb. Tlak je na naši původní zvěř
kladen i z hlediska introdukovaných druhů zvěře. Velká část nepůvodních druhů má velmi
podobné, či stejné potravní a ekologické nároky jako zvěř původní. A mnohdy je na naše
území zavlečen i cizí parazit.

Ptáci
Introdukce pro lovecké účely
Od 15. století jsou do ČR dováženy různé druhy ptáků vhodné pro lovecké účely.
Do této kategorie patří především hrabaví ptáci. To jsou např. bažanti, orebice, křepelové,
krocani. Chovají se převážně ve voliérách, odkud jsou vypouštěni do obor nebo do volné
přírody. Většina druhů se v ČR neetablovala.
Introdukce pro hospodářské účely
Do této kategorie spadají druhy ptáků chovaných za účelem hospodářské výroby
masa, kůže, peří atd. Kromě druhů introdukovaných pro lovecké účely jsou to především
běžci ( pštros, emu, nandu). Tito ptáci bývají chováni především ve voliérách a farmových
chovech. Žádný z těchto druhů se v ČR neetabloval ani neaklimatizoval.
Introdukce pro zájmové účely
Tyto druhy ptáků jsou chovány v zajetí především pro potěšení chovatele. Ptáci
jsou chování v zoologických zahradách a u menších chovatelů. Hojně chovanými druhy
jsou vrubozobí (kachny, husy, labutě atd.), hrabaví ( bažanti, křepelky atd.) a holubovití
(holubi, hrdličky atd.). Mnohé druhy občas ze zajetí uniknou, v přírodě ovšem zpravidla
brzy hynou. V ojedinělých případech dochází k jejich déledobému přežívání nebo dokonce
úspěšnému zahnízdění ( např. husice rezavé). Žádný z těchto druhů se v ČR neetabloval. K
aklimatizaci došlo zřejmě u páva korunkatého. Introdukované druhy ptáků se nejčastěji
etablují v západní a jihovýchodní Evropě. Odtud jednotliví jedinci zaletují na území ČR.
Některé z těchto druhů (např. berneška velká nebo husice egyptská) jsou schopné přežívat
v podmínkách střední Evropy a lze očekávat, že se časem etablují i na území ČR.
Výskyt nepůvodních druhů ptáků na území ČR monitoruje Faunistická komise při České
společnosti ornitologické.

4

Savci
Dovoz introdukovaných druhů zvěře probíhá již od středověku, kdy byly zámecké
zahrady a obory plné nepůvodních druhů zvěře. Většinou tato zvěř sloužila jako zajímavá
trofej nebo pro exotičnost obor.
Velká část introdukované zvěře se na naše území dostala úmyslně. Byla chována v
oborách a pro volně žijící živočichy nepředstavovala žádnou hrozbu. Jednalo se především
o sudokopytníky, kteří představovali zajímavou trofej. Probíhala také introdukce zvěře za
účelem zdokonalení trofejí. Tyto druhy byly kříženy s naší původní zvěří. Další kategorií
introdukce jsou neetablované druhy, které se do přírody dostaly úmyslně či neúmyslně.
Tyto druhy mají výskyt na našem území pouze epizodní a neohrožují ekologickou stabilitu
naší fauny. Často se také stává, že se na naše území dostává zvěř z okolních států. Některé
druhy se invazně rozšířily na naše území.
Na území ČR se etablovalo 7 kopytníků (sika Dybowského, sika japonský, daněk
evropský, jelenec běloocasý, kamzík horský a muflon).
Invazní charakter má v dnešní době nutrie říční, norek americký a mýval severní.
Těmto druhům je zapotřebí věnovat největší pozornost a sledovat jejich populační nárůsty.

Nepůvodní druhy tvoří poměrně velkou část naší zvěře a je zapotřebí jejich stavy
neustále kontrolovat a při zvýšení stavů neodkladně zasáhnout. Pokud vyplní volné
stanovištní a potravní místo, jsou na našem území vítány. Při střetu původního a
nepůvodního druhu by měly být vynaloženy takové prostředky, abychom uchránili náš
původní druh. Při oborových chovech a chovech za účelem vylepšení trofejí je velmi
důležité dbát na to, aby hybridní jedinci neunikli do volné přírody a nekřížili se s
původními druhy. Pokud se potvrdí možnost hybridizace mezi původním a nepůvodním
druhem ve volné přírodě, je bezpodmínečně nutné nepůvodní druh odstranit z této oblasti a
tím uchránit čistotu krve naší zvěře.
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