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Abstract

Geranium purpureum was found for the first time in the Czech Republic in 2005. Its locality is situated
at the railway station of Hrušovany u Brna, about 20 km south of Brno. Later it was observed at other
localities, Popovice by Rajhrad, Modøice, Rajhrad u Brna, Vojkovice nad Svratkou and Brno-Horní
Heršpice, and finally at all railway stations between Brno and Hrušovany on the railway from Brno to
Bøeclav. Its occurrence is obviously connected to the total reconstruction of the railway corridor be-
tween Brno and Bøeclav.

Its occurrence in the Czech Republic was expected by Slavík (Slavík 1997). Our last knowledge con-
firms fast spread between stations. Geranium purpureum occurs mostly in coarse gravel and finds best con-
ditions below panel platforms, where it is protected against herbicides, drought and strong sunshine.

K e y w o r d s :  alien species, Geranium purpureum, Geranium robertianum, South Moravia

N o m e n k l a t u r a :  Kubát et al. (2002)

Úvod

Kakost nachový [Geranium purpureum Vill. Fl. Delph. 72, 1875, syn.: G. minutiflorum
Jord., G. parviflorum Viv., G. robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman] je pøirozenì
rozšíøen v západní a ji�ní Evropì, na Kypru, v Malé Asii, na Kavkaze, v Sýrii a izolované
lokality jsou v severní a východní Africe. Výskyt se uvádí pøevá�nì na propustných pù-
dách v teplejších polohách, v køovinách, øídkých trávnících, na suchých skalách a zdech
(Webb et al. 1968, Hess et al. 1970).

Slavík (1997) nález kakostu nachového v Èeské republice oèekával, nebo� v øadì zemí
støední Evropy bylo zaznamenáno jeho šíøení (Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko). Skuteènì
jsme jej v roce 2005 poprvé objevili na ji�ní Moravì v Hrušovanech u Brna.
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Rozšíøení v Èeské republice

Kakost nachový byl poprvé pozorován V. Rù�ièkou v kolejišti na �eleznièní stanici Hru-
šovany u Brna v roce 2005. Ji� v tomto roce se vyskytoval v takových skupinách, �e je
témìø jisté, �e k zavleèení semen nemohlo dojít pozdìji ne� v roce 2002 (usuzujeme tak
podle našeho dalšího studia rozrùstání populací) a nejdøíve v roce 1999, kdy byla dokonèe-
na rekonstrukce �eleznièního koridoru mezi Brnem a Bøeclaví (stanici Hrušovany u Brna
sledujeme dlouhodobì). Odtud nebo i z jiného mo�ného centra výskytu na trati è. 250
(Praha–) Havlíèkùv Brod – Brno – Bøeclav (sledovali jsme pouze úsek Brno – Hrušovany
u Brna, hypoteticky tedy výskyt v Hrušovanech u Brna nemusí být první ani nejbohatší;
tra� 260 Brno – Èeská Tøebová prošla podobnou rekonstrukcí a má podobné podmínky) se
druh postupnì šíøil a mù�eme oèekávat jeho další rozšiøování v dùsledku zahájené pøestav-
by brnìnského �eleznièního uzlu. Druh jsme postupnì nacházeli v celém sledovaném úse-
ku, tak�e v roce 2008 jsme ho zaznamenali u� ve všech zastávkách a stanicích v úseku od
Brna po Hrušovany u Brna: Brno-Horní Heršpice, Modøice, Popovice u Rajhradu, Rajhrad
u Brna a Vojkovice nad Svratkou. V Hrušovanech u Brna se vyskytuje v kolejišti pøed nád-
ra�ní budovou, kde jsou posunovány i projí�dìjí nákladní vlaky. V Modøicích a Popovi-
cích u Rajhradu se nachází pøevá�nì v kolejišti, kde projí�dìjí vlaky z Brna do Bøeclavi,
podobnì je situován i iniciální výskyt v Brnì-Horních Heršpicích a Rajhradu u Brna; ve
Vojkovicích nad Svratkou se vyskytuje spíše na opaèné stranì kolejí. V souèasné dobì se
v kolejišti v Hrušovanech u Brna velmi hojnì rozšíøil, roste zde v hustých skupinách
v dlouhém úseku, proniká postupnì na všechny koleje a má tendenci nahrazovat kakost
smrdutý, který se zde rovnì� vyskytuje, ale spíše sporadicky. Velmi bohatì se vyskytuje i
v Modøicích, Popovicích u Rajhradu a Vojkovicích nad Svratkou. Na všech sledovaných
lokalitách osidluje výhradnì hrubý štìrk mezi kolejemi, a� do podzimu roku 2008 nemìl
tendenci pronikat do drobnìjšího štìrku a písku èi na zahlinìná stanovištì mimo kolejištì
(na podzim roku 2008 a bìhem zimy se však objevil bohatý nárùst mladých rostlin v tráv-
nících mimo koleje, a dokonce ve spárách dla�ebních kostek pøed nádra�ní budovou
v Hrušovanech u Brna). Všechny doklady jsou ulo�eny v herbáøi BRNL a v osobním
herbáøi V. Rù�ièky.

Rozlišení kakostu smrdutého a kakostu nachového

Kakost nachový je na první pohled podobný kakostu smrdutému (Geranium robertia-
num). Nápadné jsou u kakostu nachového zejména drobné kvìty, nebo� korunní lístky
jsou jen 4–9 mm dlouhé, nanejvýš 1,3× delší ne� lístky kališní, tmavì purpurové, kvìtní
stopky 2–4(–6) mm dlouhé, za plodu ku�elovitì ztlustlé, v horní èásti 1,2 mm v prùmìru,
zelenavì zbarvené. U kakostu smrdutého jsou korunní lístky 9–13 mm dlouhé, 1,5× delší
ne� lístky kališní, rù�ové, kvìtní stopky 4–9(–13) mm dlouhé, za plodu nevýraznì ztlustlé,
v horní èásti asi 0,8–1,0 mm v prùmìru, karmínovì zbarvené. Semenná pouzdra u kakostu
nachového jsou na povrchu zøetelnì skulpturovaná, s výraznými a hustými pøíènými
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lištami, zatímco u kakostu smrdutého jsou semenná pouzdra jen øídce sí�ovaná. Lodyhy u
kakostu nachového jsou zpravidla pøímé, nebyly pozorovány vystoupavé nebo poléhavé
lodyhy. Pro spolehlivé rozlišení obou druhù pøipojujeme klíè.

Základní rozlišovací znaky (délka korunních lístkù, barva pylových zrn a povrch semen-
ných pouzder) jsme pøevzali z literatury (Webb et al. 1968, Slavík 1997, Rothmaler et al.
2002). Ostatní znaky byly zjiš�ovány na �ivých exempláøích a herbáøových polo�kách.
Èeské jméno druhu bylo vytvoøeno pøekladem z latinského jména obdobnì jako v pracích
Hess et al. (1970) a Rothmaler et al. (2002).

1a Kališní lístky vejèité, 5–6 mm dl., za plodu rozestálé, osinkatá špièka 0,8–1,5 mm dl.; koruna 4–8 mm
v prùmìru, korunní lístky (4–)5–9 mm dl., tmavì purpurové; pylová zrna �lutá; kvìtní stopky 2–4(–6)
mm dl., za plodu ku�elovitì ztlustlé, v horní èásti 1,2 mm v prùmìru, zelenavé; stopky kvìtenství
1,0–3,5 cm dl. Semenná pouzdra s velmi hustými pøíènými lištami. Lodyhy vìtšinou pøímé; listy matnì
zelené, nasivìlé, èepel dolních listù 2,5–6 cm šir., øapíky pøízemních listù 3–6(–9) cm dl. .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . G. purpureum

b Kališní lístky kopinaté, 6–8 mm dl., za plodu pøitisklé, osinkatá špièka 1,5–2,5 mm dl.; koruna 10–13
mm v prùmìru, korunní lístky 9–13 mm dl., rù�ové; pylová zrna oran�ová; kvìtní stopky 4–9(–13) mm
dl., za plodu nevýraznì ztlustlé, v horní èásti 0,8–1,0 mm v prùmìru, karmínovì èervené; stopky
kvìtenství 3–8 cm dl. Semenná pouzdra jen øídce sí�ovaná. Vyvinuté lodyhy vìtšinou poléhavé a�
vystoupavé, zøídka pøímé; listy svì�e zelené, èepel dolních listù 3–8 cm šir., øapíky pøízemních listù
6–12(–16) cm dl. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . G. robertianum

Ekobiologické poznatky

Kakost nachový rozkvétá velmi èasnì, napø. v roce 2008 byly první kvìty zaznamenány
ji� 22. dubna, a má také rychlé zrání plodù. U rostlin sbíraných 15. kvìtna byly ji� tyto èas-
né jarní kvìty odkvetlé a na poèátku zrání (nìkteré plody dozrávaly a otevíraly se pøi suše-
ní). Rychlé zrání plodù je nespornou kompetièní výhodou, proto�e alespoò èást plodù není
znièena herbicidy (u�ívanými v posledních letech a aplikovanými na plnì vyvinuté listy
plevelù), kterými bývají �eleznièní trati ošetøovány pozdìji (napø. v r. 2008 a� v èervenci).

Po ošetøení herbicidy rostliny v letním pøísušku zcela usychají. Nejvýznamnìjší je
zøejmì vliv herbicidù, proto�e k letnímu zaschnutí nedošlo ve stanici Modøice a v zastáv-
kách Popovice u Rajhradu a Vojkovice nad Svratkou, kde rostliny kvetly a plodily a� do
pozdního podzimu. Tamní populace rostou ve štìrku kolejištì pøi bázi zapuštìných panelù
a jsou svrchu chránìny pøesahujícími vodorovnými panely, které tvoøí nad rostlinami
støíšku (v �eleznièní terminologii „konzolové nástupištì s pøevisem“), a ta je zøejmì
dobrou ochranou pøed herbicidy i letním sluneèním úpalem. Také výskyt prozatím zjištìný
jen v nádra�ích svìdèí zøejmì pro vliv herbicidù, které se na volné trati mimo stanice apli-
kují snáze a plnì pokrývají �eleznièní svršek.

Výskyt v hrubém štìrku kolejiš� a ve stanicích jsme zdùraznili ji� výše. Nejnovìjší po-
zorování v Hrušovanech však ukazuje, �e druh se bude mo�ná dále pøizpùsobovat i místùm
s jinými stanovištními podmínkami.

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 44: 23–27, 2009 25



Rùst, vývoj a šíøení

Nové listové rù�ice se objevují na podzim, kdy také nìkteré rostliny u� i sporadicky vy-
kvétají, a pøezimují. Další jedinci klíèí pøi mírných teplotách i v zimì a potom zjara, jde
tedy o druh ozimý èi jednoletý. Pøípadnou dvou- èi víceletost nedoká�eme zatím dolo�it,
ale podle zatímních poznatkù ji nepøedpokládáme.

Výskyt zaèíná v�dy jednotlivými rostlinami, další rok kvete malá skupinka (nebo pás),
ta se postupnì zvìtšuje, udr�uje a rozrùstá. Další jedinci osídlují vzdálenìjší místa a nová
kolejištì. Tato pozorování nám umo�òují odhadnout, kdy (v kterém roce) nejpozdìji se
druh v pøíslušném kolejišti objevil. Ve sledovaných zastávkách a stanicích jsme zatím ne-
zaznamenali �ádný pøípad ústupu druhu.

Výskyt i šíøení kakostu nachového na námi zjištìných lokalitách na ji�ní Moravì jistì
souvisí s celkovou rekonstrukcí �eleznièního koridoru mezi Brnem a Bøeclaví, která byla
v kontrolovaném úseku dokonèena v roce 1999, a mo�ná i s pøechodem od pou�ívání pùd-
ních herbicidù k listovým. Intenzita šíøení je a� pøekvapující. V daném úseku byly Hrušo-
vany u Brna jistì první lokalitou, kde se druh vyskytl, Modøice a Rajhrad u Brna naopak
poslední. Druh mù�e být pøehlí�en a není vylouèeno, �e je v souèasnosti rozšíøenìjší, ne�
se domníváme. Rozmístìní lokalit vzbuzuje dojem šíøení od jihu, ale vzhledem k dalším
zmínìným informacím nemù�eme vylouèit ani cestu od severozápadu. Jan Štìpánek toti�
sbíral kakost nachový na nádra�í v Berounì v roce 2006 (ústní sdìlení).

Potvrdil se tedy pøedpoklad uvádìný Slavíkem (Slavík 1997), �e lze s jistotou oèe-
kávat zavleèení kakostu nachového na �eleznièní tratì na ji�ní Moravì. Lze však zdù-
raznit zatím pøevá�ný výskyt v hrubém štìrku kolejového svršku, tedy ve velmi
extrémních podmínkách, ale souèasnì ve volné nice s velmi omezenou konkurencí ji-
ných druhù. Zda výskyt a šíøení kakostu nachového nìjak souvisí s globálními zmìna-
mi klimatu, nedovedeme zatím posoudit. Zajímavou skuteèností jistì je, �e se podaøilo
zachytit a prùbì�nì sledovat invazi a vlastnosti druhu nového pro naši flóru od samého
poèátku jeho výskytu.
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