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Globálne environmentálne problémy
Rast populácie Homo sapiens

Produkcia odpadov (komunálny, toxický)
Rast spotreby zdrojov (zvyšujúca sa spotreba tovaru 
a energie nesúvisí priamo s rastom populácie)

Klimatické zmeny
Znečistenie životného prostredia
Pokles biodiverzity
Biologické invázie
Voda



Za väčšinu environmentálnych problémov je zodpovedný človek



Klimatické zmeny

SkepticizmusHystéria               Rozumné 
(médiá,...)             opatrenia

Znižovanie emisií 
skleníkových plynov

a iné opatrenia
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Presentation Notes
Klimatológ Pavel Matejovič pre Hospodárske noviny, 16-18/9 2005 (Peter Macsovszky, krátené)Je frekvencia extrémnych klimatických javov u nás vyššia ako v minulosti?- Svetová meteorologická organizácia stanovila konkrétne reprezentatívne pozorovacie obdobie (klimatický normál), nazáklade ktorého sa potom charakterizuje podnebie daného miesta v danom čase. Dĺžka tohto obdobia je stanovená na 30rokov. Zatiaľ boli vyhodnotené obdobia medzi rokmi 1931 - 1960, 1961 - 1990. Za posledných 10 až 15 rokov nepochybnemožno pozorovať častejší výskyt extrémnych meteorologických javov. Aj minulosti sa vyskytovali extrémne prejavypočasia, no ich intenzita a frekvencia neboli až také výrazné. Z hľadiska nového klimatického normálu, ktorý sa začal rokom1991, bude možné častosť týchto javov štatisticky vyhodnotiť až po roku 2020.Prispieva činnosť človeka ku globálnemu otepľovaniu alebo je nepodstatná?- Označenie globálne otepľovanie je nepresné. Odborníci uprednostňujú termín klimatická zmena, ktorý okrem teplotyvzduchu zahŕňa aj iné meteorologické prvky, ako napríklad atmosférické zrážky. Klimatické zmeny sú prírodným javom,ktorý sa vyskytoval aj v dávnej minulosti, stačí spomenúť doby ľadové i medziľadové. Klimatické zmeny v minulosti bolisúčasťou prirodzeného cyklu, striedania teplejších a chladnejších periód. Súčasná zmena klímy je spôso-bená ľudskou,najmä priemyselnou činnosťou (produkcia tzv. skleníkových plynov). Hoci sa nájdu skeptici, ktorí o tom pochybujú, dnes jeto už jednoznačne dokázaný fakt.Je reálne to, čo požaduje Kjótsky protokol?- Problematiku znižovania škodlivých emisií, spôsobujúcich zmeny klímy, by som neredukoval len na splnenie, resp.nesplnenie požiadaviek Kjótskeho protokolu. Je známe, že hlavný podiel na zvyšovaní produkcie skleníkových plynov majúSpojené štáty, ktoré Kjótsky protokol odmietli ratifikovať. Celkovú situáciu však dnes ďalej komplikuje prudký priemyselnýrozvoj takých krajín ako napríklad Čína alebo India. Aj tieto krajiny sa usilujú dosiahnuť štandard západnej Európy a USA.Do konfliktu sa tak dostáva ekonomika s ekológiou. Riešenie tohto vážneho environmentálneho problému by malo byťsúčasťou medzinárodných dohôd. Na ťahu sú teda politici. Tí však, žiaľ, neuvažujú v dlhšom časovom horizonte a neradiprijímajú nepopulárne ekonomické opatrenia. Ťažko si mono predstaviť, že by sa obyvatelia vyspelej časti svetadobrovoľne vzdali niektorých ekonomických výhod...Ak by sa začali dodržiavaŤ požiadavky obsiahnuté v Kjótskom protokole, kedy by sa prejavili prvé priaznivé výsledky?- Aj keby sa okamžite radikálne znížila emisia skleníkových plynov, efektivitu zmeny by sme spozorovali až po niekoľkýchdesaťročiach. Takýto scenár však vôbec nie je reálny. Klimatická zmena je teda už naštartovaná, je to nezvratný proces.Ekonomické škody spôsobené extrémnymi prejavmi počasia budú čoraz väčšmi zaťažovať štátne rozpočty všetkých krajínsveta. Vytvára sa priestor na vznik iniciatív založených na medzinárodnej solidarite.



„Klimatická zmena predstavuje 
najvýznamnejšie  a najrozsiahlejšie zlyhanie 

trhu vôbec.“

Sir Nicholas Stern, Head of the UK Government
Economic Service

and former World Bank Chief Economist, 2006

„Zmena globálnej klímy, spôsobená 
rastúcou antropogénnou emisiou 

skleníkových plynov je najvýznamnejší 
globálny environmentálny problém v 

doterajšej histórii ľudstva."
http://www.ekoskola.sk/en_go_slovensko.htm

„Zmena klímy je pre nás jednou z najväčších 
environmentálnych, sociálnych a ekonomických 

hrozieb. Otepľovanie klímy je nepochybné.“

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)

Zopár prehlásení



(Vitousek, 1994)

Nesporné fakty
Produkcia CO2

A
B



Vitousek (1994) vo svojej práci uvádza, že:

Nesporne narastajú koncentrácie CO2, je to najlepšie zdokumentovaná 
globálna zmena (obr. A a B)

Meranie koncentrácie CO2 v atmosfére prebieha od roku 1957 (obr.A)

Na základe koncentrácie CO2 vo vzduchových bublinách ľadovcov 
Grónska a Antarktídy bolo dokázané, že do 19. storočia bola jeho 
koncentrácia viac menej konštantná (kolísanie glaciál, interglaciál) (obr.B)

Hlavný zdroj - spaľovanie fosílnych palív

Skleníkový efekt spôsobuje zvýšenie produktivity (zvýšená miera 
fotosyntézy) rastlín, čo vedie k zmene štruktúry spoločenstiev; 
Zvýhodnené rastliny sú schopné rýchleho rastu, znižuje sa koncentrácia 
živín v biomase – bylinožravce, menej výživná potrava



http://www.ekoskola.sk/en_go_priznaky.htm

Iné plyny



Znečistenie životného prostredia
Anorganické znečisťujúce látky –
potenciálne toxické prvky (kovy, polokovy)

Organické znečisťujúce látky –
PAU, PCB a iné; 100 000 druhov 
syntetických organických 
zlúčenín 

Zdroj 
Priemysel, spaľovanie fosílnych 

palív 
Poľnohospodárstvo
Komunálny pôvod
Lesné požiare
Spaľovanie komunálneho odpadu 



POPs – perzistentné organické polutanty

Patria medzi ne najmä: PAU (polycyklické 
aromatické uhľovodíky), dioxíny, furány, PCB 
(polychlórované bifenyly) a pesticídy
Môžu spôsobovať rakovinu, ochorenia kože, 
nervové a psychické poruchy atď. 
Môžu sa kumulovať v materskom mlieku 
a prenikať do tela dojčiat 
Rezistencia v životnom prostredí 



http://www.pollutionissues.com/images/paz_01_img0027.jpg

Bioakumulácia a biomagnifikácia PCB



http://www.nealhendrickson.com/mcdougall/2004nl/040825B
iomagnification3.gif

Kumulácia POPs v materskom 
mlieku a prienik do tela dojčiat



Najdôležitejšie zdroje kontaminácie na
Slovensku

Banská činnosť

Baňa Bankov
http://hiking.sk/dev/gallery/photos/63deb075c8053962b0e3d0454b1e4d9c.jpg



Spaľovanie fosílnych 
palív

Zemianske Kostoľany 
(Elektráreň)

Odkalisko



Pretrhnutie hrádze s 
popolčekom (1965)

Súčasný stav



Hutníctvo kovov

Odkalisko hlinikárne ZSNP, a.s. 



Odpadové hospodárstvo

Duslo – spaľovňa 
nebezpečných 
odpadov



Strojárstvo, stavebníctvo a chemický priemysel

Chemko Strážske (PCB)



Ďalej

Poľnohospodárstvo
Rafinérie, čerpacie stanice
Vojenské základne
Prevádzky železníc



Najdôležitejšie stresory životného prostredia 
Slovenska

Indikatívne katióny a anióny (amónium, 
dusičnany, chloridy, fluoridy, sírany a kyanidy)
Mikrobiologické znečistenie
Eutrofizujúce látky (fosfáty, nitráty, draslík)
Potenciálne toxické stopové prvky 
POPs



http://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats/soil-contamination-from-local-sources

Prehľad kontaminantov ohrozujúcich pôdu a podzemnú vodu v Európe

Presenter
Presentation Notes
Throughout Europe soil contamination affects almost 250 000 sites, and is expected to continue growing. Potentially polluting activities are estimated at nearly 3 million sites across the EU, many of which need further investigation to establish the damage and whether soil remediation (clean up) is required. Although considerable efforts have been made in some countries, it will take decades to clean up the legacy of soil contamination. Over the last 30 years approximately 80 000 sites have been cleaned up in the countries where data on remediation is available. Reports from countries across Europe indicate that heavy metals and mineral oil are the most frequent soil contaminants at investigated sites, while mineral oil and chlorinated hydrocarbons are the most frequent contaminants found in groundwater. These estimates are based on the frequency a contaminant is reported at the investigated site. Other contaminants include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), aromatic hydrocarbons (BTEX), phenols and chlorinated hydrocarbons (CHC). 



http://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats/soil-contamination-from-local-sources

Podiel jednotlivých ľudských aktivít na kontaminácii pôdy

Presenter
Presentation Notes
The range of polluting activities — and their relative importance as localised sources of soil contamination — may vary considerably across Europe, with the most important sources being industrial and commercial activities and the treatment and disposal of waste. 



Príčiny poklesu biodiverzity

1. Zmena zemského pokryvu→
Úbytok biotopov
Fragmentácia biotopov

2. Introdukcie nepôvodných druhov
Prispieva k homogenizácii biosféry, postupne prevládajú 
nenáročné organizmy schopné šírenia a koexistencie s 
človekom, na úkor pôvodných druhov so zvláštnymi nárokmi na 
prostredie

3. Nadmerný lov

4. Degradácia životného prostredia

Pokles biobiodiverzity

Presenter
Presentation Notes
Pozriet v knihe globální diverzita a jej zmeny str 97



1. Zmena zemského pokryvu

Odlesňovanie

• Klimatické 
• Ekologické dôsledky

Úbytok biotopov

Fragmentácia (rozdrobovanie) biotopov - je proces 
(alebo stav), pri ktorom je pôvodný biotop delený na 
viacero menších častí za súčasného zníženia ich 
celkovej rozlohy



Fragment lesa v poľnohospodárskej krajine

Foto Ružičková, J., 2005

http://www.enviro-edu.sk/?page=krajina/fragmentacia_krajiny



http://www.enviro-edu.sk/?page=krajina/fragmentacia_krajiny



Invázia????



Invázne druhy v médiách

Presenter
Presentation Notes
Invázne druhy v médiách





Nepôvodné druhy

sú také, ktorých pôvodný areál 
rozšírenia je iný ako terajší

neinvázne druhy
invázne druhy -
schopné prudko 

expandovať

Presenter
Presentation Notes
Kováč - prednášky



Invázne druhy
Druh je považovaný za invázny, ak:

bol do lokality, územia alebo regiónu, kde sa 
predtým prirodzene nevyskytoval, zavlečený 
ľudskou činnosťou
bez intervencie človeka má schopnosť vytvoriť v 
novom prostredí životaschopnú populáciu schopnú 
reprodukcie
v nových podmienkach sa správa ako škodca a 
ohrozuje tým existenciu miestnych druhov

Presenter
Presentation Notes
R alebo C-R stratégovia, rýchle množenie, vysoká plodnosť, krátky a jednoduchý životný cyklus a schopnosť šíreniaKováč - prednášky



Invázne druhy

Druh je považovaný za invázny, ak:

a existuje predpoklad, že svojou 
prítomnosťou spôsobí ekonomické straty, 
bude mať negatívny dosah na stav životného 
prostredia alebo zdravotný stav 
obyvateľstva
je charakteristický intenzívnym osídľovaním
spôsobuje zmeny v druhovom zložení 
ekosystémov

Presenter
Presentation Notes
Kováč - prednášky



Dôsledky invázií

Environmentálne

Zdravotné

Ekonomické

Presenter
Presentation Notes
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879    Prednáška Gojdičová



Environmentálne

menia úlohu pôvodných druhov
zmenšujú početnosť pôvodných druhov a vytláčajú ich
spôsobujú vymieranie pôvodných druhov
krížia sa s domácimi druhmi a ohrozujú ich genetickú 
štruktúru
menia štruktúru spoločenstiev 
môžu zmeniť obeh živín, vodný režim, energetickú

bilanciu

Presenter
Presentation Notes
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879  - Prednáška Gojdičová



Ekonomické

sťažujú údržbu komunikácií,
sťažujú údržbu vodných tokov a vodných diel,
znižujú kvalitu rekreačných oblastí,
spôsobujú straty na poľnohospodárskej produkcii

Presenter
Presentation Notes
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879  prednáška Gojdičová



Invázny druh

Prenášač parazitov a chorôb
(Bemisia tabaci)Kompetícia

(Ictalurus nebulosus)

Predátor
(Ictalurus 
nebulosus) 

Presenter
Presentation Notes
- Na Slovensku zaznamenaných vyše 90 druhov rýb- do roku 2006 na našom území 28 druhov nepôvodných rýb- 10 druhov je zaradených medzi invázneKováč - prednášky



Ako sa šíria?

Šírenie antropogénou činnotou

domestifikácia, vypúšťanie do voľnej prírody za účelom lovu, únik zo 
zajatia (kožušinové farmy, obchod zo zvieratami)

Prirodzený rozptyl

pomalý proces, ťažko dochádza k prekročeniu 
biogeografických hraníc



Úmyselná

•Potrava pre ľudí
•Introdukcia ako prostriedok 

biologickej kontroly
•Okrasné zvieratá 

a škodcovia

Neúmyselná

•Doprava
•Úniky

Delenie introdukcie podľa spôsobu šírenia

Presenter
Presentation Notes
INTRODUKCIAzavedenie druhu do novej oblasti, či pohyb(pomocou človeka) druhu, poddruhu alebo nižšiehotaxónu (vrátane akejkoľvek jeho časti, gaméty alebopropaguly, ktorá dokáže prežiť, ale sa ajrozmnožovať) mimo svoj prirodzený areál (minulýalebo súčasný)



Úmyselná introdukcia

Potrava pre ľudí
- Distribúcia domestifikovaných zvierat - Kôň domáci/obyčajný,

hovädzí dobytok, Ovca domáca, somár, Koza domáca, Sviňa
domáca, mačka, pes; niektoré patria medzi 100 NIDS; hostitelia
a prenášače mnohých parazitov a chorôb, zaznamenaný prenos na
príbuzné divožijúce druhy

- Vypúštanie zvierat za účelom lovu – napr. vysoká zver; Jeleň sika
(Cervus nippon) prenáša hlístovca (Asworthius sidemi), týmto
parazitom bolo nakazených 100% poľskej populácie Zubra
hrivnatého (Bison bonasus)

- Vypúštanie rýb a iných živočíchov - Pstruh dúhový (Oncorhynchus
mykiss)



Introdukcia ako prostriedok biologickej kontroly -
Hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea) 
Okrasné zvieratá a škodcovia - CITES – kontrola 
svetového obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a 
rastlín; na druhy neohrozené sa pravidlá a reštrikcie 
nevzťahujú, obchod s mnohými inváznymi/potenciálne 
inváznymi druhmi sa tak stáva jednoduchší; druh 
Potápnica bielohlavá (Oxyura leucocephala) je v 
Európe ohrozovaná americkým druhom Potápnicou 
bielolícou (Oxyura jamaicensis)



Oxyura leucocephalaOxyura jamaicensis

Plodné potomstvo Blízko vyhynutia

+



Neúmyselná introdukcia
Doprava ako prostriedok neúmyselnej introdukcie

- Rôzne vozidlá a lietadlá - komár Aedes albopictus a iné druhy komárov – letisková 
malária; Ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

Prenášač 
horúčky 
Dengue,

„West Nile 
virus disease“



Krajiny v ktorých boli hlásené potvrdené alebo 
pravdepodobné prípady letiskovej malárie

http://www.malariajournal.com/content/5/1/57/figure/F2?highres=y http://www.scielosp.org/img/revistas/bwho/v78n8/08t2.gif

Letisková malária

Presenter
Presentation Notes
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081111183035.htm



Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)  

Ploskáčik pagaštanový
(Cameraria ohridella) 

defoliácia (opadávanie listov)

v priebehu 15 rokov sa z
Macedónska rozšíril do celej Európy

rozšírenie pozdĺž transportných 
trás (cestné komunikácie –
hlavné ťahy, mestské oblasti)  

Pagaštan konský –
tiež invázny druh 



http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1savka_zemiakov%C3%A1

Transport rastlinného materiálu - pestovanie niekoľkých významných 
druhov obilia po celom svete viedlo k distribúcii na nich viazaných škodcov 
(hmyz - hlavne chrobáky); Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata)



Plavebné cesty a lodná doprava - budovanie kanálov a 
iných plavebných ciest za účelom skracovania trás, 
umožňuje organizmom prekročiť biogeografické 
hranice rozšírenia; Potkan hnedý (Ratus norvegicus ); 
Myš domová (Mus musculus);



Kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha) 
- obrastanie trupu lode → distribúcia



http://www.aquatic-aliens.de/vectors.htm

Vektory rozširovania mimo prirodzený areál 

Presenter
Presentation Notes
Potential areas of origin for species which might become established in new regions, are characterised by comparable environmental conditions. Germany appertains to the temperate climate zone. Similar environmental conditions can be found in the Ponto-Caspian area as well as on the coasts of South and North America, Japan, Tasmania and New Zealand. However, the long distance prevents an intensive natural exchange of species. Therefore, the majority of organisms from remote areas are dependent on human-mediated vectors, such as ornamental trade, aquaculture, and shipping. Obr. Number of established alien species in German inland and coastal waters, known or probableintroduction vectors, main watersheds, important shipping canals and their opening date. 

http://www.aquatic-aliens.de/vectors.htm


Úniky - zvieratá z kožušinových fariem, domáce zvieratá úžitkové a 
neúžitkové; zvieratá  môžu byť niekedy vypustené úmyselne, s cieľom 
„obohatiť“ prostredie, úniky pri vojnových konfliktoch;

• Nutria riečna (Myocastor coypus)
• Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)
• Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
• Medvedík čistotný (Procyon lotor) 



Nutria riečna (Myocastor coypus)

Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides)

Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

Medvedík čistotný (Procyon lotor)



Plocha chránená pred nutriou 
oplotením

Nechránená plocha

Plocha 
chránená 

pred 
nutriou 
oplotením

Nutria riečna (Myocastor coypus)
http://www.fishwildlife.org/furbearer_cases.html

Presenter
Presentation Notes
http://www.fishwildlife.org/furbearer_cases.html 

http://www.fishwildlife.org/furbearer_cases.html


Mustela vison

Mustela lutreola



Austrália

Thomas Austin "The introduction of a few rabbits could do little harm and might

provide a touch of home, in addition to a spot of hunting."

Presenter
Presentation Notes
1788 – privezených 1859 králikov,  vypustených za polovnými účelmiDnes niekoľko 100 miliónovReleasing rabbit-borne diseases has proven somewhat successful in controlling the population of rabbits in Australia. In 1950, after research carried out by Frank Fenner, Myxomatosis was deliberately released into the rabbit population, causing it to drop from an estimated 600 million to around 100 million. Genetic resistance in the remaining rabbits allowed the population to recover to 200-300 million by 1991. In Australia, rabbits are the most serious mammalian pests, an invasive species whose destruction of habitats is responsible for the extinction or major decline of many native animals such as the Western Quoll. Annually, European rabbits cause millions of dollars of damage to crops. The effect of rabbits on the ecology of Australia has been devastating. Since the arrival of Europeans in the 18th century, one eighth of all mammalian species in Australia have become extinct[citation needed]. Rabbits are suspected of being the most significant known factor in species loss in Australia. Rabbits are also responsible for serious erosion problems as they eat native plants which leave the topsoil exposed and vulnerable to sheet, gully and wind erosion. The removal of this topsoil is devastating to the land as it takes many hundreds of years to regenerate. Some of this erosion may also be the result of settlers clearing much of Australia's land for farming (and use of unsuitable agricultural techniques) and to make room for housing.[citation needed] Rabbits are extremely prolific creatures, and spread rapidly across the southern parts of the country. Australia had ideal conditions for a rabbit population explosion. With mild winters, rabbits were able to breed the entire year. With widespread farming, areas that may have been desert, scrub, or woodlands were instead turned into vast areas with low vegetations, creating ideal habitat for rabbits. Humans are directly responsible for the initial release of the rabbits, and indirectly responsible for modifying the Australian landscape for ideal rabbit survival In a classic example of unintended consequences, within ten years of the introduction in 1859, rabbits had become so prevalent that two million could be shot or trapped annually without having any noticeable effect on the population. It was the fastest spread ever recorded of any mammal anywhere in the world. Today rabbits are entrenched in the southern and central areas of the country, with scattered populations in the northern deserts. 



Pôdna erózia – zajace sa živili semenami rastlín spevňujúcich pôdu
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Vytláčanie pôvodnej fauny a ničenie flóryIntrodukcia predátorov, myxomatóza



Niekoľko ďalších príkladov inváznych druhov

Presenter
Presentation Notes
http://polovnictvo.pluska.sk/polovnictvo-a-rybarstvo/rybar/ryby-pred-objektivom/2009/invazia.htmlInvázia�Vlani uprostred vrcholiaceho leta bol mojím najčastejším úlovkom na Dunaji poniže Starého bratislavského mosta malý hnedastý exot, ktorého som nevedel s istotou zaradiť. Chránený býčko rúrkonosý, nazývaný v staršej literatúre škvrnitý, to nebol. Škvrny síce mal, ale akési iné, než sú vyobrazené v atlase rýb. A rúrky na nose som takisto nevidel. Že by išlo o býčka hlavatého? Hlavu mal v pomere k telu skutočne dosť veľkú, ale čo tá škvrna na chrbtovej plutve? Ťažko povedať...„Osladená“ rybačkaBezpečne som vedel iba to, že hnevať sa mám na rybu z čeľade býčkovitých (Gobiidae). Nech som totiž nahodil čokoľvek, malú kocku syra, chumáč kostnáčikov, hnojového červa alebo vlastnoručne umiesené cesto s rybacou či syrovou vôňou, po chvíli bol na háčiku býčko. Ešte pred pár rokmi na tých istých miestach takto šantili hrebenačky. Celý týždeň mi časté zábery býčkov „osládzali“ rybačku podobne, ako ma na Chorvátskom ramene už roky obšťastňujú húfy sumčekov hnedých. Na štrkoviskách zasa vedia takto „spestriť“ zábavu pri vode slnečnice pestré.Rieka privandrovalcovO Dunaji ichtyológovia hovoria, že je riekou privandrovalcov. Zoznam nových, nepôvodných obyvateľov rieky, jej prítokov, ale už i jazier v celom povodí európskeho veľtoku sa ustavične predlžuje. Najmenší z imigrantov, celoročne chránený Proterorhinus marmoratus – býčko rúrkonosý, ktorý dorastá len do dvanástich centimetrov dĺžky, sa na dolnom Dunaji vyskytoval asi od roku 1900. O pár desaťročí bol už ako doma až desiatky kilometrov nad Viedňou. Táto hranica rozšírenia býčka rúrkonosého bola dlho pomerne stabilná. V 80. rokoch minulého storočia sa v ňom však z neznámych príčin prebudila ohromujúca chuť putovať ďalej a dnes už obýva vody Dunaja až nad Regensburgom. Dolu tokom európskych riek, napríklad v Rýne, sa šíri malá rybka ešte rýchlejšie, keďže larvy sa nechajú unášať prúdom, a to na veľké vzdialenosti. V roku 2002 dobyl býčko škvrnitý riekou Rýn východné Holandsko a invázia nezadržateľne pokračuje po rieke Mosele do Francúzska. Je zaujímavé, že podobný proces expanzie býčka rúrkonosého, po rusky nazývaného zvukomalebne „byčok-cucik“, prebiehal v rovnakom čase aj na ďalších riekach vlievajúcich sa do Čierneho mora, teda na Dnepri, Done a Volge. Informoval o tom ruský rybársky časopis Rybolov Elite. Zatiaľ len akademickou otázkou, ktorú ešte nikto nenastolil, je to, dokedy by mal expandujúci býčko rúrkonosý požívať u nás celoročnú ochranu. Tento hyperaktívny býčko je však len predvojom masívnej invázie z Čierneho mora.Neželané úlovkyĎalší, podstatne väčší privandrovaný pontokaspický druh, ktorý dorastá do dĺžky 20 centimetrov, je Neogobius kessleri, po našom býčko hlavatý. Na Slovensku ho po prvý raz zaznamenali v Dunaji roku 1997. Odtiaľ sa rýchlo rozšíril do dolných častí Ipľa, Hrona, Váhu a Malého Dunaja. Hoci areál tohto druhu sa stále zväčšuje, v samom Dunaji sa podľa ichtyológov jeho početnosť znižuje. Pre rybárov je však napriek tomu častým a neželaným úlovkom. O dva roky neskôr sa u nás objavil Neogobius gymnotrachelus, býčko nahotemenný, ktorý sa vraj dnes údajne hojne vyskytuje napr. vo vodách viedenského nákladného prístavu. Ďalší imigrant, býčko piesočný (Neogobius fluviatilis), ktorého niektorí autori označujú ako býčka riečneho, sa objavil v ústí Hrona v roku 2001. Pomaly sa šíri hore Dunajom a do jeho prítokov. Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus) sa u nás vyskytuje od roku 2003, keď ho po prvý raz ulovili takisto v ústí Hrona. V súčasnosti sa správa zo všetkých býčkov najexpanzívnejšie a má aj najširšie potravné spektrum. Aj keď ide o ryby bez hospodárskeho významu, niektoré z nich, najmä býčko hlavatý, citeľne zasahujú do populácií bentických druhov rýb, ako je hrúz a pĺž. Obsadzuje ich „teritóriá“ a priamo ich likviduje požieraním.Čierni pasažieriBýčky, ktorých pôvodným domovom sú delty riek vlievajúcich sa do Čierneho a Kaspického mora, sa šíria po Európe rýchlosťou epidémie. Naprí-klad v rieke Mohan pred piatimi rokmi túto rybku vôbec nepoznali. Dnes tam zaznamenávajú výskyt 200 exemplárov na tisíc štvorcových metrov! Ukázal to prieskumný odlov začiatkom septembra minulého roku. (Ktovie, čo by dnes ukázal prieskum na Dunaji v Bratislave alebo na Malom Dunaji kdekoľvek...?) Najčastejšími úlovkami na Mohane boli vlani dva druhy: býčko hlavatý a býčko rúrkonosý. „Do kanálu Rýn – Mohan – Dunaj sa dostali z Dunaja,“ povedal pre nemecký mesačník Fisch und Fang biológ Wolfgang Silkenat. Od otvorenia tejto umelej, 171 kilometrov dlhej vodnej cesty v roku 1992 cestujú takíto „čierni pasažieri“ do Mohanu napríklad v prídavných tankoch veľkých nákladných lodí spolu s vodou načerpanou v Čiernom mori. V Mohane nachádzajú dostatok potravy, najmä rybiu mlaď. Ešte nie je zrejmé, aký chaos narobili žravé býčky v ekosystéme riek. Na zistenie ich možného vplyvu sa budú tieto žravé ryby pozorovať v chovných zariadeniach. Množenie býčkov podľa odborníkov súvisí aj s výstavbou vodných diel a s pribúdajúcimi kamennými prekážkami, ktoré slúžia rybkám ako úkryty pred predátormi.GlobalizáciaNaši ichtyológovia konštatujú, že šírenie viacerých druhov rýb mimo hraníc ich pôvodného areálu vyvoláva rýchlu evolúciu sladkovodných rybích spoločenstiev, ktorú viacerí nazývajú globalizáciou. Autointrodukcia nechcených sprievodných druhov rýb bez hospodárskeho významu sa v poslednom období výraznou mierou podieľa na zmenách ichtyofauny slovenských vôd. Býčky sú teda tu a zrejme u nás už zostanú. Rybári by sa preto mali naučiť rozlišovať ich. Nie je to ľahké, ale ani až také zložité, ak si človek rozdiely medzi nimi trochu preštuduje. Od rýb iných čeľadí sa býčky výrazne líšia brušnými plutvami, zrastenými do akéhosi prísavného disku, ktorý im pomáha udržať sa na štrkovitom alebo kamenitom dne aj v silnejšom prúde. Býčkovité ryby nemajú bočnú čiaru, ktorú im nahrádzajú zmyslové „póry“ na hlave a na tele.Kto je ktoNajväčší spomedzi tejto skupiny imigrantov je býčko čiernoústy, dorastajúci do dĺžky 22 centimetrov. Jeho rozlišovacím znakom je výrazne dopredu zabiehajúca tmavá škvrna na chrbtovej plutve. Má najvyššiu hlavu a najdlhšie chvostové steblo. Býčko hlavatý má najdlhšiu hlavu a najväčšie vzdialenosti medzi plutvami, plutvy sú kratšie, chvostové steblo je malé. Pre býčka piesočného je charakteristická krátka a nízka širšia hlava, celkove sploštené telo a malé vzdialenosti medzi plutvami. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma druhmi má najmenšie ústa, oči sú posunuté dopredu a veľmi blízko seba. Naopak, najväčšie ústa s prečnievajúcou spodnou čeľusťou má býčko hlavatý, ktorý má aj najväčšie oči, posadené najďalej od seba. Býčkovité ryby s výnimkou celoročne chráneného býčka rúrkonosého nemajú lovnú mieru ani čas individuálnej ochrany.



Čeľaď býčkovitých (Gobiidae)
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NeogobiusNa Slovensku sa vyskytlo viacero druhov ryby rodu Neogobius, niektoré sú považované za invázne (Koščo a kol.; Stráňai a Andreji, 2002 ), pôvodný je býčko rúrkonosý Proterorhinus marmoratus  (vyskytuje sa na dolnom Dunaji  asi od roku 1900). Ďalší, podstatne väčší privandrovaný pontokaspický druh, ktorý dorastá do dĺžky 20 centimetrov, je Neogobius kessleri, po našom býčko hlavatý. Na Slovensku ho po prvý raz zaznamenali v Dunaji roku 1997. Odtiaľ sa rýchlo rozšíril do dolných častí Ipľa, Hrona, Váhu a Malého Dunaja. Hoci areál tohto druhu sa stále zväčšuje, v samom Dunaji sa podľa ichtyológov jeho početnosť znižuje. Pre rybárov je však napriek tomu častým a neželaným úlovkom. O dva roky neskôr sa u nás objavil Neogobius gymnotrachelus, býčko nahotemenný, ktorý sa vraj dnes údajne hojne vyskytuje napr. vo vodách viedenského nákladného prístavu. Ďalší imigrant, býčko piesočný (Neogobius fluviatilis), ktorého niektorí autori označujú ako býčka riečneho, sa objavil v ústí Hrona v roku 2001. Pomaly sa šíri hore Dunajom a do jeho prítokov. Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus) sa u nás vyskytuje od roku 2003, keď ho po prvý raz ulovili takisto v ústí Hrona. V súčasnosti sa správa zo všetkých býčkov najexpanzívnejšie a má aj najširšie potravné spektrum. Aj keď ide o ryby bez hospodárskeho významu, niektoré z nich, najmä býčko hlavatý, citeľne zasahujú do populácií bentických druhov rýb, ako je hrúz a pĺž. Obsadzuje ich „teritóriá“ a priamo ich likviduje požieraním. Býčky, ktorých pôvodným domovom sú delty riek vlievajúcich sa do Čierneho a Kaspického mora, sa šíria po Európe rýchlosťou epidémie. Naprí-klad v rieke Mohan pred piatimi rokmi túto rybku vôbec nepoznali. Dnes tam zaznamenávajú výskyt 200 exemplárov na tisíc štvorcových metrov! „Do kanálu Rýn – Mohan – Dunaj sa dostali z Dunaja,“ povedal pre nemecký mesačník Fisch und Fang biológ Wolfgang Silkenat. Od otvorenia tejto umelej, 171 kilometrov dlhej vodnej cesty v roku 1992 cestujú takíto „čierni pasažieri“ do Mohanu napríklad v prídavných tankoch veľkých nákladných lodí spolu s vodou načerpanou v Čiernom mori. V Mohane nachádzajú dostatok potravy, najmä rybiu mlaď. Množenie býčkov podľa odborníkov súvisí aj s výstavbou vodných diel a s pribúdajúcimi kamennými prekážkami, ktoré slúžia rybkám ako úkryty pred predátormi. http://polovnictvo.pluska.sk/polovnictvo-a-rybarstvo/rybar/ryby-pred-objektivom/2009/invazia.html 
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V Chorvátskom ramene žije kadečo článok SMEInváznych rýb nezostalo ušetrené ani Chorvátske rameno. Ľudia hádžu do vody chlieb a v momente sa takmer nad hladinu vyhadzujú ryby. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL�Jazerá, rybníky a kanály sa premieňajú na prírodné akváriá. Ľudia do nich totiž vypúšťajú najrôznejšie druhy živočíchov. Ako pirane pôsobia sumčeky čierne, ktoré sa v poslednej dobe hemžia v Chorvátskom ramene blízko Draždiaka. Ľudia im z mosta hádžu chlieb a v momente sa takmer nad hladinu vyhadzujú sumčeky, pohybujúce sa vo veľkých húfoch. Sumček čierny (ľudovo nazývaný aj americký) sa do týchto vôd dostal neprirodzenou cestou - je to invázna ryba pochádzajúca zo Severnej Ameriky."Invázne druhy rýb sa dostali, či už s pomocou človeka, alebo vlastnými silami, zo svojho pôvodného areálu rozšírenia do nových vôd, našli tam vhodné podmienky a začali sa expanzívne šíriť. Konkurujú pôvodným druhom - môžu to byť predátori alebo potravní, či reprodukční konkurenti. Môžu priniesť so sebou parazity, na ktoré domáce pôvodné druhy nie sú adaptované, takže im môžu ľahko podľahnúť," hovorí Vladimír Kováč, vedúci troch výskumných projektov inváznych rýb na Slovensku.Sumček čierny je dravá ryba čiernej farby, dorastajúca výnimočne aj do dĺžky vyše 50 centimetrov. "Živí sa mláďatami pôvodných živočíchov, najmä obojživelníkov, ktoré sú vzácne a chránené," hovorí Tomáš Kušík, predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.V Chorvátskom ramene sa okrem sumčeka vyskytujú napríklad aj korytnačky písmenkové ozdobné či akvarijná ryba slnečnica pestrá - všetko dravé, nepôvodné druhy živočíchov. "Ľudia chovajú všetko a potom to vyrastie a smrdí, tak to vyhodia. Nejaký snob si možno nabudúce kúpi krokodíla a vyhodí ho do jazera," hovorí Kušík. "Nepôvodné ryby môžu dostať do vody aj rybári, ktorí použijú malé rybky ako nástrahu, a tie, ktoré im zostanú navyše, pustia do štrkoviska," hovorí Kováč.Takmer tretina rýb v slovenských vodách je nepôvodná. V Bratislavských vodách žije minimálne 13 druhov nepôvodných rýb a to najmä v Chorvátskom ramene, ale aj v štrkoviskách a v ramenách Dunaja. Momentálne sú na Slovensku tri projekty skúmajúce rozšírenie a vplyv inváznych rýb v povodí Dunaja, z toho dva domáce a jeden medzinárodný.Kováč: Niečo si vykonštruujeme a ono sa to otočíNa podrobnosti o inváznych a nepôvodných druhoch rýb sme sa opýtali vedúceho výskumu inváznych rýb na Slovensku VLADIMÍRA KOVÁČA.Aký je rozdiel medzi inváznymi a nepôvodnými druhmi rýb?"Nepôvodné druhy rýb sú také, ktorých pôvodný areál rozšírenia je iný ako terajší. Delia sa na invázne a neinvázne druhy, pričom invázne sú schopné prudko expandovať."Spôsobili už invázne ryby na Slovensku veľké škody?"Amury, klasické produkty komunistickej éry, dovážané najmä v 70-tych rokoch z územia Sovietskeho zväzu. Na prvý pohľad mal amur samé výhody - konzumuje veľké rastliny a keďže kanály boli zarastené, bolo treba vynakladať veľké úsilie na ničenie rastlín. Aj jeho mäso sa dá jesť.A v čom bol problém?"Nasadili ich priveľa - vodnú vegetáciu amury úplne vyžrali, ako keď kozy pustíte do záhrady. Prihnojovali vody svojimi výkalmi, nastúpili riasy - to je príklad aj seneckých jazier. V deväťdesiatych rokoch boli zúfalé pokusy amury vyloviť. Amur je však veľmi bystrá, mocná ryba, ťažko sa chytá. Ktosi prišiel s nápadom loviť ich s harpúnami, ale to by sme mali skôr mŕtvych potápačov ako mŕtve amury. Našťastie sa v tunajších podmienkach v štrkoviskách amur nemôže rozmnožovať. Žije však niekoľko desiatok rokov, takže na pokles ich počtu treba čakať. Je to typické - človek si vykonštruuje model, ako by to malo fungovať v prírode, a potom sa to otočí naopak."Súvisí nejako problém rias a siníc v bratislavských jazerách s amurmi?"Problém rias v bratislavských štrkoviskách, ako je Kuchajda či Zlaté piesky, je spôsobený tým, že vo vode je priveľa živín. Pomohol tomu aj amur, prispela kanalizácia, rybári prikrmovaním rýb a ľudia, ktorí do vody všeličo hádžu. Riasami dnes už trpia aj alpské jazerá a tatranské plesá."Ohrozujú momentálne invázne druhy rýb konkrétne pôvodné druhy?"Štyri druhy býčkov z Čierneho mora výrazne zredukovali populáciu nášho býčka rúrkonosého. Ktoré druhy budú ohrozené, ťažko predpovedať, každopádne konkurencia a predačný tlak sa zvyšujú. Problém by mohol byť s inváznymi druhmi býčkov najmä v Dunaji a jeho ramenách, kde môžu spôsobiť vážne zmeny v pôvodnej faune."



Sumček čierny (Ameiurus nebulosus) –
Chorvátske rameno 
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www.issg.orgAmeiurus nebulosus, the brown bullhead, is a species of catfish native to North America and introduced to a number of other countries around the world as a game fish. It is a hardy species that can tolerate a wide range of environmental conditions, including water pollution, allowing it to successfully establish outside of its native range. Some concern has been raised over its invasive potential, but there is a lack of information on its effects. General impacts�Although there is some concern that brown bullheads may negatively affect trout fisheries (Dedual, 2002), freshwater crayfish (Barnes, 1996) and eels (Rowe and Graynoth, 2002) there does not appear to be any hard evidence of environmental impacts caused by this species. Currently, little information is available concerning possible negative impacts of Trachemys scripta on natural habitats and ecosystems. Much of this is due to the fact that the majority of individuals are found in urban areas of limited ecological value. However, should they be released into areas of high ecological value, it would be crucial to monitor the potential consequences on native faunas and floras, especially invertebrates, amphibians, native turtles (Emys orbicularis) and nesting birds (Bringsøe, 2006). Invertebrates such as dragon flies and their larvae seem to be targeted by the red-eared slider, also nesting birds and their young. The red-eared slider sits and basks on the birds nests and presses the nests into the water, thereby killing any eggs. They also predate on young birds by pulling them under water and drowning them (Pendlebury, P., Aliens-L March 12, 2004).Trachemys scripta is often infected by bacteria of the genera Salmonella and Arizona. In the USA and Canada several cases of transmission of salmonellosis from captive T. s. elegans were previously known. However, in Europe such cases have apparently been rare. (Bringsøe 2006).Notes�Resistant to domestic and industrial pollution, therefore able to survive in heavily degraded waters. Reported to bury itself in mud to avoid adverse environmental conditions (FishBase, 2004). Brown bullhead are scavengers as well as predators, locating their prey in the substrate through the use of their sensory barbels (McDowall, 1990). A painful wound can be inflicted by the sharp spines in the fins of brown bullhead catfish if they are not handled carefully. Toxins released by the fish contribute to the pain of the wound (McDowall, 1990).



Korytnačka písmenková-ozdobná
(Trachemys scripta elegans )

Vypúšťaná človekom –
vodné nádrže, zavodňovacie kanály, 
mierne tečúce rieky; takisto sa 
vyskytuje na Chorvátskom ramene
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www.issg.orgGeneral Impact �Currently, little information is available concerning possible negative impacts of Trachemys scripta on natural habitats and ecosystems. Much of this is due to the fact that the majority of individuals are found in urban areas of limited ecological value. However, should they be released into areas of high ecological value, it would be crucial to monitor the potential consequences on native faunas and floras, especially invertebrates, amphibians, native turtles (Emys orbicularis) and nesting birds (Bringsøe, 2006). Invertebrates such as dragon flies and their larvae seem to be targeted by the red-eared slider, also nesting birds and their young. The red-eared slider sits and basks on the birds nests and presses the nests into the water, thereby killing any eggs. They also predate on young birds by pulling them under water and drowning them (Pendlebury, P., Aliens-L March 12, 2004).Trachemys scripta is often infected by bacteria of the genera Salmonella and Arizona. In the USA and Canada several cases of transmission of salmonellosis from captive T. s. elegans were previously known. However, in Europe such cases have apparently been rare. (Bringsøe 2006).http://www.issg.org/database/species/impact_info.asp?si=71&fr=1&sts=sss&lang=EN 



Rastliny
Úúmyselná introdukcia rastlín - vykonaná človekom zámerne s cieľom
získania nových zdrojov:

• potravy- ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum), kukurica siata
(Zea mays)
• liečivých rastlín - puškvorec lekársky (Acorus calamus)
• medonosných rastlín - agát biely (Robinia pseudoacacia),
glejovka americká (Asclepias syriaca)
• krmovín - pagaštan konský (Aesculus hippocastanum),
slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)
• okrasných druhov - boľševník obrovský (Hercaleum
mantegazzianum ), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides),
americké druhy astier (Aster)
● produkčných drevín v lesnom hospodárstve - dub červený
(Quercus rubra), vejmutovka (Pinus strobus), americké druhy
topoľov (Populus)

Nepôvodné a invázne druhy rastlín sa k nám dostali najmä z Ameriky a 
Ázie
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http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879  Prednáška Gojdičová



Pohánkovec japonský
Fallopia japonica
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Pohánkovec japonsky fallopia japonica-Trváca rastlina pôvodom z Ázie-Krovitého vzrastu, 100 cm, -Okrasná rastlina, pozdĺž tokov, synantropné stanovištia



Vytvára rozsiahle 
nepreniknuteľné porasty

Agresívna, úvahy o likvidácii 
pesimistické, plochy ňou 
porastené dosahujú čoraz 
väčšiu rozlohu



Boľševník obrovský
Heracleum mantegazzianum
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Zo západného Kaukazu200-500 cmOkrasná rastlina -ZáhradyAntropogénne stanovištia – cesty, tokyOhrozuje zloženie prirodzených stanovíšťVážne zdravotné problémyLikvidácia nevyhnutná



Boľševník obrovský
Heracleum mantegazzianum



Agát biely
Robinia pseudoacacia
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Stránka www.isgg.org – možnosť pozrieť si databázu inváznych druhov, je tu aj zoznam 100 najhorších inváznych druhov sveta



Fallopia 
japonica

Dreissena 
polymorpha

Oncorhynchus 
mykiss

Sturnus 
vulgarisTrachemys 

scripta 
elegans

Zoznam 100 najhorších inváznych druhov sveta 
V bublinách sú organizmy vyskytujúce sa aj u nás

Cicavce:
Felis catus
Capra hircus
Mus musculus

Myocastor coypus
Sus scrofa

Oryctolagus cuniculus
Cervus elaphus
Vulpes vulpes
Rattus rattus
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