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Invázne druhy živočíchov 
Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré sa 

samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z 

ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú 

rozmanitosť

-bez intervencie človeka majú schopnosť 

vytvoriť na novej lokalite životaschopnú 

populáciu schopnú reprodukcie, 

-v nových podmienkach má potenciál sa 

správať ako škodca a spôsobiť ekonomické a 

environmentálne škody. 





Biologické invázie sa najmä v posledných 

desaťročiach stali mimoriadne významnou 

hrozbou pre globálnu biodiverzitu. Predstavujú 

dokonca väčšie nebezpečenstvo ako 

znečistenie prostredia či nadmerná ťažba 

surovín.

Postihujú takmer všetky typy ekosystémov 

a často vedú k ich degradácii. Ani vodné 

ekosystémy sa teda inváziám nevyhýbajú, 

invázne organizmy sa rýchlo šíria morami aj 

sladkovodnými ekosystemami.



Najznámejšie príklady živočíšnej invázie sú spojené

s Austráliou a ďalšími ostrovmi (králiky, mačky, krysy

a iné), kde mali privezené a iné živočíchy negatívný dopad na

pôvodné ekosystémy. Extrémny príklad predstavuje had

z Novej Guinei Boa irregularis, ktorý sa v 50.rokoch

20.storočia lodnou dopravou dostal na ostrov Guam.

V nasledujúcich rokoch dosiahla hustota jeho populácie

takmer 5000 jedincov na km štvorcový. Výsledkom bolo

lokálne vymiznutie polovice druhov vtákov a jašterov, 2 z 3

druhov netopierov, značné množstvo uštipnutí ľudi

a opakované elektrické havárie (skraty vznikajúce vniknutím

hadov do transformátorov alebo vysoko na stožiar (Boiga

irregularis ).



Človek je za posledných 200 rokov 

najvýznamnejšou príčinou invázií.

Niektoré organizmy introdukoval úmyselne. 

Priniesol nové organizmy do nových území 

úmyselne/cielene - introdukcia užitočných 

druhov.

Niektoré organizmy introdukoval náhodne. Ľudia 

od dávna pestujú alebo chovajú okrasné alebo 

užitočné rastliny a živočíchy. značnú dynamiku 

s ohľadom na rýchlo narastajúcu výmenu tovarov 

a zmeny v pôvodných biotopoch (najmä globálne 

klimatické zmeny).



Ekologické:

Vplyv na genetiku. Môžu sa často krížiť s príbuznými 

domácimi druhmi. 

Vplyv na spoločenstvá a populácie domácich druhov. 

Bylinožravce likvidujú priamo domáce druhy rastlín. 

Mäsožravce, likvidujú priamo domáce druhy iných 

organizmov.

Môžu pôsobiť aj nepriamo prenášaním nových ochorení. 

Ekonomické:

Vďaka nedostatku prirodzených nepriateľov, ako aj dobrým 

podmienkam na prežitie v novo obsadených územiach často 

patria medzi významných kalamitných škodcov a spôsobujú 

obrovské škody v hospodárstve. Ovládanie populácií takýchto 

organizmov je často krát finančne veľmi náročné a použitie 

chemických prostriedkov neúmerne zaťažuje životné 

prostredie. 



Existujú preventívne opatrenia?

Preventívne opatrenia sú jediné účinné opatrenia. 

Ako náhle sa už nový invázny organizmus raz 

dostal do ekosystému, jeho úplná likvidácia je 

mimoriadne ťažká a vo väčšine prípadov 

nemožná. Preto každý z nás môže svojou troškou 

prispieť k obmedzeniu šírenia nežiaducich 

inváznych druhov a prispieť tak zároveň 

k ochrane pôvodnej biodiverzity.



v priebehu minulého storočia došlo v USA k udomácneniu 

viac ako 4,500 cudzích druhov rastlín a živočíchov,

invázne druhy prispeli k poklesu rozšírenia 46 % druhov v 

dnešnej dobe klasifikovaných ako ohrozené odhaduje sa, že 

invázne druhy stoja ročne národné hospodárstvo $137 miliárd 

-straty na poľnohospodárskej produkcii, v lesníctve, rybolove, 

náklady na údržbu vodných ciest.

Podľa predbežných odhadov náklady v dôsledku biologických 

invázii dosahujú v Európe najmenej 10 miliárd ročne, ale 

odhad je veľmi konzervatívny, lebo 90% novo rozšírených 

druhov stále nie sú známe ekologické ani environmentálne 

dopady ich invázie. V celosvetovom meradle invázne druhy 

spôsobia škody okolo 1,5 trilióna libier ročne- - takmer 5 % 

celosvetového hrubého domáceho produktu.



Najzraniteľnejšie ekosystémy sú charakteristické 

nízkou diverzitou, silným narušením prirodzeného 

stavu (prostredie degradované napríklad 

znečistením alebo iným zásahom človeka je na 

invázie mimoriadne náchylné), ale aj podobnými 

klimatickými podmienkami, aké sú v pôvodnom 

ekosystéme, z ktorého invader pochádza.

Najprirodzenejšou prekážkou pred biologickými 

inváziami sú však silné a nenarušené ekosystémy. 

Ich udržiavanie preto predstavuje základ 

v prevencii pred šírením inváznych organizmov.



Choroby a parazity

Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na tie, ktoré sa k nám „prisťahovali“ 

samy, lebo sa im vplyvom klimatických zmien zmenili ich životné 

podmienky. „Často nepoznáme všetky dôvody a impulzy, ktoré k tomu 

vedú. Neraz sú súčtom viacerých faktorov. Vtedy zohráva rolu aj človek, aj 

klíma, ako je to napríklad pri býčkoch - rybách rodu Neogobius, ktoré sa 

počas posledných desiatich rokov extrémne rozšírili v Dunaji. Namnožili sa 

do obrovských množstiev a dnes je tam každá druhá ryba býčko.



Nové choroby
Za najväčšie riziko odborníci označujú očakávané šírenie 
exotickejších infekčných chorôb, vyskytli už aj v niektorých 
južnejších oblastiach Slovenska, napríklad v lužných lesoch 
Moravy či Latorice. Asi najväčšie obavy majú odborníci zo šírenia 
komárov Anofeles, ktoré roznášajú maláriu. Na Slovensku 
v poslednom desaťročí bolo pozorovaných až šesť druhov 

schopných prenášať nebezpečnú chorobu tohto hmyzu. 
Komár anofeles
Komáre tohto rodu roznášajú nebezpečné 
choroby, napríklad maláriu. Na Slovensku 
zachytilo až šesť druhov anofelov. Našťastie, 
neboli infikované parazitmi.



Nové choroby

Za najväčšie riziko odborníci označujú očakávané šírenie 

exotickejších infekčných chorôb, vyskytli už aj v niektorých 

južnejších oblastiach Slovenska, napríklad v lužných lesoch 

Moravy či Latorice

.



Škorpión Euscorpius carpathicus (škorpión karpatský) 
Pôvodne žil v rumunských Karpatoch. Jeho uštipnutie smrť nespôsobí smrteľné 
nebezpečenstvo
Situácia s kiešťami (Ixodes ricinus ) je všeobecne známa a šírenie kliešťovej 
encefalitídy a lymskej boreliózy do vyšších nadmorských výšok stredného a 
východného Slovenska je evidentné. 



Vtáky.

Klasické sú prípady jednosmernej expanzie na sever: 

 indoafrickej hrdličky záhradnej Streptopelia decaocto

 ďatľa hnedkavého Dendrocopos syriacus, 
 Stredomorského kanárika poľného Serinus serinus .

Tieto druhy expandovali do urbánneho a suburbánneho, t. j. absolútne 
zmeneného   

prostredia .

Z východu do strednej a západnej Európy:
krkavec Corvus corax , labuť veľká Cygnus olor

Severských druhov na juh, v chladných zimách pri nedostatku potravy:
pinka severská Fringilla montifringilla, stehlík čečetka Carduelis flammea, stehlík       
belavý C. hornemanni, stehlík žltozobý C. flavirostris, snehuľka severská 
Plectrophenax nivalis, sibírska orešnica N. caryocatactes macrorhynchos

Pozoruhodné sú aj iné typy náhlych masových invázií druhov nezoogeografického
charakteru, napr. invázie kormoránov veľkých Phalacrocorax carbo, desaťtisícov
severských populácií havranov Corvus frugilegus do agrocenóz v zime, nepravidelné 
invázne nálety škorcov Sturnus vulgaris do vinohradov a sadov.



Cicavce. Ondatra pižmová Ondatra zibethica patrí 

k učebnicovým príkladom európskej expanzie 

zavlečených druhov cicavcov. Bola zavlečená zo 

Severnej Ameriky. 

Potrava inváznych a expanzívnych druhov. Je 

zaujímavé, že medzi inváznymi, resp. expanzívnymi 

druhmi živočíchov nenachádzame hmyzožravé 

druhy, prakticky všetky sú fytofágne (bylinožravé) 

alebo omnivorné (všežravé). 





Ďakujem za pozornosť


