
VÝZVA NA POMOC V BOJI PROTI KŘÍDLATCE

Křídlatka (Reynoutria)

Křídlatka pochází z východní Asie,  
vyskytuje se také v Evropě, Severní 
Americe a Austrálii. V České republice 
patří mezi nejvíce progresivní invazní druhy. 
Obsazuje především břehy potoků a řek, 
vyjímkou však nejsou ani okraje komunikací, 
návažky a skládky, parky a zahrádky, apod. 
Šíří se pomocí oddenků (ideálně v době povodní) 
a svým vzrůstem vytlačuje v podstatě veškerou 
původní vegetaci.

V České republice, potažmo v povodí řeky Odry 
se vyskytují 3 druhy křídlatky – křídlatka 
japonská, sachalinská a jejich kříženec křídlatka 
česká.

Způsob likvidace
Osvědčeným způsobem likvidace křídlatky je chemické ošetření Roundupem Biaktiv 
na konci jejiho vegetačního období. Postřik se provádí za příznivého počasí v měsících 
srpen – říjen na listy, které jej vstřebají do celé rostliny. Jiné způsoby likvidace (např. 
kosení) křídlatku nezahubí, pouze utlumují v růstu a pomáhají jejímu dalšímu šíření.

Likvidace křídlatky v povodí Odry a jejich přítoků nad Ostravou
Likvidace křídlatky není v České republice novinkou – to dokladají zkušenosti 
s podobnými projekty v povodí Nisy (2005-2007) a v povodí Morávky (2007-2010). 
V povodí řeky Odry dosáhla křídlatka v některých místech již alarmujícího stavu, 
který se nedá řešit jednotlivě. V případě, že se nezasáhne systematicky od začátků 
pramenišť všech přítoků řeky Odry, můžeme očekávat její masivní šíření 
i v následujících letech. Po řadě jednání byl staven harmonogram prací, který se 
podaří dodržet pouze z Vaší pomocí:

1. červenec – září 2008 ... vymapování výskytu křídlatky v povodí Odry a jejich  
                                    přítoků nad Ostravou

2. červenec – srpen 2008 ... výzva k likvidaci křídlatky vlastníkům pozemků, 
                                       u kterých se křídlatka vyskytuje

3. leden – únor 2009 ... podání žádosti do Operačního programu životní prostředí
                                na realizaci likvidace křídlatky

4. červen 2009 – květen 2011 ... realizace projektu Likvidace křídlatky v povodí Odry 
                                             a jejich přítoků nad Ostravou

Čím můžete pomoci Vy?
V případě, že víte o výskytu křídlatky ve Vašem okolí či se vyskytuje přímo na Vašem 
pozemku, oznamte její výskyt do poloviny září 2008 na Správě CHKO Poodří 
prostřednictvím telefonu 556 455 064 nebo e-mailu poodri@nature.cz.

Nevysazujte a nerozšiřujte křídlatku na Vašich pozemcích a v okolí,
škodíte tak přírodě i sami sobě!!!

Na spolupráci se podílejí Povodí Odry,s.p., ZVHS, Lesy ČR, VÚ Libavá, 
Správa CHKO Poodří, základní organizace Českého svazu ochránců přírody.
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