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2 Pôvabní votrelci

Niektorým dovezeným druhom rastlín hovoríme aj 
invázne, nakoľko spôsobujú tzv. inváziu na naše pôvodne 

druhy, ktoré nahrádzajú a vytláčajú z pôvodných stanovíšť. 
Sú konkurencieschopnejšie v novom prostredí, kde nemajú 
prirodzených nepriateľov a niekedy majú dokonca ešte 
lepšie podmienky pre vývin a rozmnožovanie, ako vo svojej 

domovskej krajine. 

Nie všetky druhy rastlín, ktoré pozorujeme u nás 
voľne v prírode, tu rástli odjakživa. Nepôvodné 

druhy rastlín, ale aj živočíchov sa vo väčšom množstve 
začali dostávať do Európy po objavení Ameriky hlavne 
na lodiach. Neskôr, najmä v 18. – 19. storočí aj z Afriky, 
Ázie a aj z Austrálie. Množstvo druhov bolo dovezených 
náhodou počas výprav z kontinentu na kontinent, 
alebo za určitým účelom. Mnohé cudzokrajné druhy 
sú veľmi pekné, preto si ich ľudia začali pestovať 
v záhradkách alebo v parkoch. Ďalšie rastliny boli 
zas atraktívne pre včely, preto boli dovezené kvôli 
zvýšeniu produkcie medu alebo na rôzne pestovateľské 
experimenty v oblasti vinárstva, ovocinárstva alebo 
lesného hospodárstva. V novom prostredí sa dovezené 
druhy pomerne rýchlo rozšírili do okolitej prírody. 
Ešte aj dnes stále obsadzujú nové územia nielen v 
blízkosti miest, ale aj ďalej vo voľnej krajine, kde menia 
charakter prirodzených ekosystémov a niekedy sa 
stávajú dokonca nepriateľmi prírody.

Mnoho nepôvodných druhov preniklo do strednej 
Európy už 5 tisíc rokov p.n.l. Nazývajú sa archeofyty a 
pochádzajú pochádzajú najmä z Ázie (napr. mak vlčí, 
baza chabzdová, kúkoľ poľný).

Problematike inváznosti sa odborníci začali viac 
venovať až posledných 10 – 15 rokov.

Prvým vypracovaným zoznamom inváznych druhov 
bol Zoznam expanzívnych a inváznych taxónov 
nižších rastlín pre skupinu baktérií, ktoré sú schopné 

podobne ako vyššie rastliny produkovať kyslík.

  Viete, že...?  Viete, že...?

ATRAKTÍVNI  
VOTRELCI

Invázia rastlín

Motto:
„Všade dobre, doma najlepšie.“

Poznáš niektoré druhy nepôvodných rastlín, ktoré sa 
u nás pestujú kvôli zvýšeniu produkcie medu?

Kedy bola objavená Amerika a ktorý moreplavec sa 
považuje za jej objaviteľa?

  

Otázky:
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Motto:
„Všade dobre, doma najlepšie.“

Pre každú oblasť sveta sú prirodzené určité ekosystémy, 
biotopy aj druhy. Najväčším problémom je výskyt 

inváznych druhov v chránených územiach, kde ohrozujú 
pôvodné druhové zloženie najcennejších ekosystémov, 
ako sú lesy, mokrade, či brehové porasty.

Mnohokrát sú nepôvodné druhy drevín pestované pre 
ich rýchly rast, na drevoštiepku na energetické účely a 
neskôr negatívne ovplyvňujú hospodárenie v lesoch, kde 
sa nekontrolovane šíria a sú nežiaduce. Niektoré invázne 
rastliny ohrozujú zdravie človeka poranením alebo 
silnými alergiami. 

Šírenie takýchto druhov začína často v prístavoch 
alebo na letiskách, kde sú dovezené s rôznym 
tovarom. Samovoľne sa najčastejšie tieto druhy šíria 
koridormi, ako sú vodné toky, železničné či cestné 
násypy. Obrovské súvislé porasty týchto druhov sťažujú 
prístup k vodným tokom pri ich údržbe či odstraňovaní 
následkov povodní. Žiaľ, mnoho druhov je súčasťou

vysádzania sprievodnej vegetácie pozdĺž diaľnic. Na Slovensku je zaznamenaný niekedy až masový výskyt inváznych 
nepôvodných druhov najmä pozdĺž väčších riek, ako sú Váh, Hron, Torysa a ich prítoky.  Popri železničných tratiach ich je 
najviac najmä na trase Bratislava – Zvolen - Banská Bystrica. 

Ohniskom rozširovania bývajú aj záhradky rodinných domov, kde si ich ľudia zámerne pestujú pre ich krásu. Pri údržbe 
záhrady vynášajú často ich časti do voľnej krajiny, kde sa rýchlo uchytia a živelne sa začnú šíriť do prostredia. Invázne druhy 
nájdete takmer na každej väčšej skládke alebo v priestoroch opustených priemyselných areálov či družstiev. Odstraňovanie 
týchto druhov je veľmi náročné, preto je veľmi dôležitá prevencia a monitoring ich výskytu.

V ČOM  
JE PROBLÉM?

Nepreniknuteľné súvislé porasty pohánkovca pozdĺž rieky
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Najznámejšou alergénnou 

inváznou rastlinou je 

ambrózia palinolistá. Jej peľ 

je prenášaný vetrom desiatky 

kilometrov. Iné druhy zas môžu 

spôsobiť alergie na koži, niekedy 

až jej popálenie, ako napríklad 

najnebezpečnejší boľševník 

obrovský. Z drevín sú alergénne 

javorovec jaseňolistý, jaseň 

americký, pajaseň žliazkatý, ale i 

nám všetkým dobré známy agát 

biely.

Alergie

Stretli ste sa doteraz s pojmom 
invázny alebo nepôvodný druh? Ak 
áno, tak kde, prípadne od koho?

Zistite, ktoré z nepôvodných rastlín 
sa u nás pestujú na energetické 
účely (na výrobu palív, drevoštiepky 
a biomasy).

Zistite, či máte doma v záhradke 
alebo v areáli školy nejaký invázny 
nepôvodný druh. Informujte o 
tom rodičov alebo vedenie školy a 
oboznámte ich s možnými rizikami.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Až donedávna mali správcovia 
pozemkov „hlavy v smútku“ 
z odstraňovania pohánkovca 
japonského, ktorého sa nedarilo 
zlikvidovať ani chemicky, ani 
mechanicky. Až v roku 2006 
vypracovali vedci z Českej republiky 
účinný, aj keď trochu zložitý 
postup na odstraňovanie tohto 
agresívneho druhu.

Účinok výlučkov kôry a koreňov 
pajaseňa žliazkatého znemožňuje 
uchytenie ostatných druhov rastlín 
v jeho blízkosti. Dokonca bol zistený 
negatívny účinok týchto látok na 

kvalitu podzemnej vody!

  Viete, že...?  Viete, že...?
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Veľmi dôležitý je odborný 
monitoring inváznych 

nepôvodných druhov. To 
znamená, čo najpodrobnejšie 
informácie o areáli ich 
výskytu, ekologických 
nárokoch a o spôsobe ich 
rozmnožovania. Čím je 
dostupných viac informácií 
o nepriateľovi, tak sa lepšie 
proti nemu bojuje. :)

Téme inváznych druhov rastlín sa väčšinou venovali a venujú len odborníci 
alebo študenti vysokých škôl s ekologickým alebo prírodovedným zameraním. 

Obyčajní ľudia často ani nevedia, čo to je invázny nepôvodný druh a hlavne 
nevedia, aký je nebezpečný pre životné prostredie. Niektorí pestovatelia alebo 
sčítanejší ľudia vedia väčšinou len o negatívnom dôsledku niektorých druhov na 
úrodu alebo zdravie. Dokonca i ľudia na obecných či mestských úradoch vedia 
o tejto problematike len málo. To je na škodu, lebo sú to práve oni, ktorí by s 
tým mohli, ale hlavne mali niečo urobiť. Práve obce a mestá majú k dispozícii 
dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí v rámci aktivačných a verejnoprospešných 
prác môžu pomáhať pri odstraňovaní takýchto druhov rastlín.

ČO TREBA  
ROBIŤ?

Podobne ako pri riešení iných problémov, aj 
pri odstraňovaní inváznych druhov rastlín, ich 

monitoringu alebo prevencii ich rozširovania, je 
dôležitá spolupráca. A to spolupráca na všetkých 
úrovniach spoločnosti: od každého z nás, cez školy a 
obecné či mestské úrady, pracovníkov štátnej ochrany 
prírody až po politikov, ktorí tvoria a schvaľujú zákony 
Slovenska a Európskej únie.

Problematiku inváznych nepôvodných druhov v 
súčasnosti zastrešuje len Ministerstvo životného 

prostredia SR. Je to najmä z dôvodu ochrany 
prirodzeného druhového zloženia biotopov a to 
najmä v chránených územiach.

Avšak tento problém sa dotýka aj mnohých 
ďalších odvetví, ktoré usmerňujú činnosti, ako 
napríklad pestovanie nepôvodných druhov v 
poľnohospodárstve, nepôvodných lesných drevín 
v lesnom hospodárstve, vysádzanie nepôvodných 
inváznych druhov pozdĺž diaľnic alebo na 
odvodňovacích hrádzach, cestných či železničných 
násypoch. 

Monitoring

Spolupráca

Informovanosť

Glejovka americká
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Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, kedy je ich 
odstraňovanie najúčinnejšie. Existujú rôzne metódy ich odstraňovania. Mechanické spočívajú v ich kosení alebo 

vytrhávaní, chemické postrekmi, biologické využívajú prirodzených nepriateľov inváznych druhov alebo bylinožravcov. 
Aby bol výsledok čo najlepší, často sa tieto metódy kombinujú.

V súčasnosti sa, žiaľ, vlastníci, správcovia či nájomcovia o svoje pozemky nestarajú tak, aby zabránili šíreniu nepôvodných 
druhov. Dosť často je to presne naopak, že tieto druhy pestujú alebo hospodária na svojich pozemkoch tak, že ich 
šírenie podporujú. (to je napr. mulčovanie, ked sa rastlina rozomelie na veľa kúskov a mnohé z nich zmladia, zakorenia, 
resp. rozsejú sa ich veľmi vitálne semená.)

Najväčším problémom pri odstraňovaní týchto rastlín je zistenie pôvodcu šírenia inváznych druhov, resp. vlastníkov 
pozemkov. Totiž podľa zákona je vlastník (správca, nájomca) pozemkov povinný odstraňovať invázne druhy rastlín z 
pozemkov hlavne mimo zastavaného územia obce a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému 
šíreniu inváznych druhov. Toto platí na Slovensku pre 7 druhov bylín a 4 druhy drevín. Ak nie je vlastník známy, tak 

odstraňovanie má zabezpečiť štát, ktorý na to väčšinou nemá dostatočné finančné zdroje.

Odstraňovanie inváznych rastlín

Glejovka americká sa u nás pestuje ako medonosná, textilná a okrasná rastlina.

Až 100 000 semien môže dozrieť na jednej rastline turanca kanadského, ktoré sa rozširujú do prostredia.

Ako najlepšie postupovať pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov rastlín sa dozviete v dokumente s názvom 
Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín (Cvachová, Gojdičová, 2003) alebo na webovej stránke Štátnej 

ochrany prírody SR.

  Viete, že...?

Turanec kanadský
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Na webovej stránke Štátnej ochrany prírody SR si môžete pozrieť aktuálny výskyt 
jednotlivých inváznych druhov rastlín na Slovensku.

Podobne ako pajaseň aj agát biely negatívne ovplyvňuje kvalitu pôdy a v jeho porastoch 
nenarastie takmer nič iné.

Problematiku inváznych druhov na európskej úrovni riešia medzinárodné dohovory, 
najmä Dohovor o biologickej diverzite a Bernský dohovor (Dohovor o ochrane európskych 
voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť).

Topinambur – židovský alebo sladký zemiak sa 
podobá na klasickú slnečnicu, no je nižší, má 
menšie kvety a stonka nesie viacej úborov oproti 
slnečnici ročnej, kde stonka nesie len jeden úbor. 
Pestovaný je kvôli chutnej hľuze, ktorá na rozdiel od 
zemiakov obsahuje len minimum škrobu. Obsahuje 
veľa vitamínov a inulín – „zdravý“ sacharid. Za 
čias Rakúsko-Uhorska bola pomerne rozšírenou 
potravinou v domácnostiach, ktorú neskôr nahradili 

zemiaky.

Stretli ste sa doteraz s 
pojmom invázny alebo 
nepôvodný druh? Ak áno, 
tak kde, prípadne od koho?

Ktoré invázne rastliny sú 
nazývané tiež „vlčí bôb, 
divé hrozno či psie víno?“

Zistite, ako sa odborne volá 
topinambur.

Agát je pomenovaný po jeho 
objaviteľovi z Francúzska. 
Zistite jeho meno a latinský 
názov agátu.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

  Viete, že...?

Čo by mal robiť každý z nás, každá obec, alebo čo by sa malo celkovo zmeniť, aby sa invázne druhy naďalej 
nebezpečne nerozširovali v krajine?

• Naučiť sa poznať aspoň najnebezpečnejšie druhy inváznych nepôvodných druhov rastlín, aby sa problém mohol 
 včas riešiť.
• Zvýšiť informovanosť ľudí o tejto problematike.
• Posunúť včas informácie o výskyte inváznych druhov kompetentným orgánom, ako sú obecné či mestské úrady a 
 štátna ochrana prírody SR.
• Zvýšiť zodpovednosť vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov za to, v akom stave sa ich pozemky nachádzajú.
• Nevyužívať invázne nepôvodné druhy na výsadbu 
 v krajine.
• V lesnom hospodárstve uprednostňovať pôvodné 
 druhy pred nepôvodnými.
• Po konzultácii s odbornou organizáciou alebo orgánom  
 ochrany prírody odstraňovať nepôvodné invázne druhy,  
 ktoré  ohrozujú prirodzené druhové  
 zloženie ekosystémov. Konzultácie sú  
 nutné, aby sa zabránilo neodborným  zásahom,  
 ktoré môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.
• Upraviť opustené plochy a divoké skládky na parky, 
 oddychové zóny alebo lesoparky, najmä v blízkosti 
 obcí a miest.
• Robiť také opatrenia na úrovni štátu a samospráv, 
 aby bolo zachované alebo obnovené pôvodné

 druhové zloženie ekosystémov v krajine.

Zhrnutie: ako bojovať proti pôvabným votrelcom

Hľuzy topinamburu
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Niektorí vedci uvádzajú, že na Slovensku je až 47 druhov inváznych rastlín, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre našu 
prírodu. Zákon však ustanovuje zatiaľ len 7 druhov bylín a 4 druhy drevín, ktoré treba odstraňovať a je zakázané rozširovať. 
Sú to boľševník obrovský, pohánkovec (krídlatka), netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská, ambrózia 
palinolistá a glejovka americká. Dreviny pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý, beztvarec krovitý a kustovnica cudzia.

NAJNEBEZPEČNEJŠÍ VOTRELCI NA MUŠKE

Vymenujme aspoň niektoré pomerne veľké rastliny z ríše 
bylín, ktoré sú u nás najčastejšie a najnebezpečnejšie.

Zlatobyľ obrovská a zlatobyľ kanadská
Pochádzajú zo Severnej Ameriky a dorastajú do výšky 50 – 
250 cm. Boli privezené ako okrasné a medonosné rastliny. 
Osídľujú hlavne nevyužívané opustené plochy.

Boľševník obrovský
V 19. storočí sa k nám dostal z Kaukazu. Narastie do výšky 
aj 5 metrov! Veľmi rýchlo sa šíri najmä popri vodných 
tokoch a cestách. Je veľmi nebezpečný aj pre človeka. 
Ostré jedovaté chĺpky na stonkách a listoch boľševníka 
obrovského  spôsobujú bolestivé rany. Priame slnko môže 
na týchto miestach poranenia spôsobiť alergickú reakciu a 
rany, ktoré sa ťažko hoja.

Pohánkovec japonský
Tento nepríjemný obyvateľ najmä riečnych 
brehov bol k nám dovlečený ako okrasná rastlina  

z východnej Ázie. On a jemu príbuzné druhy vytvárajú 
súvislé husté porasty s výškou aj vyše 3 metrov. Veľmi 
rýchlo sa šíri koreňovými podzemkami. Je veľmi ťažké a 
niekedy až nemožné sa ho zbaviť. Je potrebné vynaložiť 
veľké úsilie pri kombinácii presne načasovaných 
mechanických a chemických metód pri jeho odstraňovaní.

Netýkavka žliazkatá
Veľmi pekná na ružovo kvitnúca bylina z Himalájí, ktorá 
vie narásť až do výšky 2 metrov. Tiež ju ľudia doviezli kvôli 
jej kráse a medonosnému experimentu. Obľubuje brehy 
tokov a lužné lesy. Tam, kde sa už raz dostane, ťažko ju 
odtiaľ dostať preč. Veľmi rýchlo sa rozrastá do okolia a 
obsadzuje pomerne veľké plochy.

Slnečnica hľuznatá (obrázok na s. 13)
Druhým menom topinambur, pochádza zo Severnej 
Ameriky. Poľovníci ju u nás s obľubou vysádzali pre jej 
jedlé hľuzy, ktoré sú pochúťkou pre poľovnú zver. Pozdĺž 
riek alebo na opustených plochách vytvára táto slnečnica 
obrovské plochy, a tak potláča prirodzenú vegetáciu. 
Narastie do výšky 2,5 metra.

Bylinní velikáni
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Astra kopijovitolistá a astra novobelgická
Tieto okrasné rastliny pochádzajú z východnej časti 
Severnej Ameriky. Dorastajú do výšky 140 cm. Zo záhrad 
sa dostali aj do voľnej krajiny, kde vytvárajú súvislé porasty 
na skládkach a rôznych úhoroch či opustených plochách, 
ale aj na brehoch riek.

Ježatec laločnatý
Zo Severnej Ameriky sa k nám dostal aj tento druh ako 
okrasná popínavá rastlina. Vytvára bobule s dlhými 
ostňami s priemerom až 5 cm. Najčastejšie ho nájdeme 
pri vode alebo v lužných lesoch. Narastie aj 8 metrov a 
často súvisle pokrýva koruny vŕbových krovín..

Netýkavka málokvetá
Veľmi rozšírený druh malej žlto kvitnúcej netýkavky, ktorý 
rastie v mnohých slovenských lesoch. Vytvára samostatné 
rastlinné spoločenstvá. O jej odstraňovaní odborníci 
ochranári ani veľmi neuvažujú.

Pajaseň žliazkatý
Tento niekedy až 25 metrov vysoký okrasný strom 
pochádzajúci z Číny sa často vysádza v mestách a 
obciach. Produkuje veľké množstvo semien a vytvára 
odnože. Veľmi ľahko a rýchlo sa šíri aj do voľnej krajiny, 
keďže je nenáročný na podmienky. Z koreňov produkuje 
výlučky, ktoré zabraňujú rastu iným druhom rastlín. 
Niektoré zdroje uvádzajú, že nimi aj kontaminuje 
podzemnú vodu.

Javorovec jaseňolistý
Tento veľmi bežný druh 
parkov a brehových 
porastov bol dovlečený zo 
Severnej Ameriky. Tiež je 
veľmi nenáročný a odolný.

Kustovnica cudzia
Kustovnica cudzia pochádza 
zo Stredomoria. K nám sa 
dostala z Anglicke spolu s jej 
názvom - goji, pod ktorým 
ju väčšina ľudí aj pozná. Má 
ružové až purpurové  kvety a plody sú oranžovej alebo 
červenej farby. Popri cestách pomerne bežne vysádzaný 
opadavý niekedy až 2,5 m vysoký ker, ktorého „zdravší“ 

príbuzný z Ázie sa 
pestuje pre svoje zdravé 
plody. Okrem ciest sa 
šíri aj na hrádzach a na 
teplejších a suchších 
stanovišiach vytvára 
n e p r e n i k n u t e ľ n é 
porasty, kde potom nič 
iné nenarastie.

Beztvarec krovitý
Tento dekoratívny ker pôvodom zo Severnej Ameriky 
sa k nám dostal z Anglicka. Má perovito zložené listy, 
hladkú čiernosivú kôry a biele alebo svetlo-fialové kvety 
v dlhých strapcoch. Plodmi sú struky. Často sa vysádza 
na neúrodných pôdach a  tak následne šíri do voľnej 
prírody. V lužných lesoch južného Slovenska vytvára 
súvislé porasty najmä 
pozdĺž vodných 
tokov a predstavuje 
nebezpečenstvo pre 
pôvodnú vegetáciu.

Ďalšie bylinné nebezpečenstvo Tieto stromy nie!
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PROJEKT: PÔVABNÍ VOTRELCI 

Zaznamenali ste vo svojom okolí väčšie populácie niektorých z inváznych druhov rastlín a chcete s tým niečo 
urobiť? Zmapujte ich výskyt a oznámte to na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Podľa dostupných 
určovacích kľúčov alebo za pomoci odborníkov zistite, o aký druh inváznych rastlín ide. Ideálne by bolo zakresliť 
tieto miesta aj do topografickej mapy alebo ortofotomapy.
Navštívte s týmito zisteniami predstaviteľov samosprávy a položte im nižšie uvedené otázky. Na záver svoje 
zistenia ohodnoťte.

V území sme zaznamenali výskyt týchto druhov inváznych rastlín:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Lokálny bioindikátor
Mapovanie inváznych druhov rastlín

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.
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Záznamová karta
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Sčítajte body, ktoré ste získali pri jednotlivých podčiarknutých odpovediach. Maximálny možný počet bodov je 
35 = 100%, čo predstavuje žiadne alebo minimálne ohrozenie krajiny a biodiverzity inváznymi druhmi rastlín 
vo vašej samospráve. Najlepšie je, keď sa vôbec v území nevyskytujú. Vami dosiahnutý počet bodov prerátajte 
na percentá, ktoré vyjadrujú, do akej miery je územie týmito druhmi ohrozované a ako sa k tejto problematike 
stavia vaša samospráva. Vaše zistenie prostredníctvom diskusie zdôvodnite a pokúste sa nájsť spoločné riešenia 

na nápravu alebo zachovanie súčasného stavu.

Vyhodnotenie

Záznamová karta



POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne

Národná stratégia pre invázne nepôvodné druhy

Zákon č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny

Cvachová, A., Gojdičová, E.: Usmernene na odstraňovanie inváznych 

druhov rastlín, Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a 

krajiny, Banská Bystrica, 2003, 68 s., ISBN 80–89035–25–6.

SLOVNÍČEK:

Invázia, invázny – je odvodené z latinského slova „invado“ (-ere, -vasi, 

-vasum) a znamená – vtrhnúť, vpadnúť, násilne vstupovať.

Invázny druh  – nepôvodný druh, ktorý sa správa invázne voči iným, 

pôvodným druhom. Založenie a šírenie jeho populácie ohrozuje prirodzené 

ekosystémy, stanovištia, ale aj druhy.

Nepôvodná rastlina – druh, ktorý sa vyskytuje mimo svojho prirodzeného 

areálu.

Introdukcia – prinesenie druhu do novej oblasti človekom mimo svoj 

prirodzený areál.
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