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Úvod

Aktuálne rozšírenie inváznych druhov je potrebné
čo najdetailnejšie poznať:

• majú negatívny dopad na biodiverzitu a kvalitu 
životného prostredia

• je potrebné vedieť predvídať ich šírenie 
v súvislosti s očakávanými zmenami vegetácie 
spôsobenými klimatickou zmenou. 

• Hoci platí všeobecná ekologická zákonitosť, že 
horské oblasti sú z hľadiska prieniku inváznych 
druhov najmenej postihnutými územiami v krajine 
[4], na prítomnosť niekoľkých druhov inváznych 
rastlín v Tatrách upozornili práce [1, 2]. 



Cieľ práce

• Cieľom našej práce bolo zachytiť
súčasný stav inváznych druhov rastlín:

• A) druhové zastúpenie

• B) aktuálne rozšírenie (horizontálne aj 
vertikálne rozšírenie). 



Metodika

• Terénny výskum sme uskutočnili vo 
vegetačnom období rokov 2007-2009

• Pracovali sme metódou súpisu inváznych 
druhov na lokalitách. 

• Lokality sme zaznamenávali pomocou 
turistickej mapy a GPS (Garmin). 

• Rastliny sme určovali podľa botanických 
príručiek [6, 7]. 



Výsledky a diskusia

• výskyt inváznych rastlín sa koncentruje 
na početné mikrolokality ovplyvňované ľudskou 
činnosťou:

• cestné a železničné komunikácie, 
• lesné cesty, 
• ruderalizované plochy v intraviláne mesta Vysoké

Tatry a tatranských osád, 
• horské chaty o ich okolie, 
• športové a rekreačné areály a pod. 



Typické
stanovištia 
inváznych 
druhov v 
Tatrách
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Hrebienok 
(1285 m n. m.)

Jakubkova lúka 
(1000-1100 m n. m.)

T. Lomnica 
(850 m n. m.)

Smokovce, 
(ca 1000 m n. m.)

Štart – stanica 
lanovky  (1173 m n. m.)

Skalnaté pleso 
(1751 m n. m.)

Hlavné centrá výskytu 
inváznych druhov 
(bodové aj líniové) 

v oblasti T. Lomnice 
a Smokovcov 

(zdroj podkladovej mapy Google Earth (2010)

Rainerova chata 
(1301 m n. m.)



Výsledky a diskusia

• celkovo sme zistili 20 taxónov inváznych 
rastlín

• čo predstavuje ± 1,5 % celkovej známej 
druhovej diverzity flóry (cievnaté rastliny) 
Tatier.

• najväčší počet inváznych druhov v Tatrách 
sme zistili v najvyššie položenej osada na 
Slovensku – Štrbské Pleso. 



Vo Vysokých Tatrách sme zaznamenali druhy 
z rôznych  kategórií inváznych rastlín:

• 1) invázne neofyty

• 2) invázne archeofyty

• 3) potenciálne (regionálne) 
invázne taxóny



1) invázne neofyty vo Vysokých Tatrách:

• Fallopia japonica – pohánkovec japonský, 
• Bunias orientalis – roripovník východný, 
• Conyza canadensis – turanec kanadský, 
• Galinsoga parviflora – žltnica maloúborová, 
• Galinsoga urticifolia – žltnica pŕhľavolistá, 
• Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský, 
• Impatiens parviflora – netýkavka malokvetá, 
• Stenactis annua – hviezdnik ročný, 
• Robinia pseudoacacia – agát biely. 



2) invázne archeofyty
vo Vysokých Tatrách: 

• Atriplex sagitata – loboda lesklá, 
• Cichorium intybus – čakanka obyčajná, 
• Cirsium vulgare – pichliač obyčajný, 
• Melilotus albus – komonica biela, 
• Melilotus officinalis – komonica lekárska, 
• Tanacetum vulgare – vratič obyčajný, 
• Tripleurospermum perforatum – parumanček nevoňavý. 



3) potenciálne (regionálne) invázne 
taxóny vo Vysokých Tatrách :

• Amaranthus retroflexus – láskavec ohnutý, 
• Fallopia sachalinensis – pohánkovec sachalinský, 
• Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá, 
• Matricaria discoidea – rumanček diskovitý. 



Najväčší počet lokalít majú invázne druhy:

ruman ček diskovitý
(Matricaria discoidea )

lupina mnoholistá
(Lupinus polyphyllus )

vrati č obyčajný 
(Tanacetum vulgare )
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Záver
• Populácie inváznych rastlín sú na jednotlivých 

lokalitách väčšinou malé (niekoľko jedincov až
stovky jedincov). 

Najmä však v súvislosti:
• s vysokým antropogénnym vplyvom 

(stavebná činnos ť, nadmerná turistická
návštevnos ť), 

• so silnejúcou synantropizáciou stanovíš ť

• s postupujúcim vplyvom klimatických zmien

• môžu vytvoriť významné centrá šírenia v krajine 
a predstavovať vážne ohrozenie biodiverzity 
veľmi cenných ekosystémov.
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