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Téma: Biotické invázie 
 
 Biotické invázie sa dnes stávajú jedným z významných globálnych environmentálnych 
problémov. Invázia je proces, pri ktorom sa nepôvodné druhy organizmov spontánne šíria na 
nových územiach a hromadne prenikajú do domácich prirodzených aj poloprirodzených 
spoločenstiev. Samotná invázia druhu je však podmienená jeho introdukciou,  to znamená 
prenesením jedincov druhu za hranice ich pôvodného výskytu. Introdukcia druhu spravidla 
súvisí s činnosťou človeka. Mnohé druhy boli introdukované v dôsledku poľnohospodárskych a 
pestovateľských aktivít človeka – či už sa jednalo o ich využitie ako okrasného druhu alebo 
ako poľnú plodinu či pasienkovú trávu. Druhy rastlín a živočíchov sú však často introdukované 
aj náhodne – transportom pomocou lietadiel a lodí, prenosom parazitov na hostiteľoch, a 
podobne. Niektoré druhy rastlín sa úspešne introdukovali vďaka tomu, že človek napomáhal 
rozširovaniu ich semien (tento proces nazývame antropochória). Významným faktorom v 
introdukcií mnohých druhov bola napríklad európska kolonizácia, keď si kolonizátori so sebou 
zámerne priniesli druhy z ich pôvodnej vlasti. 
 Invázne druhy dnes predstavujú neželaný fenomén z viacerých hľadísk. Svojim 
masívnym prenikaním do domácich spoločenstiev ovplyvňujú ich druhové zloženie a tým aj 
potravové reťazce a medzidruhové vzťahy. Dôsledkom biotickej invázie je často 
homogenizácia flóry a fauny, teda znižovanie počtu druhov na danom území. Invázia môže 
spôsobiť aj vymieranie druhov – predpokladá sa, že biotické invázie sú zodpovedné za 40% 
prípadov vymretých druhov od roku 1750.  
 
V nasledujúcej praktickej úlohe budete mať vypracovať úlohy týkajúce sa biotických invázií.            
 
1. úloha: Označte, ktoré z uvedených druhov sú považované za invázne na území Slovenskej 
republiky a pri možnostiach a), b) svoj výber zdôvodnite : 
 
a) orech kráľovský (Juglans regia)                           
 Vysvetlenie: ….......................................................................................................... 
b) netýkavka málokvetá (Impatiens parviflora)    
 Vysvetlenie: …..........................................................................................................       
c) korytnačka močiarna (Emys orbicularis) 
d) korytnačka písmenková (Trachemys scripta) 
e) medvedík čistotný (Procyon lotor) 
f) veverica sivá (Sciurus carolinensis) 
g) skokan zelený (Rana esculenta) 
h) boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) 
i) pajazmín vencový  (Philadelphus coronarius)  
j) pajasen žliazkatý (Ailanthus altissima) 

 
 
 
 
 

Číslo súťažiaceho: 



2. úloha: Na Slovensku sa v súčasnosti uvádza výskyt troch inváznych drevín. Jednou z nich 
je strom z čeľade bôbovitých (Fabaceae). Prítomnosť tohto druhu v danom spoločenstve 
významne mení chemické zloženie pôdy, pretože sa v pôde, kde rastie, hromadia nitráty.  
 
a) O aký strom ide? (Uveďte slovenský alebo latinský rodový a druhový názov.) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Uveďte, prečo (akým mechanizmom) dochádza k hromadeniu nitrátov v pôde, kde rastie 
tento invázny druh. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
c) Napíšte aspoň jednu typicky nitrofilnú rastlinu, teda rastlinu, ktorá rastie hlavne na pôdach 
s vysokým obsahom nitrátov.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
d) Hromadenie nitrátov, ale aj iných látok, ako sú fosfáty a organické látky (napr. odumretá 
biomasa) vo vode, spôsobuje, že takáto voda obsahuje veľké množstvo živín. V takejto vode 
potom dochádza k narušeniu prirodzeným vzťahov. Ako nazývame proces nadmerného 
obohatenia vody spomenutými látkami? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
3. úloha: Čo je to zoochória? Akú úlohu má tento proces pri biologických inváziách?  
Uveďte príklady. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
4. úloha: Pohánkovec český (Fallopia x bohemica) je dnes jedným z najproblémovejších 
inváznych druhov v Európe. Vytvára vysoké husté porasty pri brehoch vodných tokov a 
susediacich stanovištiach. Jedným z problémov pri zvládaní invázie tohto druhu je, že 
mechanické odstraňovanie porastu nie je efektívne. Uveďte dôvody, prečo táto metóda nie je 
efektívna pri zvládaní invázií pohánkovca. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. úloha: Introdukcia je proces, pri ktorom sa druh dostáva z pôvodného areálu rozšírenia na 

nové územie. Iba časť introdukovaných druhov sa uchytí a úspešne sa rozmnožuje a šíri – 

naturalizuje sa  a stáva sa inváznymi.  

Na popísanie tohto procesu sa niekedy používa tzv. „desiatkové pravidlo“, ktoré hovorí, že z 

celkového počtu introdukovaných druhov sa zhruba 10% uchytí a z uchytených druhov sa len 

10% stáva inváznymi.   

V súčasnosti je v strednej Európe zhruba 230 inváznych druhov živočíchov a rastlín. Ak by 

sme vychádzali z uvedeného pravidla, aký bol doteraz počet introdukovaných druhov v 

strednej Európe? (Uveďte aj približný výpočet.)  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
6. úloha: Na Slovensku medzi invázne druhy zaraďujeme aj jeden druh korytnačky.  

V 1. úlohe ste mali za úlohu označiť  tento druh. Uveďte, ako prebehla introdukcia invadujúcej 

korytnačky , t. j. ako sa dostala na naše územie.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
 



7. úloha:  Ostrovné spoločenstvá  sú ako typ izolovaných spoločenstiev častým cieľom 
biotických invázií. Predpokladá sa, že zraniteľnosť tohto typu spoločenstiev vyplýva najmä z 
malého počtu zakladateľských druhov a  z nízkej interferencie týchto druhov s inými druhmi pri 
obsadzovaní voľných ník. Veľké izolované kontinenty, ako Austrália a veľké ostrovy, ako Nový 
Zéland a Madagaskar, sú tiež ohrozené inváziami. 
V devätnástom storočí boli do Austrálie introdukované králiky. Za pár rokov ich populácia 
prudko vzrástla, čo viedlo k spásaniu domácich druhov rastlín, devastácií pasienkov a 
následnej erózii pôdy. Na zvládnutie tejto invázie bola okrem iného využitá aj introdukcia 
virulentného kmeňa myxomatózy. Infekcia myxomatózy spôsobila následne úmrtie až 99% 
populácie králikov. Označte, čo sa podľa Vás stalo v ďalších rokoch: 
 
a) králiky a vírus sa vyvíjali  nezávisle na sebe 
b) prebehla koevolúcia králikov a vírusu myxomatózy  
c) virulencia vírusu sa zvýšila 
d) virulencia vírusu sa znížila 
e) králiky začali tráviť viac času na povrchu terénu než v norách 
f) králiky začali tráviť viac času v norách než na povrchu terénu  

 

Svoj výber pri možnostiach e, f zdôvodnite:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

8. úloha: Kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha) bolo prvýkrát objavené v jazere St. 

Caire blízko Detroitu. Ide o mäkkýša, konkrétne drobného lastúrnika, ktorého domovom je 

sladkovodné Kaspické jazero. V súčasnosti je tento drobný živočích významným škodcom vôd 

Severnej Ameriky (jeho výskyt bol už zaznamenaný aj u nás). Živí sa najmä filtrovaním 

drobných čiastočiek a fytoplanktónu z riečnej vody.   

 

a) Vysvetlite, ako sa kopýtko mohlo  dostať z Ázie do S. Ameriky.   

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



b) Uveďte aspoň tri spôsoby, akými tento invázny organizmus negatívne ovplyvňuje vodné 

ekosystémy, teda organizmy a interakcie medzi nimi, ľudské činnosti a ich výsledky v 

prostredí, kde bol introdukovaný. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Poznámky: 

 
 


