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Na úvod 
 

V posledných dvoch storočiach došlo k obrovským zmenám v prírodnom prostredí. 
Zmeny v prírodnom prostredí sú neustále, v dávnej minulosti mali prírodný charakter. Príroda 
bola „premenlivá“ odjakživa, takže je niekedy ťažké poznať ktoré zmeny sú zapríčinené 
človekom a ktoré zrovnateľné s prirodzenými zmenami, ktoré sa udiali v priebehu minulých 
tisícročí. Pred asi 100 000 rokmi, po skončení posledného glaciálu, došlo k nárastu vplyvu 
poddruhu Homo sapiens sapiens na prostredie (lov - znižovanie početnosti druhov, príp. 
vyhubenie, odlesňovanie - poľnohospodárstvo, nárast populácie). Vplyv človeka na zmeny 
fungovania globálneho ekosystému sú preukázateľné (najmä za posledné dve storočia). Aj 
keď vplyv nie je úplne jednoznačný alebo ťažko posúditeľný, netreba ho podceňovať. (Zdroj: 
Storch a Mihulka, 2000). 

Poľnohospodárstvo prinieslo asi najpodstatnejšie zmeny prírody na Zemi. Dovolilo 
zásadný nárast ľudskej populácie - dnes je človek živočíchom s najväčším areálom rozšírenia 
a pravdepodobne aj s najväčšou celkovou biomasou, takže ho možno považovať za 
dominantný druh v merítku celého globálneho ekosystému. Ľudská populácia spotrebuje 
zrejme najviac energie zo všetkých živočíchov. Vznikli celé typy prostredia plne závislé na 
človeku – ľudské sídla. 
 
Zdroj: Storch, D., Mihulka, S. (2000) Úvod do současné ekologie, Portál, 160 p. 

 



 
 

 



1. Klimatické zmeny 
 

 
 
Z médií sa nás valia správy o „globálnom otepľovaní“, ktoré niekedy vyznievajú veľmi 
naliehavo: 

http://ac.blog.sme.sk/c/214333/Globalne-oteplovanie-zvysuje-pocet-generacii-
motylov-v-Europe.html 

http://korzar.sme.sk/c/4707304/globalne-oteplovanie-zapricini-najvacsie-svetove-
ekologicke-katastrofy.html 

http://veda.sme.sk/c/4125603/globalne-oteplovanie-rekordne-topi-ladovce.html 
http://www.sme.sk/c/3631020/bali-globalne-oteplovanie-vazne-ohrozuje-tucniakov-v-

anktartide.html 
http://veda.sme.sk/c/5142650/zem-sa-otepluje-pre-nas-prilis-rychlo.html 

Na druhej strane sa objavujú správy také, ktorých posolstvo je skôr skeptické: 
http://www.tyzden.sk/casopis/2007/30/oteplovanie-bez-slnka.html 
http://www.tyzden.sk/casopis/2007/42/treba-viac-co2.html 
http://www.tyzden.sk/casopis/2007/42/oteplovanie-kritici-skeptici.html 
http://www.tyzden.sk/casopis/2007/40/horuce-hlavy.html 
http://www.tyzden.sk/casopis/2008/8/urobme-si-jasno.html    skepticky ekolog 

 
Do úvahy treba brať niekoľko nesporných faktov, ktoré dokazujú vplyv človeka na 

zmenu klímy. Klimatické zmeny sú prírodným javom, ktorý sa vyskytoval aj v dávnej 
minulosti. Súčasná zmena klímy je spôsobená predovšetkým ľudskou, najmä priemyselnou 
činnosťou. Hoci sa nájdu skeptici, ktorí o tom pochybujú, dnes je to už jednoznačne dokázaný 
fakt 



 
 

 



 
 

 



 
Kjóto – prvý krok v znižovaní emisií 
 
Kjótsky protokol, podpísaný v roku 1997 ako rozšírenie UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change), je prvým krokom v dlhodobom úsilí znižovania 
emisií, potrebnom v zamedzení toho, aby klimatická zmena dosiahla nebezpečné úrovne. 
Prvé záväzné obdobie protokolu sa s konečnou platnosťou ukončí v roku 2012 a od „COP 
15“ sa očakáva, že zabezpečí ambiciózneho nasledovníka (summit v Kodani 2010). Kjótsky 
protokol je dôležitý, lebo stanovuje záväzné emisné ciele pre vyspelé krajiny, ktoré ho 
ratifikovali. Napríklad 15 krajín, ktoré boli členmi EÚ (EÚ-15) v roku 1997, má spoločný 
cieľ znížiť emisie o 8 % v porovnaní s kjótskym referenčným rokom (1). Tento cieľ musia 
dosiahnuť počas obdobia 2008–2012 (2). 
 
(1) Podľa Kjótskeho protokolu jednotlivé plyny majú rôzne „referenčné roky“. Vo všetkých 
členských štátoch EÚ-15 sa rok 1990 používa ako „referenčný rok“ pre oxid uhličitý, metán 
a oxid dusný (99 % všetkých emisií). Pre fluórované plyny si krajiny môžu vybrať iný rok. 
Dvanásť členských štátov EÚ-15 si vybralo rok 1995. 
(2) EÚ-15 má spoločný Kjótsky cieľ. V rámci neho si každý členský štát EÚ-15 stanovil iný 
cieľ zníženia: niektoré by mali znížiť emisie, pričom iné ich môžu v obmedzenej miere 
zvýšiť. Nové členské štáty EÚ majú individuálne ciele okrem Cypru a Malty, ktoré nemajú 
žiadne ciele. 
 
„Kjóto“ je pomerne kontroverzné hlavne kvôli tomu, že USA protokol neratifikovali a 
rozvojové krajiny ako Čína a India s rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami nemajú podľa 
protokolu žiadne ciele. 
 
Posledná správa z roku 2008 hovorí, že emisie z EÚ-15 boli 3 % pod úrovňou referenčného 
roku. 
 
Z posledných údajov vyplýva, že globálne emisie CO2 od roku 2000 rástli štyrikrát rýchlejšie 
ako v prechádzajúcom desaťročí. Tento nárast je vyšší ako sa uvádzalo v najhoršom scenári, 
ktorý v roku 2007 predložil Medzivládny panel o klimatickej zmene (IPCC). Menej vyspelé 
krajiny vypúšťajú teraz viac CO2 ako vyspelé krajiny. Prirodzené záchyty, ako napríklad 
oceán, ktoré pohlcujú CO2, znížili v uplynulých 50 rokoch svoju účinnosť, čo znamená, že 
naše úsilie na zníženie emisií z ľudských aktivít bude musieť byť ešte efektívnejšie, ak máme 
udržať atmosférické úrovne CO2 na stabilnej úrovni. 
 
Zdroj: EEA: Signály EEA 2009 – Kľúčové environmentálne problémy, ktorým čelí Európa, 
EEA, Copenhagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/


 
 

Dochádza k znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia cudzorodými 
látkami (znečisťujúcimi látkami), ktoré môžu mať rôzne účinky na organizmy. Vzhľadom k 
vzájomným vzťahom medzi jednotlivými zložkami životného prostredia dochádza pri vstupe 
cudzorodých látok do jednej zložky k ich prestupu do ďalších zložiek. Napr. oxid siričitý, 
vypúšťaný do ovzdušia, prechádza vodnými zrážkami do vody a ako suchá depozícia sa 
adsorbuje pôdou. Nepriaznivý účinok oxidov dusíka a oxidu siričitého sa neprejavuje len v 
mieste emisie, môžu byť transportované ovzduším na veľké vzdialenosti, tu ovplyvňujú 
prostredie kyslými zrážkami. 
 
Rozlišujeme dve hlavné skupiny znečisťujúcich látok: 
 
1. Anorganické znečisťujúce látky – potenciálne toxické prvky (kovy, polokovy) 
(Zahrnuté v predošlých prednáškach) 
 
2. Organické znečisťujúce látky – PAU, PCB a iné 
 

V súčasnosti sú antropogénne vplyvy najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim stav 
a chemické zloženie povrchu zeme. Organické látky antropogénneho pôvodu  môžu 
pochádzať z priemyselnej, poľnohospodárskej činnosti, takisto môžu byť aj komunálneho 
pôvodu. V modernej dobe bolo veľké množstvo organických látok vytvorených syntézou. Je 
známych asi 100 000 druhov syntetických organických zlúčenín, z ktorých sa komerčne 
využíva asi 60 000. Toto množstvo neustále narastá. 



 
 

Z environmentálneho hľadiska sú dôležité najmä PAU (polycyklické aromatické 
uhľovodíky) a halogénové uhľovodíky. Najväčšie množstvá PAU pochádzajú zo spaľovania 
fosílnych palív a lesných požiarov, z výfukových plynov motorových vozidiel, z ropných 
látok, asfaltu a spaľovania komunálnych odpadov. Vznikajú v prírode z organickej hmoty 
sedimentárnych hornín pri geochemických procesoch redistribúcie vodíka (vznik ložísk ropy 
alebo uhlia; PAU - medzistupeň). Významnejším zdrojom sú pyrolytické reakcie pri 
spaľovaní organickej hmoty. Iné zdroje: lesné požiare, spaľovanie uhlia a odpadu, doprava. 
Karcinogénna látka. 
 
 



 
 

PCB (polychlórované bifenyly) a iné boli priamo produkované chemickým priemyslom 
(plasticizény vo farbivách, plastických látkach, lepidlách a atramentoch). Neskôr sa 
používanie obmedzilo na uzavreté systémy (transformátory). Dochádza k ich vyparovaniu 
z aplikovaných farieb a plastifikátorv, spaľovaní odpadov (pri teplotách nižších ako 1000°C – 
nedochádza k rozkladu ale vyparovaniu, príp. k premene na dioxíny (veľmi toxické) 
a dibenzofurány). Halogénové uhľovodíky môžu vznikať priamo vo vodnom prostredí 
halogenáciou prírodných uhľovodíkov alebo sa nachádzajú v splaškových (chlórovanie pitnej 
vody) a priemyselných odpadových vodách (papierenský priemysel, výroba plastov). PCB 
majú nepriaznivý účinok na človeka, významná je ich chronická toxicita. V bývalej ČSSR 
bola ich výroba zakázaná v r. 1984, napriek tomu sa stále vyskytujú v zložkách životného 
prostredia. 

Hlavný problém PAU a halogénových uhľovodíkov spočíva v ich rezistentnosti 
v životnom prostredí (transport, bioakumulácia). Sú veľmi málo rozpustné vo vode, vytvárajú 
silné hydrofóbne väzby s organickými látkami.  

POPs – perzistentné organické polutanty, do tejto skupiny patria najmä: PAU, dioxíny, 
furány, PCB a pesticídy. Môžu spôsobovať rakovinu, ochorenia kože, nervové a psychické 
poruchy atď. Môžu sa kumulovať v materskom mlieku a prenikať do tela dojčiat.  
  
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
Ďalej: 
Vojenské základne 
Prevádzky železníc 
Poľnohospodárstvo 
Rafinérie, čerpacie stanice 
 
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 
 
Zdroj: Khun, M., Ďurža, O., Milička, J., Dlapa, P. (2008) Environmentálna Geochémia, 
Geografika, Bratislava, 278 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 
 
Biodiverzita zahŕňa rôzne gény, druhy a ekosystémy, ktoré tvoria život na Zemi. V 
súčasnosti sme svedkami stabilného poklesu biodiverzity.  

Ľudstvo je tiež súčasťou biodiverzity a naša existencia by bez nej nebola možná. Od 
tohto prírodného kapitálu závisí kvalita života, hospodárska konkurencie schopnosť, 
zamestnanosť a bezpečnosť. Biodiverzita je veľmi dôležitá pre ekosystémové služby. 

Rozvojom a rozširovaním poľnohospodárstva a chovu zvierat došlo k výraznému 
ovplyvneniu biodiverzity. Priemyselná revolúcia  a rozvoj poľnohospodárstva viedli k 
dramatickým a rýchlym zmenám vo využívaní pôdy, intenzifikácii poľnohospodárstva, 
urbanizácii a opúšťaní pôdy. To na druhej strane vyústilo do zlyhania mnohých postupov 
(napr. tradičných poľnohospodárskych metód), ktoré pomáhali udržiavať krajinu s bohatou 
biodiverzitou. 

Európska spotreba a produkcia odpadu na obyvateľa spôsobuje rozšírenie vplyvu na 
ekosystémy za hranice kontinentu. Európsky životný štýl a štandard do veľkej miery závisí od 
dovozu zdrojov a tovarov z celého sveta, čím sa často podporuje neudržateľné využívanie 
prírodných zdrojov. To vedie k poklesu biodiverzity, čím sa na druhej strane poškodzujú 
prírodné kapitálové zdroje, na ktorých je založený sociálny a hospodársky rozvoj. 

 
Zdroj: http://www.eea.europa.eu/sk/themes/biodiversity 
 
 
 
 
 



Príčiny poklesu biodiverzity 
 
1.Zmena zemského pokryvu 
 
Odlesňovanie  
Odlesňovaním dochádza k zvýrazneniu klimatických extrémov a lokálnemu otepleniu. 
Nastáva zmena z malého klimatického cyklu na veľký klimatický cyklus, čo môže viesť 
k premene pôvodných spoločenstiev. 
 
Úbytok biotopov/habitatov - tie sú spôsobené systémami intenzívnej poľnohospodárskej 
produkcie, výstavbou, ťažbou kameňa, nadmerným využívaním lesov, oceánov, riek, jazier a 
pôdy, prenikaním cudzích druhov, znečisťovaním a čoraz viac aj globálnymi klimatickými 
zmenami.  
 
Fragmentácia biotopov - termín fragmentácia (rozdrobovanie, rozdeľovanie) sa v odborných 
textoch objavuje čoraz častejšie v kontexte s rozdeľovaním a zmenšovaním prírodných 
biotopov a následne s ochranou druhov a spoločenstiev v krajine. Proces fragmentácie 
prírodných biotopov sa pokladá v súčasnosti za jednu z najvážnejších príčin vymierania 
organizmov.  

Zmeny v krajine vplyvom činnosti človeka sú často veľmi rýchle a zasahujú do 
životného cyklu druhov, ktoré boli zvyknuté na určitý životný priestor a pravidelné migrácie. 
Spočiatku sídla predstavovali ostrovčeky civilizácie a útočiská pre človeka. Dnes máme 
ostrovy prírody v zmenenej, osídlenej, využívanej krajine. Výrub lesov, intenzifikácia 
poľnohospodárskej činnosti, expanzia miest do okolitej krajiny a v súčasnosti najmä 
rozširovanie cestnej siete a rast intenzity dopravy tvoria bariéry v krajine, spôsobujú delenie, 
zmenšovanie až izoláciu biotopov a sú významnými faktormi ohrozenia biologickej 
rozmanitosti a služieb ekosystémov.  

Fragmentácia (rozdrobovanie) biotopov - je proces (alebo stav), pri ktorom je pôvodný 
biotop delený na viacero menších častí za súčasného zníženia ich celkovej rozlohy. K 
fragmentácii dochádza pri takmer každej podstatnej redukcii pôvodného územia, ale môže 
nastať aj pri jeho relatívne malom zmenšení, ak je delené na časti stavbou ciest, železníc a 
kanálov, alebo iných prekážok, brániacich voľnému pohybu živočíchov. 

Prirodzene izolované sú napr. ostrovy, alebo alpínske spoločenstvá Vysokých Tatier, 
nakoľko najbližšie podobné alpínske spoločenstvá sú až v Alpách. Na tieto podmienky sú 
však druhy adaptované, prípadne proces prispôsobovania pokračuje ďalej. 

Zmenšovanie, izolácia až strata prírodných biotopov a obmedzenie pohybu organizmov 
v krajine vedie k oslabeniu, v krajnej miere až k zániku citlivých druhov organizmov. 
Rozdeľovaním a zmenšovaním biotopov (fragmentáciou) sú ovplyvnené predovšetkým tie 
druhy živočíchov, ktoré obývajú rozsiahlejšie územie pri relatívne malom počte jedincov. 
(viac na:   http://www.enviro-edu.sk/?page=krajina/fragmentacia_krajiny) 
 
2.Introdukcie nepôvodných druhov 
 

Prispieva k homogenizácii, postupne prevládajú nenáročné organizmy schopné šírenia a 
koexistencie s človekom, na úkor pôvodných druhov so zvláštnymi nárokmi na prostredie 
(drobný všežraví a hmyzožraví vtáci a papagáje, trávy a agresívna burina) (viac v časti 
venovanej biologickým inváziám). 
 
3. Nadmerný lov 
 



Jedným zo spôsobov, kt. človek už oddávna ovplyvňuje prírodné spoločenstvá je lov. 
Predácia zo strany človeka viedla k vymiznutiu rady druhov, alebo aspoň k výraznému 
zníženiu ich populačných početností. Asi najvýraznejšie sa to prejavilo na ostrovoch, kde boli 
populácie miestnych živočíchov malé, neprispôsobené na predáciu (predátori sa sem predtým 
buď nedostali alebo vymreli, pretože sa na obmedzenom území neuživili dostatočne veľké 
populácie). Obzvlášť vtáčie populácia a populácia cicavcov, niektorých súčasných ostrovov, 
predstavujú len zlomok pôvodnej fauny. Vždy veľmi rýchlo potom, ako bol ostrov 
kolonizovaný ľuďmi, zmizla väčšina druhov veľkých vtákov a cicavcov. Príklad: Z 99 
pôvodných druhov suchozemských vtákov obývajúcich Havaj ich  50 vymizlo po príchode 
Európanov (pred 100 rokmi). 

V dnešnej dobe dochádza k vymieraniu druhov, ktorá je svojou intenzitou prirovnávaná 
k veľkým vymieraniam v geologickej histórii. Rýchlosť súčasného vymierania je možno 
odhadnúť len veľmi približne, tak napr. pri súčasnej rýchlosti výrubu dažďového pralesa 
ubudne 0,5% pralesných druhov.  
 
4. Degradácia životného prostredia 
 
Zdroj:  
http://www.enviro-edu.sk/?page=krajina/fragmentacia_krajiny 
Storch, D., Mihulka, S. (2000) Úvod do současné ekologie, Portál, 160 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Biologické invázie 
 

 
 

 



 
 

 



Invázie spôsobené nepôvodnými (podľa definície IUCN (2000a) sa za nepôvodný 
(cudzokrajný, cudzí, exotický) druh považuje druh, poddruh alebo nižší taxón s výskytom 
mimo svoj prirodzený areál (minulý alebo súčasný) a rozširovací potenciál, t.j. mimo areál, 
ktorý prirodzene obsadil, alebo by mohol zaujať, bez úmyselnej alebo neúmyselnej 
introdukcie alebo starostlivosti človeka a zahŕňa akúkoľvek časť, gamétu alebo propagulu 
(diaspóru) takéhoto druhu, ktorá dokáže prežiť a následne sa rozmnožovať) – cudzokrajnými 
druhmi sú jedným z najzávažnejších ohrození pôvodnej biologickej diverzity. Spolu so stratou 
a degradáciou biotopov sa z celosvetového hľadiska považujú za dve najväčšie hrozby pre 
pôvodnú biodiverzitu.  

Za biologickú (biotickú) inváziu sa považuje spontánne šírenie nepôvodných  - 
cudzokrajných druhov organizmov v novom prostredí a ich hromadné prenikanie -  
„vstupovanie“ do antropogénnych, poloprirodzených a prirodzených spoločenstiev. Takto sa 
správajúci cudzokrajný druh sa označuje ako invázny.  

 
Zdroj: Cvachová, A., Gojdičová, E. (2003) Úvod do problematiky invázií  a inváznych 
organizmov, UK v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zdroj: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879 

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879


 
Zdroj: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1879 
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Invázne druhy - ako sa šíria ? 
 

Pôvodné druhové bohatstvo je ovplyvnené a naďalej ovplyvňované činnosťou človeka. 
V snahe zlepšovať svoje životné podmienky, človek stále hľadal  a hľadá lepší priestor na 
bývanie, nové zdroje potravy či surovín, nové spôsoby a ciele cestovania a pod. Pohyb 
človeka často sprevádzali a sprevádzajú aj mnohé organizmy, ktoré človek niesol/viezol zo 
starého na nové miesto cielene alebo celkom neúmyselne, nevedomky a nechcene.  
 
Invázne druhy sa šíria: 
 

1. Prirodzeným rozptylom –  
pomalý proces, ťažko dochádza k prekročeniu biogeografických hraníc 

2. Antropogénou činnosťou – 
zavedenie druhu do novej oblasti, či pohyb (pomocou človeka) druhu, poddruhu alebo 
nižšieho taxónu (vrátane akejkoľvek jeho časti, gaméty alebo propaguly, ktorá dokáže 
prežiť, ale sa ja rozmnožovať) mimo svoj prirodzený areál (minulý alebo súčasný) sa 
nazýva introdukcia (napr. domestifikácia, šírenie vybraných druhov  po celej 
zemeguli; vypúšťanie do voľnej prírody za účelom lovu; únik zo zajatia - kožušinové 
farmy, obchod zo zvieratami) 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



A Neúmyselná 
 

Je introdukcia vykonaná človekom nezámerne, nechcene (jedná sa o zavlečenie) a je 
dôsledkom toho, že druh využíva človeka a jeho dopravné systémy ako vektory na 
rozširovanie mimo svoj prirodzený areál. Neúmyselná introdukcia znamená prísun 
nepôvodných druhov , napr. spolu s dovozom tovaru. 
 
Doprava ako prostriedok neúmyselnej introdukcie 
  
Možno povedať, že sa na nej podieľajú všetky druhy dopravy. 
 
1. Rôzne vozidlá a lietadlá 
 

Rýchly transport v globálnom merítku.  
Zopár príkladov: Niektoré druhy dospelých komárov sa môžu prostredníctvom leteckej 

dopravy dostať z trópov do oblastí mierneho pásma. V blízkosti letísk s vysokou frekvenciou 
letov do trópov môže dôjsť k prenosu niektorých ochorení komármi (medzi rokmi 1969-1989 
bolo zaznamenaných 87 prípadov tzv. letiskovej malárie v 12 krajinách; u ľudí žijúcich 
v tesnej blízkosti letísk môže dôjsť k nakazeniu maláriou napriek tomu, že do trópov nikdy 
necestovali). Dospelce komárov neprežívajú dlho, avšak vajíčka a larvy dokážu prežiť v 
malom objeme vody, pravdepodobne sa ľahšie adaptujú na podmienky mierneho pásma. 
Azijský druh komára Aedes albopictus bol introdukovaný (staré pneumatiky a kontajnery 
so zvyškami dažďovej vody) do Severnej a Južnej Ameriky, Európy a Austrálie. V Ázii je 
vektorom horúčky Dengue (viac info napr. http://primar.sme.sk/c/4117270/horucka-
dengue.html) a iných chorôb. V Severnej Amerike („West Nile virus disease“) a Európe sú 
obavy z prenosu viacerých druhov ochorení/patogénov týmto druhom (viac info 
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=109&fr=1&sts=sss&lang=EN). 
 
 
 

Tropické a subtropické mravce – dopravné lode, významný škodca celosvetovo (napr. 
Monomorium pharaonis, Linepithema humile). 

Ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella) – zapríčiňuje opadávanie listov 
(defoliácia) pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum). V priebehu 15 rokov sa 
z Macedónska rozšíril do celej Európy. Transport dospelých molí alebo odumretých listov 
s kuklami vozidlami, rozšírenie pozdĺž transportných trás (hlavné ťahy, mestské oblasti). 

Boiga irregularis – druh nočného hada, prostredníctvom menej kontrolovanej armádnej 
dopravy sa dostal z „Admiralty islands“ na Guam a postupne na ďalšie ostrovy v Pacifiku.  
Intenzívne preduje na  endemických druhoch vtákov → zdecimovanie až vyhynutie populácií. 
Patrí medzi 100 najhorších inváznych druhov sveta (100 NIDS). 
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2.  Plavebné cesty a lodná doprava 
 

Budovanie kanálov a iných plavebných ciest za účelom skracovania trás umožňuje 
organizmom prekročiť biogeografické hranice rozšírenia. Napr. Suezský prieplav umožnil 
migráciu stoviek druhov z jedného mora do druhého, následkom bola  zmena druhového 
zloženia stredomorských spoločenstiev (tento fenomén bol intenzívne skúmaný, po 
Ferdinandovi de Lesseps, architekt kanálu, sa nazýva „Lessepian migration“). 
 
Migrácia/transport je umožnená prostredníctvom: 
 

Dopravných lodí – Potkan hnedý (Ratus norvegicus) - spôsobuje vyhynutie a 
katastrofálny pokles početnosti prirodzene sa vyskytujúcich vtákov na ostrovoch, rozširuje sa 
po celom svete. Ďalším zástupcom je Myš domová (Mus musculus). Oba  druhy patria medzi 
100 NIDS. 

Obrastanie trupu lode - Kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha), druh prirodzený v 
Kaspickom a Čiernom mori, ktorý ovplyvňuje rybolov, diverzitu mäkkýšov, výrobu 
elektrickej energie (napr. na Veľkých kanadských jazerách v Severnej Amerike a v povodí 
rieky Mississippi). Navyše je hostiteľom mnohých parazitov napr. Bucephalus polymorphus 
(patrí medzi motolice, ďalším hostiteľom v rámci životného cyklu sú ryby z čeľade 
Cyprinideae) 

Balastná voda – (používaná kvôli stabilite lodí) 
 
 



 

 
 
3.Transport rastlinného materiálu 
 

Pestovanie niekoľkých významných druhov obilia po celom svete viedlo k distribúcii na 
nich viazaných škodcov (hmyz - hlavne chrobáky). Zničia viac ako 20% svetovej rastlinnej 
produkcie, čo predstavuje škodu vo výške asi 5% svetového hrubého domáceho produktu. 
Jeden z najznámejších príkladov je Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), pôvodne 
zo Severnej Ameriky.  

Skleníky napomáhajú prežitiu tropických a subtropických druhov v podmienkach 
mierneho pásma, príp. inde (Thysanoptera – Frankliniella intonsa, F. occidentalis). Mnohé 
z nich patria medzi 100 NIDS.  

Mnoho xylofágnych druhov hmyzu bolo rozptýlených prostredníctvom dreva (napr. 
stevebné). Ázijský druh fuzáča (Anoplophora glabripennis), introdukovaný do Severnej 
Ameriky a Európy, napáda listnaté stromy. V jednej z provincií Číny spôsobil tento druh 
v priebehu troch rokov opadanie 50 mil. topoľov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



Úniky 
 

Úniky sa týkajú najmä zvierat z kožušinových fariem, domácich zvierat úžitkových 
a neúžitkových. Zvieratá môžu byť niekedy vypustené úmyselne s cieľom „obohatiť“ 
prostredie. Zaznamenané boli aj úniky pri vojnových konfliktoch. Na úniku sa môžu podieľať 
aj aktivisti „oslobodením „ zvierat z fariem a laboratórií. K vypúšťaniu zvierat dochádza aj pri 
zhoršení podmienok na trhu. 

Nutria riečna (Myocastor coypus) - z Južnej Ameriky introdukovaná do Európy a 
Severnej Ameriky. V súčasnosti rozšírená na všetkých kontinentoch. Hrabaním nôr ničí brehy 
riek, priehrady a zavlažovacie zariadenia. Potravovými nárokmi dochádza k deštrukcii 
vegetácie systémov mokradí. Patrí medzi 100 NIDS.  

Ďalšími druhmi sú Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), Norok americký (Mustela 
vison), Medvedík čistotný (Procyon lotor) (introdukovaný zo Severnej Ameriky do Európy), 
Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) (introdukovaný zo Západnej Ázie do 
Európy). V roku 1934 boli v Nemecku vypustené 4 jedince za účelom lovu. V 1945 došlo pri 
bombardovaní k úniku z kožušinovej farmy. K únikom dochádzalo aj na iných miestach 
v rámci Európy (Francúzsko a Bielorusko). Veľká časť populácie je infikovaná parazitom 
Baylisascaris procyonis, tento parazit spôsobuje encefalitídu u vtákov, cicavcov, vrátane ľudí.  

Populácia Mustela vison ovplyvňuje populáciu európskeho druhu M. lutreola, 
v mnohých častiach Európy dokonca nahradil tento druh. Má negatívny vplyv na populácie 
hniezdiacich vtákov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
B Úmyselná introdukcia 
 

Je introdukcia vykonaná človekom zámerne a zahŕňa účelový pohyb druhu mimo jeho 
prirodzený areál a rozširovací potenciál. Úmyselná introdukcia bola/je zameraná na získanie 
nových zdrojov potravy, liečivých a medonosných rastlín, krmovín, okrasných rastlín, 
domácich zvierat, poľovnej zvere, produkčných drevín v lesnom hospodárstve.  

Úmyselne introdukované druhy prežívajú na novom mieste často alebo zväčša vďaka 
neustálej starostlivosti človeka. Niektoré z takýchto druhov dokážu preniknúť aj do voľnej 
prírody a ich šanca na prežitie je potom približne rovnaká ako u druhov neúmyselne 
introdukovaných.  
 
1.Potrava pre ľudí 
 
Distribúcia domestifikovaných zvierat 
 

Pri osídľovaní rôznych kútov sveta boli ľudia sprevádzaní domácimi zvieratami:  napr. 
kôň domáci (Equus caballus), tur domáci (Bos taurus), ovca domáca (Ovis ammon aries), 
koza domáca (Capra aegagrus hircus), sviňa domáca (Sus scrofa domestica), králik domáci 
(Oryctolagus cuniculus), mačka, pes. Niektoré z nich patria medzi 100 NIDS. Sú hostiteľmi 
a prenášačmi mnohých parazitov a chorôb, zaznamenaný prenos na príbuzné divo žijúce 
druhy. 
 
Vypúšťanie zvierat za účelom lovu 
 



V krajinách Európy bolo vypustených najmenej 7 nepôvodných druhov vysokej zveri 
(nemuselo sa jednať priamo o úmyselné vypustenie, mohlo dôjsť k narušeniu ohrady a pod.). 
V súčasnosti sú tieto druhy rozšírené celosvetovo. Môže dôjsť ku kríženiu medzi príbuznými 
druhmi. Jelene sú prenášačmi parazitov, tak napr. Jeleň sika (Cervus nippon) prenáša 
hlístovca Asworthius sidemi (Nematoda), týmto parazitom bolo nakazených 100% poľskej  
populácie Zubra hrivnatého (Bison bonasus). 

Bažant poľovný (Phasianus colchicus) – nie sú schopní vytvoriť životaschopnú 
populáciu schopnú reprodukcie (nejedná sa o invázny druh). Vo väčšine častí Európy kam 
boli introdukované, sú preto ročne milióny odchované a vypustené do voľnej prírody (Veľká 
Británia - 20 mil. jedincov je ročne vypustených, 12 mil. je zastrelených, zvyšných 8 mil. 
pravdepodobne podľahne predačnému tlaku, chorobám, nedostatku vhodnej potravy; lov 
bažantov ročne vynesie 300 mil. libier a vytvorí 26500 pracovných miest). 
 
Vypúšťanie rýb a iných druhov 
 

Pstruh dúhový  (Oncorhynchus mykiss) – pôvodne zo Severnej Ameriky, v 19. storočí 
bol introdukovaný do Veľkej Británie a neskôr do ostatných krajín Európy. Je tolerantnejší 
voči znečistenej vode, nedostatku jedla, stresu → nahradenie pôvodného druhu pstruha 
riečneho (Salmo trutta).  Patrí medzi 100 NIDS.  
 
2.Introdukcia ako prostriedok biologickej kontroly 
 

Hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea) – introdukovaný na Nový Zéland a niektoré 
malé európske ostrovy za účelom kontroly stavu zajacov. Výsledok – lov pôvodných, často 
endemických druhov – napr. Kivi veľký (Apteryx australis). Ľahko prekonáva veľké 
vzdialenosti po súši. Patrí medzi100 NIDS. 
 
3. Okrasné zvieratá a škodcovia 
 

CITES – (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone. Cieľom 
dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú 
kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením 
vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac 
ako 160 krajín sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov a 28 000 druhov rastlín je pod 
ochranou CITES (viac na www.cites.sk). Na druhy neohrozené sa pravidlá a reštrikcie 
nevzťahujú. Obchod s mnohými inváznymi druhmi alebo skôr potenciálne inváznymi druhmi 
sa tak stáva jednoduchší. Jedným zo spôsobov ako sa zvieratá dostanú do voľnej prírody je 
vypúšťanie chovateľmi, ak im už nevyhovujú. 

Potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis) – introdukovaná do Veľkej Británie ako 
okrasný vodný vták, únik a rozšírenie do Európy, kríženie s Potápnicou bielohlavou (O. 
leucocephala), ich potomstvo je plodné. Pôvodný druh O. leucocephala je  v súčasnosti 
blízko vyhynutia. 

Všetky z uvedených spôsobov šírenia súvisia s človekom. Globalizácia najviac prispieva 
k akcelerácii inváznych procesov. 
 
 
Zdroj:  

Netwig (ed) (2007) Biological invasions, Springer, 441 p. 

http://www.cites.sk/


Cvachová, A., Gojdičová, E. (2003) Úvod do problematiky invśzií  a inváznych organizmov, 

UK v Bratislave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 
 
V Chorvátskom ramene žije kadečo 
článok SME 
http://bratislava.sme.sk/c/1761911/v-chorvatskom-ramene-zije-kadeco.html 
 
Inváznych rýb nezostalo ušetrené ani Chorvátske rameno. Ľudia hádžu do vody chlieb a v 
momente sa takmer nad hladinu vyhadzujú ryby.  
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. 

http://bratislava.sme.sk/c/1761911/v-chorvatskom-ramene-zije-kadeco.html


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. 
Na 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." 
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http://veda.sme.sk/c/4204497/agresivny-druh-mravca-zaplavuje-europu.html 
 

 
http://www.sme.sk/c/4001038/der-standard-invazny-slizovec-ibersky-sa-uz-rozsiruje-aj-
na-islande.html 
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