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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá sumarizáciou doterajších informácií o imele bielom a tých faktoroch, 

ktoré prvotne ovplyvňujú jeho aktuálne a budúce rozšírenie. Hlavný faktor, ktorý má kľúčovú 

rolu na výskyt imela je teplota. Ďalšie dôležité faktory sú rozšírenie potenciálnych 

hostiteľských drevín, vtáctvo ako distribútori a vplyv človeka, napr. intenzívnou 

poľnohospodárskou činnosťou. Iné lokálne faktory, ako napr. dendrometrické veličiny 

hostiteľa, tiež môžu mať dôležitú rolu na jeho distribúciu v izolovaných oblastiach (napr. 

v mestských parkoch).  

Kľúčové slová: imelo biele, hostiteľské dreviny, rozšírenie imela, klimatická zmena, lokálne 

faktory 

 

Abstract 

Our review summarizes the general knowledge of European mistletoe and those factors, 

which primarily affects the hemiparasite’s current expansion. The main factor having a key 

role of mistletoe distribution is the temperature. Further important factors are the occurrence 

of potential host trees, birds as a distributor agent and the human impact like intensive 

agricultural activities. Other local factors like dendrometric quantities of potential hosts could 

also play an important role of expanding in isolated areas (e.g. in city parks).  

Key words: Viscum album, host woody species, distribution of mistletoe, climate change, 

local factors 

 

 

 



Úvod 

Imelo biele (Viscum album L.) z čeľade imelovité (Viscaceae [Santalaceae sensu lato] 

(Nickrent et al. 2010) je vždyzelený, hemiparazitický a guľovitý ker, ktorý rastie na konároch 

rôznych druhov drevín (Kuijt 1969, Hawksworth 1983, Nierhaus-Wunderwald a Lawrenz 

1997, Zuber 2004, Barbu 2012). Vyskytuje sa nielen na listnatých, ale aj na ihličnatých 

drevinách, avšak celkový počet potenciálnych listnatých hostiteľov je oveľa väčší (Tubeuf 

1923, Wangerin 1937, Stopp 1961, Kubát 1997, Varga et al. 2014). Najčastejšie parazituje na 

listnatých stromoch rodu Acer, Tilia, Robinia, Crataegus, Salix a ihličnanoch rodu Abies 

a Pinus (Luther a Becker 1986, Barney et al. 1998, Grundmann et al. 2011, Bartha 2012, 

Kołodziejek et al. 2013).   

V celom svete je doteraz známych najmenej 452 hostiteľských taxónov, ale tento 

počet sa z rôznych príčin neustále zvyšuje (Barney et al. 1998, Spálavský 2001, 

Zachwatowicz et al. 2008, Richter 2010, Bulíř 2017). Rozšírenie imela v celej Európe je 

veľmi heterogénne (Tubeuf 1923, Barlow 1983, Procházka 2004, Eliáš 2010, Varga et al. 

2014). Celkový počet hostiteľov v jednotlivých štátoch je odlišný, väčšinou sa pohybuje 

medzi 50-80 (López-Sáez 1996, Pérez-Laorga et al. 2001, Idžojtić et al. 2006, Zebec a 

Idžojtić 2006), avšak v niektorých štátoch (ako napr. Poľsko alebo Anglicko) ich môže byť až 

okolo 200 (Stypiński 1997, Box 2000, Briggs 2011). V niektorých krajinách  (napr. v 

Maďarsku a v Rumunsku) presný počet hostiteľov nie je známy (Roth 1926, Barbu 2010, 

2012, Bartha 2012, Varga et al. 2014).  

Rozšírenie v Českej republike je veľmi nerovnomerné (Houfek 1973, Zavřel 1973, 

Tomášek 1974, 1981, Jehlík a Větvička 1982, Kučera 1989). V niektorých regiónoch sa 

vyskytuje roztrúsene až hojne, ale existujú aj celé rozsiahle oblasti, kde úplne chýba, napr. 

časť stredných a západných Čiech alebo severozápad Moravy (Obr. č. 1) (Skalický 1974, 

Unar 1981, Kubát 1997, Procházka 2004, Mračanská 2012). Najväčší počet hostiteľských 

drevín (99 taxónov) bol zistený v zámockom parku v Lednici (Unar et al. 1985, Spálavský 

2001, Baltazár 2016, Bulíř 2017). Práve v tomto objekte bol v celosvetovom meradle prvýkrát 

zaznamenaný výskyt imela na niektorých drevinách, ako napr. Metasequoia glyptostroboides 

(Richter 2010, Spálavský 2001, Baltazár et al. 2013). 

Cieľom tejto práce je zhrnutie doterajších literárnych poznatkov o faktoroch, ktoré 

majú hlavný vplyv na súčasné a budúce rozšírenie imela bieleho.  



 

Obr. č. 1 Celkové rozšírenie imela bieleho (Viscum album) v Českej republike  

(Danielka et al. 2010) 

 

Materiál a metódy 

Zber, spracovanie a vyhodnotenie najdôležitejších domácich a zahraničných 

literárnych prameňov, zaoberajúcich sa faktory ovplyvňujúcimi globálne a lokálne rozšírenie 

imela bieleho.  

 

Výsledky a diskusia 

Faktory, ktoré ovplyvňujú rozšírenie imela, sú predstavené v poradí podľa ich 

dôležitosti. Autori sú si vedomí relatívnosti tohto poradia, pretože spomínané faktory pôsobia 

spoločne a význam každého z nich je ťažké oddeliť od ostatných.  

 

1. Teplota 

 Najvýznamnejší faktor, ktorý určuje nielen aktuálne, ale aj budúce rozšírenie imela 

(Tubeuf 1923, Calder a Bernhardt 1983, Zuber 2004). Jeho súčasný prirodzený areál je 

zreteľne menej rozsiahly ako areál jeho potenciálnych hostiteľov (Wangerin 1937, Dawson 

1990, Varga et al. 2014). Bolo dokázané, že teplota je jediný obmedzujúci faktor pre severnú 

a východnú distribúciu imela (Skre 1979, Barlow 1983, Luther a Becker 1986, Zuber 2004).  



Fosílne doklady ukazujú, že v teplých obdobiach postglaciálu bolo imelo rozšírené 

severnejšie (Švédsko), ako je tomu dnes (Iversen 1944, Troels-Smith 1960). Počas ľadového 

obdobia imelo pravdepodobne prežilo v južnej a vo východnej Európe a po ústupe ľadovcov 

znovu osídlilo Európu z juhu a východu spolu s jeho hostiteľmi (Walldén 1961, Zuber 2004). 

Výskyt imela je charakteristický pre pahorkatiny až podhorské oblasti, zvyčajne do 

nadmorskej výšky 1000 m (Zuber 2004, Dobbertin et al. 2005, Bartha 2012), ale na miestach 

orientovaných k slnku (napr. južné Španielsko) sa môže vyskytnúť aj vo vyšších 

nadmorských výškach (Wangerin 1937, Landolt 1977, Hofstetter 1988).  

Všeobecne sa dá konštatovať, že imelo sa môže vyskytnúť len v tých oblastiach, kde je 

priemerná teplota nad 15 °C v najteplejších a nad -8 °C v najchladnejších mesiacoch (Skre 

1979). Kvety tolerujú mráz do -8 ° C (Walldén 1961). Niektoré štúdie potvrdili, že 

chladnejšie leto môže byť kompenzované teplejšou zimou a že sa imelo môže vyskytovať aj 

v oblastiach so silnými zimami, ak je letná teplota primerane vyššia (Iversen 1944, Walldén 

1961). 

Staršie pramene uvádzajú, že medzi poddruhmi imela bieleho je najcitlivejší Viscum 

album subsp. austriacum (Tubeuf 1923, Skre 1979), avšak novšie štúdie to už nepotvrdili 

(Jeffree a Jeffree 1996, Dobbertin et al. 2005).  

 

Zmena klímy 

Úzko súvisí s teplotou, týka sa však aj ďalších klimatických charakteristík, majúcich 

vplyv ako na imelo, tak na jeho hostiteľov. Dôsledkom prebiehajúcich zmien klímy je 

rozširovanie areálu imela na nové územia (Dobbertin et al. 2005, Varga et al. 2014). Kým bol 

roku 1910 vo švajčiarskych Alpách výskyt imela zaznamenaný len do nadmorskej výšky 1060 

m, dnes sa rozšírilo až do 1250 m. Očakáva sa, že do roku 2030 vystúpi až do 1600 m, čo by 

predstavovalo rozdiel približne 500 m oproti stavu z počiatku 20. storočia (Dobbertin et al., 

2005).  

Je známe, že je imelo citlivé na teplotu, preto bolo využité ako klimatický ukazovateľ 

v paleoklimatologických štúdiách pomocou analýzy peľu (Iversen 1944, Troels-Smith 1960). 

Jeffree a Jeffree (1996) používali imelo pre modelovanie zmeny rozšírenia iných 

rastlín v dôsledku zmeny klímy. Z toho modelu je možné predikovať ďalšie rozšírenie imela v 

severnej a východnej Európe. Z modelovania tiež vyplýva, že by vyššie uvedené zmeny 

prostredia mohli spôsobiť vymiznutie imela vo Veľkej Británii (Zuber 2004).  

Matematické modelovanie šírenia nejakého organizmu iba na základe zmeny klímy 

môže byť falošné a zavádzajúce, pretože dôsledkom tejto zmeny môžu byť aj zmeny ďalších 



faktorov ovplyvňujúcich šírenie organizmov. Z týchto faktorov sú najdôležitejšie vzťahy 

medzi jednotlivými druhmi (závislosť jedného organizmu na druhom) a zmena podmienok 

existencie v pôvodnej lokalite (u živočíchov napr. nedostatok potravy) (Davis et al. 1998). 

 

2. Živočíchy 

 Ďalší dôležitý faktor, ktorý má vplyv na rozšírenie imela aj na veľkých oblastiach 

(Tubeuf 1923, Kuijt 1969, Aukema 2003, Zuber 2004, Heide-Jørgensen 2008). Výskyt 

a rozšírenie imela je čiastočne podobné migračným cestám vtákov, ale táto korelácia nie je 

celkom jednoznačná (Wangerin 1937, Watson 2001, Varga et al. 2014). Okrem toho je 

potrebné uviesť, že na hostiteľských stromoch sa často vyskytujú len samčie alebo iba samičie 

kry imela, čo v prvom prípade neumožňuje prenos imela na susedné stromy (Walldén 1961).  

Do prvej skupiny živočíchov patria vtáky, pre ktoré sú bobule imela bieleho potravou. 

V tomto prípade je šírenie zabezpečené endozoochorickým spôsobom (Calder a Bernhardt 

1983, Zuber 2004, Grundmann et al. 2012). Tiež je dôležité prenášanie semien 

epizoochoricky, napr. nalepených na perie či zobákoch (Wangerin 1937, Grazi a Urech 2000, 

Grundmann et al. 2011). Napriek tomu, že nie je potrebné, aby semeno pred vyklíčením 

prešlo tráviacim traktom vtáka, klíčenie to urýchľuje (Hrivňák 1971, Luther a Becker 1986, 

Kubát 1997).  

Najvýznamnejšími vtáky sú drozdy, ktorí predovšetkým konzumujú plody a môžu tak 

šíriť imelo biele až do vzdialenosti 17 km (Tubeuf 1923, Stopp 1961, Heide-Jørgensen 2015). 

Pri šírení semien hrajú tiež významnú rolu penica čiernohlavá, chochláč severský, hýľ 

obyčajný.  Niektoré vtáky, ako napr. brhlík obyčajný alebo sýkorky, môžu naopak poškodiť 

semená imela a tým obmedzovať jeho šírenie (Kuijt 1969, Luther a Becker 1986, Watson 

2001). 

 Dávnejšie štúdie potvrdili, že vo výnimočných prípadoch možnými šíriteľmi imela 

môžu byť aj niektoré cicavce (napr. kuna skalná, líška hrdzavá alebo veverica obyčajná), lebo 

konzumujú celý ker imela, vrátane plodov (Roth 1926, Zuber 2004, Varga et al. 2014). 

 

3. Hostiteľské dreviny 

 V rámci areálu s klimatickými podmienkami vhodnými pre imelo závisí jeho výskyt 

predovšetkým od prítomnosti potenciálnych hostiteľských taxónov (Wangerin 1937, 

Hawksworth a Scharpf 1986, Procházka 2004, Mathiasen et al. 2008, Varga et al. 2014). 

Zvyčajne sa na jednom hostiteľskom taxóne vyskytuje iba jeden poddruh imela (Stopp 1961, 

Ball 1993, Böhling et al. 2002, Zuber 2004): imelo biele pravé (Viscum album subsp. album) 



na listnatých stromoch, imelo biele jedľové (V. a. subsp. abietis) na rode Abies, a imelo biele 

borovicové (V. a. subsp. austriacum) na rode Pinus, zriedka na Larix a Picea. 

Bolo publikované, že na určitých hostiteľoch (napr. Larix kaempferi, Acer rubrum) 

môžu byť aj dva poddruhy imela (Barney et al. 1998). Iné pramene ale uvádzajú, že 

v prirodzených podmienkach bol zistený výskyt dvoch poddruhov len na Genista cinerea 

(Grazi a Zemp 1986, Schaller et al. 1998, Zuber 2004, Grundmann et al. 2011). Salix caprea 

je jediný známy hostiteľ, na ktorom sú schopné žiť všetky poddruhy imela, pričom výskyt 

imela bieleho jedľového a borovicového bol iba dôsledkom umelej infekcie (Tubeuf 1917, 

1923, Barney et al. 1998). 

Väčšina hostiteľov vytvára vhodné životné podmienky pre imelo, avšak existujú aj 

takí (napr. Carpinus, Quercus, Aesculus), na ktorých sa imelo vyskytuje len veľmi zriedka 

(Tubeuf 1923, Stopp 1961, Calder a Bernhardt 1983). U niektorých hostiteľov (ako napr. 

Fagus sylvatica a Ulmus) sa hovorí o imunite na imelo (Tubeuf 1923, Roth 1916, Becker 

2000, Zuber 2004), ale ďalšie štúdie zaznamenali, že aj tieto taxóny môžu byť vzácne 

hostitelia imela bieleho (Unar et al. 1985, Barney 1998). 

Hostiteľské dreviny sú rozdielne citlivé na napadnutie imelom. Niektoré taxóny sú 

veľmi citlivé na napadnutie, napr. u Acer platanoides sa vytvárajú v mieste napadnutia 

guľovité nádory, u Pyrus communis dochádza k nekrózam a neskoršie k odumretiu celých 

konárov (Wangerin 1937, Scholl 1956, Becker 2000, Watson 2001). Niektorá hostiteľská 

drevina môže byť tak citlivá, že v dôsledku napadnutia imelom odumierajú predčasne aj 

jedinci na začiatku dospelosti, ako napr. Acer saccharinum v Lednickom zámockom parku 

(Spálavský 2001, Baltazár 2016, Bulíř 2017). 

Abundancia imela bieleho môže byť odlišná nielen u rôznych hostiteľov, ale aj 

v rámci jedného druhu (Hawksworth a Scharpf 1986, Kartoolinejad et al. 2007, Mellado 

a Zamora 2014). Aj cez širokú škálu hostiteľov napáda imelo intenzívne len obmedzený počet 

taxónov, prípadne obsadzuje biotopy majúce špecifické ekologické podmienky. Táto 

skutočnosť môže komplikovať modelovanie jeho ďalšieho šírenia (Zuber 2004, 

Zachwatowicz et al. 2008, Varga et al. 2014). Niektorí hostitelia atraktívne pre imelo, napr. 

Malus domestica, znášajú napadnutie natoľko, že sa používajú na jeho pestovanie (Becker 

2000, Zuber, 2004). Veľkosť jednotlivých krov imela v korune tiež môže byť odlišná. 

V našom výskume boli zistené najväčšie rastliny na Crataegus, Juglans nigra a Robinia 

pseudoacacia (Baltazár 2016). 

 

 



4. Dendrologické veličiny hostiteľa 

 Tento faktor môže mať významný vplyv pri vysvetľovaní lokálneho rozšírenia imela 

(napr. mestský park), avšak z globálneho hľadiska rola tohto faktora je málo významná 

(Noetzi et al. 2003, Kanat et al. 2010, Catal a Carus 2011, Baltazár et al. 2013 a 2015). 

U niektorých hostiteľov, ako napr. Acer saccharinum alebo Parrotia persica, bol zistený 

(často aj lineárny) vzťah medzi abundanciou imela v korunách a výškou hostiteľa/hrúbkou 

kmeňa. To v praxi znamená, že napadnuté hostiteľské stromy sú vyššie a majú väčšiu hrúbku 

kmeňov ako nenapadnuté jedince, alebo väčšie stromy majú vyššiu šancu na napadnutie 

(Kartoolinejad et al. 2007, Kanat et al. 2010, Kołodziejek a Kołodziejek 2013, Kołodziejek et 

al. 2013). 

 Veľmi zaujímavá je aj korelácia medzi intenzitou napadnutia a vitalitou drevín 

(Tsopelas et al. 2004, Dobbertin et al. 2005, Dobbertin a Rigling 2006, Barbu 2009, 2012). 

Tie jedince borovíc, ktoré mali chlorotické listy, boli oveľa intenzívnejšie napadnuté 

(Hartmann 1990, Zuber 2004). V našom prieskume bolo dokázané, že u hostiteľa Acer 

campestre a Tilia cordata je pravdepodobnosť napadnutia skoro päťkrát väčšia u tých 

jedincov, ktorí majú zreteľne zhoršenú vitalitu (Baltazár et al. 2013). Je veľmi 

pravdepodobné, že nikdy nedostaneme jednoznačnú odpoveď na otázku, či je príčinou silného 

napadnutia imelom znížená vitalita hostiteľskej dreviny alebo či silný výskyt imela znižuje 

vitalitu dreviny (Weber 1993, Zuber 2004). Napriek tomu sa v našom prieskume potvrdilo 

nielen to, že menej vitálne stromy majú väčšiu šancu na napadnutie, ale u niektorých 

hostiteľov (napr. Juglans nigra) aj to, že intenzívne napadnutie môže spôsobiť zníženie 

vitality hostiteľa (Baltazár et al. 2015). 

 Vzájomná poloha jedincov hostiteľských taxónov je rozhodujúci faktor, ktorý 

primárne určuje lokálne rozšírenie imela (Kartoolinejad et al. 2007, Kołodziejek a 

Kołodziejek 2013). Doterajšie štúdie potvrdzujú, že solitérne hostiteľské dreviny, stromy na 

okraji zapojenej skupiny, okraji lesa alebo pri ceste boli oveľa silnejšie napadnuté než jedinci 

vnútri zapojených skupín a porastov, alebo vo vnútri lesa (Kartoolinejad et al. 2007, Mellado 

a Zamora 2014). V Lednickom zámockom parku bolo potvrdené, že solitéry, alebo exempláre 

v rozvoľnených skupinách majú minimálne štyrikrát vyššiu šancu na napadnutie ako jedinci 

v uzavretých porastoch (Baltazár et al. 2016). Vo výnimočnom prípade môže nastať aj opačný 

jav (najmä vtedy, keď stromy vo vnútri porastov sú vyššie), že jedinci na okraji skupiny (kde 

sa nachádzajú menšie hostitelia) sú menej napadnutí (López de Buen et al. 2002, López de 

Buen a Ornelas 2002). 



Vek drevín je kľúčový faktor, ktorý však môže tak silne korelovať s inými faktormi 

(napr. výška stromov, vitalita drevín atď.), že jeho vplyv sa nedá jednoznačne oddeliť 

(Roxburgh a Nicolson 2008). Napriek tomu bolo dokázané, že pravdepodobnosť napadnutia 

sa môže s vekom drevín zvýšiť (Baltazár et al. 2013). Atraktivita niektorých hostiteľských 

drevín (najmä u kultivarov) pre vtákov môže byť tiež rozhodujúca pre lokálne rozšírenie, ako 

sa to potvrdilo aj u iných stromových poloparazitov (Overton 1994, 1996, Lavorel et al. 

1999). Tiež bolo zistené, že rozšírenie môže ovplyvniť aj intenzita napadnutia susedného 

hostiteľského stromu (najmä s plody parazita), vzdialenosť medzi hostiteľmi alebo dokonca aj 

dvojdomosť drevín (Overton 1994, Lavorel et al. 1999, Aukema 2003, 2004, Mathiasen et al. 

2008). Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že väčšie, staršie a už napadnuté stromy sú vždy 

lepšie lákadlo pre lietajúcich vtákov ako ostatné jedince (Reid a Lange 1988, Overton 1994, 

Donohue 1995, Reid a Stafford-Smith 2000, Lopez de Buen et al., 2002, Eliáš 2010). 

 

5. Vplyv človeka 

 Rola človeka na výskyt imela môže byť veľmi rozdielna, lebo dnešná aktívna ľudská 

činnosť (moderné poľnohospodárske metódy, ničenie lesov atď.) môže rovnako nielen 

obmedzovať, ale aj intenzívne podporiť jeho ďalšie rozšírenie (Zuber 2004, Mathiasen et al. 

2008, Kołodziejek et al. 2013, Varga et al. 2014).  

Vplyv ľudskej činnosti na rozšírenie imela bol preukázaný aj v minulosti. Náhly 

pokles výskytu imela je dávaný do súvislosti so zavedením poľnohospodárstva, 

pravdepodobne kvôli tomu, že lesy boli nahradené pasienkami. Na niekoľkých miestach (ako 

napr. Dyrholmen) bol naproti tomu zistený mierny nárast imela, ktorý je vysvetľovaný 

lepšími svetelnými podmienkami v dôsledku čistenia lesa (Troel-Smith 1960, Zuber 2004). 

Hojný výskyt imela je v dôsledku pestovania jabloní v sadoch, alebo vysadzovania 

vhodných hostiteľov (vrátane nedomácich taxónov) do mestských parkov (Wangerin 1937, 

Zuber 2004). Na druhej strane je zmiznutie imela v niektorých lokalitách dôsledkom 

intenzívneho zberu vo vianočnom období (Stypiński 1997, Briggs 2003, Zuber 2004). 

Zmenu výskytu imela môže spôsobiť aj zmena druhového zloženia urbánnej vegetácie, 

prípadne zmena priestorového rozmiestnenia drevín. Imelo sa môže dostať do mesta aj z 

okolitých komplexov lesnej vegetácie (prímestské lesy), prípadne z brehových porastov 

(topole na brehoch kanálov a vodných tokov v poľnohospodárskej krajine), najmä vtedy keď 

sú títo hostitelia rovnakí a súčasne citliví na napadnutie (Zuber 2004, Eliáš 2010, Varga et al. 

2014). 

 



Záver 

Predpovedanie rozšírenia imela iba do blízkej budúcnosti na základe známych 

faktorov je veľmi náročné, pričom získané výsledky môžu byť aj falošné. Zmena klímy, 

znečistenie ovzdušia (najmä v mestskom prostredí) a iné (aj neznáme) abiotické a biotické 

faktory môžu ovplyvniť jeho výskyt a intenzitu napadnutia hostiteľov. Okrem toho zmena 

klímy intenzívne ovplyvní nielen výskyt imela, ale aj podmienky pre výskyt, vitalitu 

a náchylnosť hostiteľa na napadnutie imelom (najmä v urbanizovaných lokalitách). Dôležité 

je tiež, že sa imelo šíri inak v mestskom prostredí, ako napr. v lesných porastoch. Nie je 

jednoduché hodnotiť vzájomné spolupôsobenie týchto faktorov a prípadne skúmať vzťahy 

medzi nimi. Všetky vyššie uvedené skutočnosti je potrebné brať do úvahy pri vytváraní 

prípadných matematických modelov na predvídanie šírenia imela.  
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