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ČO SÚ TO INVÁZNE DRUHY?


Druh je povaţovaný za invázny ak:



-ak bol zavlečený na územie,kde sa predtým nevyskytoval,



-má schopnosť vytvoriť na novej lokalite ţivotaschopnú
schopnú reprodukcie,



-v nových podmienkach sa správa ako škodca a ohrozuje tým existenciu
miestnych druhov,



-existuje predpoklad, ţe svojou prítomnosťou spôsobí ekonomické straty,
bude mať negatívny dopad na stav ţivotného prostredia alebo zdravotný
stav obyvateľstva.

populáciu

ČOMU TREBA V SÚVISLOSTI S INVÁZNYMI
DRUHMI VENOVAŤ OSOBITNÚ POZORNOSŤ?


Dôleţité je:



identifikovať povahu a rozsah potencionálneho ohrozenia,



identifikovať počet predmetných druhov a spôsoby ich šírenia,



na konkrétnych príkladoch ilustrovať ako sa invázne druhy šíria do
nových oblastí a zhodnotiť ich dopad na ţivotné prostredie,



vykalkulovať ekonomické straty,



nájsť spôsoby ako zabrániť ich šíreniu.

INVÁZNE RASTLINY-DRUHY RASTLÍN,KTORÉ SA K NÁM DOSTALI V
MINULOSTI ,NÁHODNE ALEBO ZÁMERNYM PRÍČINENÍM ČLOVEKA AKO
OKRASNÉ,PRÍPADNE MEDONOSTNÉ RASTLINY.



Vlastnosti:



● rýchlo sa prispôsobujú podmienkam nového prostredia,



● sú schopné preţívať nepriaznivé obdobia (sucho, záplavy),



● veľmi dobre sa rozširujú:
– vegetatívne pomocou podzemkov, hľúz
– tvoria veľké mnoţstvo semien, ktoré majú vysokú klíčivosť,






● nemajú domácich prirodzených nepriateľov (choroby, parazity,
predátori).

-Prečo sú nebezpečné?
– menia pôvodné druhové zloţenie rastlinstva a vytvárajú
nové typy spoločenstiev,
– vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín,
– rýchlo obsadzujú nové stanovištia, ako sú opustené a
nevyuţívané plochy, ţelezničné trate,
skládky odpadu,
– na svahoch v okolí vodných tokov a ciest môţu spôsobiť
eróziu,
– niektoré druhy inváznych rastlín môţu vyvolať zdravotné
problémy: peľové alergie, popáleniny.

Najnebezpečnejšie druhy inváznych druhov na Slovensku
Boľševník obrovský
(Heracleum mantegazzianum)

Pohánkovec japonský
(Fallopia japonica)

Boľševník

Pohánkovec

spôsobuje
zdravotné
problémy – pri
dotyku s
pokožkou
jeho šťava
účinkom
slnečného
ţiarenia vytvára
ťaţké alergie
podobné
popáleninám.

má pôvod v
Číne, Kórei a
Japonsku. Na
Slovensku je
rozšírený
pozdĺţ
vodných tokov
a ciest, na
opustených
plochách a
skládkach.

Ďalšie nebezpečné druhy:
Netýkavka ţliazkatá

Zlatobyľ kanadská

Netýkavka je
Slovensku
pestovaná asi
od polovice 19.
storočia. Šíri sa
najmä v okolí
vodných tokov.
v súčasnej
dobe sa uz
vyskutuje na
mnohých
miestach SR.
Jej ďalšia
expanzia je
veľmi
pravdepodobná
.

Zlatobyľ má
dekoratívne
drobné zlatoţlté
kvety.
Jej pôvod je v
Severnej
Amerike. K nám
sa dostala ako
okrasná a
medonosná
rastlina.
Rýchlo a ľahko
osídľuje
nevyuţívané
plochy.

Odstraňovanie inváznych rastlín
Mechanické spôsoby: vykopávanie
podzemných častí, sekanie stoniek, kosenie,
orba, vypaľovanie.

Chemický spôsob: chemickým
postrekom (Roundup).
Najúčinnejší je však kombinovaný spôsob.

Ako pomôcť pri likvidácii inváznych rastlín?
Nahlásiť výskyt inváznej rastliny na mestskom úrade, Správe národného parku, alebo
príslušnému správcovi vodného toku.
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú vlastníci (správcovia,
nájomcovia) pozemkov povinní odstraňovať invázne rastliny zo svojich pozemkov a o
pozemky sa
majú starať takým spôsobom aby zamedzili opätovnému šíreniu inváznych rastlín.

ŢIVOČÍCHY
Invázia sensu stricto je náhle hromadné preniknutie časti populácie ţivočíchov
(menej rastlín) do nového územia, lokality, biotopu.

Invázia môţe byť jednorazová i opakovaná.

Dnes, v období extrémnych zmien v prostredí spôsobených
ľudskou aktivitou, ale aj globálnym otepľovaním, sledujeme
invázie niektorých adaptabilných druhov a skupín ţivočíchov
do nových území, k novým zdrojom stále vo vyššej frekvencii.

Pásavka zemiaková

HMYZ
Koník sťahovavý

Do Európy bola zavlečená spolu so
zemiakmi, jej pomalé šírenie sa prudko
zrýchlilo po druhej svetovej vojne, keď
vzrástla úroveň transportu zemiakov.
Pásavka potom postupne doputovala aţ
k Uralu. Okrem zemiakov napadá aj
ďalšie ľuľkovité rastliny (rajčinu,
papriku, baklaţán, ľuľok atď.).

Masové nálety koníka
sťahovavého na
poľnohospodárske
kultúry boli registrované
v roku 1915 v strednej
Európe.Jeden z
zposledných. bol v roku
1926 pri Viedni

VTÁKY
VTÁKY

Známe sú invázie
stepiarov kirkizských
do strednej a západnej
Európy.
V roku 1888
zaznamenali 409
týchto vtákov aj na
Slovensku.

Pozoruhodné sú aj iné typy
náhlych masových invázií
druhov nezoogeografického
charakteru, napr. invázie
kormoránov veľkých
Phalacrocorax carbo na
rieky a vodné nádrţe
stredného Slovenska od r.
1992 v mimohniezdnom
období

Medzi cicavcami sa s inváziami stretávame len raritne. Ide napr. o
invázie lumíkov Lemmus lemmus, príp. ich predátorov (napr. sovy
Nyctea scandiaca) na juh Škandinávie, často aţ k pobreţiu.

Ondatra piţmová Ondatra zibethica
patrí k učebnicovým príkladom
európskej expanzie zavlečených
druhov cicavcov. Bola zavlečená zo
Severnej Ameriky, kde jej areál
predstavoval 16 mil. km2. Je
príkladom viacsmerného šírenia zo
strednej Európy (od obce Dobříš pri
Prahe, kde bola r. 1905 vysadená).
Celé Slovensko bolo osídlené uţ v
období 1932 - 1942, t. j. rýchlosť
expanzie predstavovala temer 90
km.rok-1, v Anglicku bola r. 1939
zásadnými opatreniami zlikvidovaná, u
nás stále patrí k stabilným druhom
vodných tokov a nádrţí (

Slizovec iberský – „slimák bez ulity“, ktorý
ničí úrodu pochádza z Pyrenejského
polostrova a z južného Francúzska, kde mal
ideálne prostredie na rozmnožovanie. Vďaka
globálnemu otepľovaniu sa však dostal do
stredných a severnejších oblastí Európy dokonca až na Island. U nás sa po prvýkrát
vyskytol v roku 1992

