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Invázne druhy rastlín 

 

 Úvod do problematiky 

 Legislatívne rámce 

 Invázne druhy rastlín na Slovensku 



Invázne druhy rastlín 

 Geografická poloha Slovenska – rozhranie Karpát a 

Panónskej nížiny – podmieňuje i veľké druhové 

bohatstvo (biologickú diverzitu, biodiverzitu) flóry 

(rastlín) a fauny (živočíchov) 

 

 - cca 3350 druhov vyšších rastlín (papraďorasty a    

semenné  rastliny) zaznamenaných vo flóre Slovenska: 

    ● druhy autochtónne (pôvodné,domáce) 

    ● druhy alochtónne (nepôvodné, cudzokrajné,  

       cudzie, exotické) 

 

 



Invázne druhy rastlín 

 nepôvodný druh – zjednodušená definícia 

podľa zákona o ochrane prírody: 

  

    ● druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho 

prirodzeného areálu, ako aj mimo areálu v rámci 

svojho prirodzeného rozptylového potenciálu 

 

 

 



Invázne druhy rastlín 

 Pôvod a cesty nepôvodných druhov na Slovensko: 

 

 - spočiatku  druhy z mediteránu, prednej a strednej Ázie –
sťahovanie národov, vojny, výboje, obchod 

 

 - neskôr s rozvojom cestovania, obchodu a dopravy:  najprv 
námornej a  poslednom období najmä leteckej pribudli druhy z 
Ameriky, Afriky, či vzdialenej východnej Ázie a Austrálie 

 

 Cesty: východná (Čierna nad Tisou, Dunaj), panónska 
(Dunaj, Komárno, Bratislava, Štúrovo), labská (najprv do 
Českej republiky a  odtiaľ na Slovensko) 

 

 Prinesenie (zavedenie) nového druhu do novej oblasti  sa 
nazýva introdukcia. 



Invázne druhy rastlín 

 úmyselná introdukcia 
 vykonaná človekom zámerne s cieľom získania nových 

zdrojov: 

 potravy- ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum), kukurica siata  

        (Zea mays)  

 liečivých rastlín - puškvorec obyčajný (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 (Heracleum  

   mantegazzianum ), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides),  

   sumach pálkový (Rhus typhina), americké druhy astier (Aster sp.)  

● produkčných drevín v lesnom hospodárstve - dub červený  

        (Quercus rubra), vejmutovka (Pinus  strobus), americké druhy  

        topoľov (Populus) 

● energetických rastlín – japonský topoľ, švédska vŕba a i. 



Invázne druhy rastlín 

Zámerne introdukované druhy 

prežívajú na novom mieste 

vďaka starostlivosti človeka, 

niektoré dokážu uniknúť do 

voľnej prírody a tam prežívať. 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          puškvorec obyčajný 

 

 



Invázne druhy rastlín 

 neúmyselná (náhodná) introdukcia  

 

- vykonaná človekom nezámerne, nechcene (ide teda o 
zavlečenie) a je dôsledkom toho, že druh „využíva“ človeka  

     a jeho dopravné systémy ako vektory na rozširovanie mimo  

     svoj prirodzený areál 

 

 znamená prísun nepôvodných druhov, napr. spolu s dovozom 
tovaru (obilniny, ovocie, zelenina, vlna, bavlna, nerastné suroviny, 

stavebné materiály,  neopracované drevo a i.) alebo turistikou, 
vojenskou technikou...  

 

 k náhodne introdukovaným druhom patrí: ambrózia palinolistá 
(Ambrosia artemisiifolia), roripovník východný (Bunias orientalis)... 



Invázne druhy rastlín 

Tým, že sa druh dostane  

na nové miesto 

(mimo areál, kde sa prirodzene  

vyskytuje) prekonáva  

geografické bariéry. 

 

 

 

 

 

 

                      roripovník východný 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bunias_orientalis1.JPG


Invázne druhy rastlín 

 NATURALIZÁCIA 

 
Na novom mieste  sa druh môže vyskytovať iba prechodne – krátky čas  

(nedokáže sa prispôsobiť novým podmienkam). 

 

Mnoho druhov sa však úspešne prispôsobí novým podmienkam, 

začne sa udomácňovať (naturalizovať) a  na mieste introdukcie prekoná: 

 

      environmentálne bariéry abiotické (napr. klimatické) i    

       biotické (napr. parazity, predátori) 

 

      a dokáže sa pravidelne rozmnožovať (rastliny - vegetatívne alebo 
generatívne), vytvára trvalé populácie (nie je závislý na podpore 
človeka) – prekonáva reprodukčné bariéry 

 
     



Invázne druhy rastlín 

 INVÁZIA 

- fáza invázie nastáva, keď sa naturalizovaný druh v území šíri a vytvára 
veľké populácie, t. j. dokázal prekonať : 

 

     lokálne/regionálne bariéry rozširovania a z antropogénnych a rôzne 
narušených ekosystémov sa šíri aj  do poloprirodzených,  prirodzených, 
stálych, nenarušených ekosystémov 

 

Nie každý naturalizovaný druh sa stáva druhom inváznym. 

 

Na území európskych krajín sa už vyskytuje asi 12 000 

nepôvodných druhov,  z nich je 10-15% inváznych. 

 

Na Slovensku sa vyskytuje 21,5% nepôvodných druhov rastlín, z nich 
3,3% (29 druhov) je považovaných za invázne druhy. 

 
        



Invázne druhy rastlín 

 Invázne druhy ľahšie prenikajú a obsadzujú: 

   ekosystémy/biotopy vytvorené, pozmenené alebo narušené 
činnosťou človeka 

  opustené a nevyužívané plochy 

  plochy, kde došlo k zmenám chemizmu (eutrofizácia) 

  plochy s chudobným druhovým zložením 

 

 To sú ich primárne ohniská výskytu a odtiaľ sa za priaznivých 
podmienok postupne rozširujú aj do poloprirodzených, či 
prirodzených, človekom málo ovplyvnených 
ekosystémov/biotopov (aj do chránených území).  

 

 Prenikanie inváznych druhov do prirodzených ekosystémov 
umožňuje napr.: vytvorenie voľných plôch  po požiari, veternej 
kalamite, holorube, pri budovaní nových komunikácií a pod. 



Invázne druhy rastlín 

Invázne druhy najčastejšie „sprevádzajú“:  

 

► komunikácie (okraje ciest, krajnice s priekopami, železničné  

     násypy, prístavy), 

► smetiská, skládky, haldy, opustené ťažobné jamy, 

► priemyselné a poľnohospodárske objekty (manipulačné plochy, 

    okolie budov, pozdĺž oplotenia ich areálov), 

► sídla (priestranstvá, parky, záhrady, cintoríny, kde chýba 
starostlivosť), 

► neobrábanú ornú pôdu (poľné úhory), 

► nevyužívané lúky a pasienky, 

► vodné toky a vodné diela (sprievodná vegetácia tokov,  

   protipovodňové hrádze), 

► okraje lesných porastov, lesné cesty, rúbaniská. 



Invázne druhy rastlín 

Dôsledky invázií 

 

 environmentálne 

 zdravotné 

 ekonomické 

 



Invázne druhy rastlín 

Dôsledky invázií 

 

● 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 



Invázne druhy rastlín 

Dôsledky invázií 

 

●zdravotné    

  ► spôsobujú kožné ochorenia (boľševník obrovský) 

 

  ► vyvolávajú alergie (ambrózia palinolistá, zlatobyľ 

obrovská a z. kanadská) 

 



Invázne druhy rastlín 

Dôsledky invázií 

 

●ekonomické  

►sťažujú údržbu komunikácií, 

►sťažujú údržbu vodných 

tokov a vodných diel, 

► znižujú kvalitu rekreačných 

oblastí, 

► spôsobujú straty na 

poľnohospodárskej produkcii 

 

          slnečnica hľuznatá (topinambur) 



Invázne druhy rastlín – legislatívne rámce 

Právne normy Slovenskej republiky 

 zákon č. 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny (zákon 
o ochrane prírody) a menovite § 7  

 

Ochrana prirodzeného druhového zloženia 

ekosystémov zahŕňa:  

 a) reguláciu rozširovania nepôvodných druhov,  

 b) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia 
nepôvodných druhov, 

 c) odstraňovanie inváznych druhov 

 

Osobitné ustanovenia riešia nepôvodné a invázne 

druhy živočíchov (§ 7a) a rastlín (§ 7 b). 

 

 



Invázne druhy rastlín – legislatívne rámce 

Povinnosť odstraňovať invázne druhy (rastlín a živočíchov) 

pripadla: 

 vlastníkovi, správcovi, užívateľovi pozemku, na ktorom sa 

daný druh vyskytuje 

a v prípade živočíchov aj užívateľovi poľovného alebo 

rybárskeho revíru a osobe vykonávajúcej hospodársky 

chov rýb. 

 

Povinnosť upozorniť vlastníka, správcu, užívateľa pozemku 

pripadla orgánu ochrany prírody a v prípade rastlín to môže 

vykonať aj obec, v katastri ktorej sa pozemok nachádza. 



Invázne druhy rastlín – legislatívne rámce 

Právne normy Slovenskej republiky 

 

Vykonávacia vyhláška k zákonu o ochrane prírody  

č. 24/2003 Z. z. v platnom znení uvádza: 

- zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich 

odstraňovania (príloha č. 2) 

- zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich 

odstraňovania (príloha č.2a) 

- zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa 

  môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce 

(príloha č. 3) 

 

 

 

 



Invázne druhy rastlín v SR 

 

   
Zoznam inváznych druhov rastlín zahŕňa: 

a) byliny 

ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) 

glejovka americká (Asclepias syriaca) 

pohánkovec/krídlatka (Fallopia sp. (syn. Reynoutria) 

boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) 

netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) 

zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) 

zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) 

 

b) dreviny 

pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)  

beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa) 

kustovnica cudzia (Lycium barbarum) 

javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín závisia od: 

 

- spôsobu rozmnožovania rastliny,  

- jej početnosti na lokalite,  

- fázy rastu rastliny 

- ďalších biologických vlastnostiach rastliny 

- charaktere a situovaní stanovištia,  

- ohrozenosti a veľkosti lokality. 

 

Odstraňovanie je časovo (i finančne) náročný proces. 

 

Najefektívnejšie je v počiatočnom štádiu výskytu rastliny 

na lokalite. 



Invázne druhy rastlín v SR 

Na odstraňovanie možno využiť viac spôsobov: 

 mechanicky (vykopávanie, vytrhávanie, pastva, orba, 

kosenie a mulčovanie, sekanie, orezávanie súkvetí 

a súplodí, výrub drevín) 

 

 chemicky (postrek, injekčná metóda) 

 

 kombinovaný (najskôr sa porasty mechanicky 

odstránia  a na regenerujúce  časti rastlín sa aplikuje 

vhodný prípravok na ochranu rastlín) 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský) 

    Čeľaď: mrkvovité (Daucaceae) 

 

● pochádza z Ázie, zo západného Kaukazu 

● do Európy bol prinesený ako okrasná rastlina v 19.stor. 

● prvý údaj v Európe – r. 1817 – Kew Gardens v Londýne 

● prvý údaj v Česku – r. 1862 – park kúpeľov Kynžvart 

● prvý údaj zo Slovenska – 1963 – Korytnická dolina 

(Darola,1965) 

● ďalšie lokality: 70.- 80.roky : Vysoké Tatry (Starý Smokovec), 

Javorníky, Bukovské vrchy, Pieniny.... 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

 Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský) 

 

● impozantná rastlina - výška až 5 m 

● vytvára obrovské množstvo semien (27 000), ktoré v semennej 

    banke  pretrvávajú až 10 rokov 

● koreň siaha až do hĺbky 3 m 

 

● jedovatá rastlina!!! 

 

● celá rastlina obsahuje v bunkovej šťave furokumaríny 

● pri dotyku, poškodení rastliny sa šťava uvoľňuje 

● vyvoláva citlivosť kože na svetlo – vznikajú popáleniny 

 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

 Heracleum mantegazzianum (boľševník obrovský) 

 

● osídľuje:  

   - antropogénne stanovištia (okraje ciest, rumoviská, skládky, 

záhradky a políčka) 

   - brehy vodných tokov, okraje lesa, lúky a pasienky 

 

● možnosť zámeny s: 

  - boľševníkom borščovým (Heracleum sphondyllium) 

  - archangelikou lekárskou (Archangelica officinalis) 

 

 



Invázne druhy rastlín v SR 

 



 







 



  



Invázne druhy rastlín v SR 

Fallopia japonica (pohánkovec japonský) 

Čeľaď: stavikrvovité (Polygonaceae) 

 

● pochádza z východnej Ázie (Japonsko) 

● do Európy bol prinesený ako okrasná rastlina v 19.stor. 

● prvý údaj v Európe – r. 1825 

● prvý údaj zo Slovenska – 1920 

 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

Fallopia sachalinensis, (pohánkovec sachalinský), 

Čeľaď: stavikrvovité (Polygonaceae) 

 

● pochádza z východnej Ázie (ostrov Sachalin) 

● do Európy bol prinesený ako okrasná rastlina v 19.stor. 

● prvý údaj v Európe – r. 1869 

● prvý údaj zo Slovenska – 1946 (1962) 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

Fallopia  bohemica (pohánkovec 

český) 

Čeľaď: stavikrvovité (Polygonaceae) 

 

● kríženec Fallopia japonica a F. 

sachalinensis 

● opísaný v r. 1983 z Čiech 

● prvý údaj zo Slovenska – 1996 

 







 



 



 





 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Solidago gigantea (zlatobyľ obrovská) 

 Čeľaď: astrovité (Asteraceae) 

 

● pochádza zo Severnej Ameriky 

● do Európy bol prinesený ako okrasná rastlina v 17.stor. 

● prvý údaj v Európe – r. 1668 

● prvý údaj zo Slovenska – 1909 

 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

Solidago canadensis (zlatobyľ kanadská) 

Čeľaď: astrovité (Asteraceae) 

 

● pochádza zo Severnej Ameriky 

● do Európy bol prinesený ako okrasná rastlina  

● prvý údaj v Európe – nezistený 

● prvý údaj zo Slovenska – 1872 

 

 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

 Druhy rodu Solidago 

 

● osídľujú:  

   - antropogénne stanovištia (okraje ciest, železničných tratí, 

staníc, rumoviská, skládky) 

   - brehy vodných tokov, okraje lesa, lúky a pasienky (najmä v 

blízkosti antropogénnych stanovíšť) 

 

● Solidago gigantea a Solidago canadnesis 

   veľmi variabilné – ťažšie sa určujú 

 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Solidago gigantea     Solidago canadnesis 







Invázne druhy rastlín v SR 

Impatiens glandulifera (netýkavka žliazkatá) 

Čeľaď: netýkavkovité (Balsaminaceae) 

 

● pochádza z Ázie (Himaláje) 

● do Európy bol prinesená ako okrasná a medonosná rastlina 

v 19.stor. 

● prvý údaj v Európe – r. 1839 – Veľká Británia 

● prvý údaj zo Slovenska – 1958 

 

 





Invázne druhy rastlín v SR 

Impatiens glandulifera (netýkavka žliazkatá) 

 

● jednoročná až 2 m vysoká rastlina 

● osídľuje:  

   - antropogénne stanovištia (rumoviská, 

skládky, návažky riečneho štrku) 

   - brehy vodných tokov, menej okraje lesa, 

lúky a pasienky 

 



 



 



 



Invázne druhy rastlín v SR 

Ambrosia artemisiifolia  (ambrózia palinolistá) 

Čeľaď: astrovité (Asteraceae) 

- jednoročná alergénna rastlina 

● pochádza zo Severnej Ameriky (USA, južná 

Kanada) 

● prvý údaj zo Slovenska – 1949 

- vyskytuje sa hlavne na juhu Slovenska, 

- osídľuje rumoviská, skládky, okraje ciest, 

železníc, preniká  na ornú pôdu, do okrajov 

brehových porastov, na lúky a pasienky 

 



 



 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Asclepias syriaca  (glejovka americká) 

Čeľaď: glejovkovité (Asclepiadaceae) 

 

- trváca, jedovatá rastlina, po poranení roní bielu 

šťavu 

● pochádza zo Severnej Ameriky (východná 

časť) 

● prvý údaj zo Slovenska – 1917, pestovala sa 

ako textilná a medonosná rastlina 

 

vyskytuje sa hlavne na juhu Slovenska, 

osídľuje rumoviská, skládky, okraje ciest, 

železníc, preniká  na ornú pôdu, do okrajov 

brehových porastov, na lúky a pasienky 



Invázne druhy rastlín v SR 



 



Invázne druhy rastlín v SR 

Negundo aceroides (javorovec jaseňolistý) 

Čeľaď: javorovité (Aceraceae) 

- strom 10 - 20 (25) m vysoký 

● pochádza zo Severnej Ameriky  

   do Európy privezený v 17.stor. ako okrasná drevina 

● prvý údaj zo Slovenska – 1794 (1865) 

 

- osídľuje rumoviská, skládky, preniká  na ornú pôdu, na lúky 

a pasienky, veľmi často sa vyskytuje v brehových 

porastoch a lužných lesoch 

 

 





 



Invázne druhy rastlín v SR 

Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý) 

Čeľaď: simarubovité (Simaroubaceae) 

- strom 20 - 25 m vysoký 

● pochádza z východnej Ázie (Čína) 

   do Európy privezený v 18.stor. ako okrasná 
drevina 

● prvý údaj zo Slovenska – 1850 (1964) 

 

- osídľuje rumoviská, skládky, areály 
priemyselných objektov, veľmi často sa vyskytuje 
v brehových porastoch a lužných lesoch 

 



 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Amorpha fruticosa (beztvarec krovitý) 

čeľaď: bôbovité (Fabaceae) 

 

- svetlomilný ker  3 - 5 m vysoký 

● pochádza zo Severnej Ameriky  

   do Európy privezený v 18.stor. ako okrasná 

drevina 

● prvý údaj zo Slovenska – 1850 (1931) 

 

osídľuje rumoviská, skládky, veľmi často sa 

vyskytuje v brehových porastoch a lužných 

lesoch 

 



 



Invázne druhy rastlín v SR 

 

 Lycium barbarum (kustovnica cudzia) 

 čeľaď: ľuľkovité (Solanaceae) 

 

 - svetlomilný ker  1- 3 m vysoký 

 ● pochádza z juhovýchodnej Európy a Malej Ázie 

 

    do Európy privezený v 18.stor. ako okrasná drevina 

 ● prvý údaj zo Slovenska – 1830 

 

 dnes sa vyskytuje okolo ciest, na neudržiavaných suchých svahoch, 
násypoch, rumoviskách, okolo múrov, preniká do porastov krovín a 
iných typov prirodzených stanovíšť   



 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Lycium_chinense_15.JPG


Výskyt nepôvodných a inváznych druhov rastlín  

na území Hornej Ondavy 

 
Vedecké meno Slovenské meno 

Kategória druhu 

podľa vyhlášky* 

Kategória  druhu podľa 

hodnotenia  

Medvecká et al. (2012) 

Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá invázny invázny 

Aster novi-belgii agg. astra novobelgická nezaradený invázny 

Conyza canadensis turanec kanadský nezaradený invázny 

Echinocystis lobata ježatec laločnatý nezaradený invázny 

Fallopia japonica pohánkovec japonský invázny invázny 

Fallopia ×bohemica pohánkovec český invázny invázny 

Helianthus tuberosus slnečnica hľuznatá nezaradený invázny 

Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá invázny invázny 

Impatiens parviflora netýkavka malokvetá nezaradený invázny 

Inula helenium oman pravý nezaradený naturalizovaný 

Parthenocissus 

quinquefolia  

pavinič päťlistý nezaradený naturalizovaný 

Robinia psedoacacia agát biely nezaradený invázny 

Rhus typhina sumach pálkový nezaradený splanievajúci 

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská invázny invázny 

Solidago gigantea zlatobyľ obrovská invázny invázny 

Stenactis annua hviezdnik ročný nezaradený invázny 

Veronica filiformis veronika nitkovitá nezaradený naturalizovaný 

Poznámka: *Príloha č, 2a) vyhlášky  MŽP SR č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 

543/2002 Z.z. v platnom znení 



Výskyt nepôvodných a inváznych druhov rastlín  

na území Hornej Ondavy 

 v projektovom území najviac rozšírené:  

 

pohánkovec český (Fallopia x bohemica), pohánkovec 

japonský (F. japonica), zlatobyľ kanadská (Solidago 

canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), 

ježatec laločnatý (Echinocystis lobata), slnečnica 

hľuznatá (Helianthus tuberosus), netýkavka žliazkatá 

(Impatiens glandulifera), netýkavka malokvetá (I. 

parviflora), hviezdnik ročný (Stenactis annua), agát biely 

(Robinia pseudoacacia). 



Invázne druhy rastlín v SR 

 Aktivity ŠOP SR 

● mapovanie inváznych druhov rastlín v chránených 
územiach i vo voľnej krajine 

● odstraňovanie inváznych druhov rastlín prednostne 
v chránených územiach so 4. a 5. stupňom 
ochrany 

● metodické usmernenie pri odstraňovaní inváznych 
druhov rastlín 

● propagácia: prednášky, príspevky do médií, 
tlačoviny 



Aktivity ŠOP SR 



Aktivity ŠOP SR 



Aktivity ŠOP SR 

www.sopsr.sk 


