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KrÃ¡snÃ¡ lupina je v pÅ™Ã-rodÄ› bezskrupulÃ³znÃ- dravec

Správa Krkono&scaron;ského národního parku varuje: líbivá lupina se nenápadnÄ› plíÅ¾í od chalup a ze zahrádek. Tato
krásnÄ› kvetoucí rostlina v&scaron;ak pro na&scaron;e krkono&scaron;ské luÄ•ní druhy pÅ™edstavuje veliké riziko.

Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), známá také jako vlÄ•í bob mnoholistý, je pÅ¯vodem ze Severní Ameriky. U nás
se dlouhá staletí pÄ›stuje jako okrasná rostlina. Ze zahrádek se ale zaÄ•ala &scaron;íÅ™it do okolí. Nejsnáze kolonizuje
obnaÅ¾ená místa, kde i bÄ›hem jediné vegetaÄ•ní sezony dokáÅ¾e zcela vytlaÄ•it ostatní druhy rostlin. Snadno se &scaron;íÅ™
podél cest a vodních tokÅ¯. Lupina si zvolila dravou Å¾ivotní strategii s velice efektivním zpÅ¯sobem rozmnoÅ¾ování. Kvete od
Ä•ervna a její bohatá kvÄ›tenství plodí velké mnoÅ¾ství semen s vysokou klíÄ•ivostí. DospÄ›lé rostliny jsou mohutného vzrÅ¯stu
pod nimi nic jiného rÅ¯st nemÅ¯Å¾e. Jsou zdatné a vytváÅ™í rozsáhlé zapojené porosty. V symbióze s hlízkovými bakteriemi
dokáÅ¾í obohacovat pÅ¯du o dusík a mÄ›nit tak Å¾ivinové pomÄ›ry v pÅ¯dÄ› vyhovující rumi&scaron;tním druhÅ¯m jako je kopÅ
V ÄŒesku je lupina mnoholistá klasifikována jako invazívní druh, který po&scaron;kozuje na&scaron;e ekosystémy. Invazívní
rostliny jsou charakteristické tím, Å¾e se snadno &scaron;íÅ™í na místa, kde nejsou pÅ¯vodní. Produkují vysoké mnoÅ¾ství sem
a tvoÅ™í husté porosty. V na&scaron;em prostÅ™edí nemají pÅ™irozené nepÅ™átele.

I na krkono&scaron;ských loukách se lupina &scaron;íÅ™í od chalup a ze zahrádek, kde je pÄ›stována jako okrasná.
PostupnÄ› vytlaÄ•uje pÅ¯vodní luÄ•ní druhy. Pro krkono&scaron;ské louky pÅ™edstavuje vcelku závaÅ¾né riziko. Pohled na
kvetoucí lupinu je sice pÄ›kný, ale pokud nezabráníme jejímu dal&scaron;ímu &scaron;íÅ™ení, na nÄ›kterých loukách neporoste
kromÄ› lupiny nic jiného. Louky ztratí jak na výÅ¾ivové hodnotÄ›, tak i na své druhové rozmanitosti. Mnoho místních druhÅ¯
hmyzu a Å¾ivoÄ•ichÅ¯ vázaných na pÅ¯vodní luÄ•ní druhy tak ztratí svÅ¯j domov. Lupinové louky nebudou vhodné na pastvu an
senoseÄ•. ProÄ•? Celá rostlina lupiny mnoholisté je jedovatá. Obsah alkaloidÅ¯ v rostlinÄ› mÅ¯Å¾e v nÄ›kterých pÅ™ípadech
dosáhnout aÅ¾ 2,5 %. Jedovatá dávka pro ovci je 500 g natÄ› nebo 100 g semen. Otrava zpÅ¯sobuje po&scaron;kození
jater a nervového systému, srdce a ledvin. Projevuje se tÄ›Å¾kým dechem, poruchami srdce a trávení, Å¾loutenkou, krví v
moÄ•i a celkovou neteÄ•ností. Prognóza je vÅ¾dy velmi nepÅ™íznivá. U Ä•lovÄ›ka otrava zatím zaznamenána nebyla.

Provedená mapování potvrzují, Å¾e lupiny v Krkono&scaron;ích pÅ™ibývá. Lupina na krkono&scaron;ské louky nepatÅ™í. Jde
to agresivní invazní druh, &scaron;kodící rostlinám, které jsou v Krkono&scaron;ích pÅ¯vodní. BohuÅ¾el není v moÅ¾nostech
Správy KRNAP sekat lupinu vÄ•as v&scaron;ude tam, kde se roz&scaron;íÅ™ila. Prosíme proto o pomoc vlastníky luk a
hospodáÅ™e. VÄ•asná seÄ• omezí dal&scaron;í &scaron;íÅ™ení lupiny. Lupinu je tÅ™eba sekat nejdéle v dobÄ›, kdy zaÄ•ne k
aby nemohla vytvoÅ™it semena. Správa KRNAP bude také ráda za jakékoli informace o výskytu lupiny Ä•i dal&scaron;ích
invazních rostlinách v Krkono&scaron;ích. A kdyÅ¾ na svých túrách jako náv&scaron;tÄ›vníci hor uvidíte kvetoucí lupinu,
klidnÄ› si ji utrhnÄ›te, pomÅ¯Å¾ete krkono&scaron;ské flóÅ™e (pozor ale na lupinu odkvetlou se zralými semeny - abyste naopa
nepÅ™ispÄ›li k jejímu dal&scaron;ímu &scaron;íÅ™ení).
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