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Na obálke: Racionálne využité ekosystémové služby v Rapovciach v Novohrade
(foto: Jozef Klinda)

EÚ chce bojovať proti inváznym druhomEÚ chce bojovať proti inváznym druhom
– tie každý rok spôsobia miliardové škody

Európska komisia 9. septembra 2013 navrhla nový právny predpis na pre-
venciu rastúcej hrozby, ktorú predstavujú invázne druhy, a na jej reguláciu. 
V súčasnosti existuje v Európe viac než 12.000 druhov, ktoré žijú v cudzom 
prírodnom prostredí a spôsobujú každoročne škody vo výške 12 miliárd eur. 
Približne 15 percent z inváznych druhov sa rýchlo rozrastá. Zámerom návr-
hu, ktorý predstavil komisár pre životné prostredie Janez Potočnik, je riešiť 
rastúce problémy spôsobené inváznymi cudzími druhmi. Tieto problémy 
Európska komisia rozdeľuje na ekonomické, ekologické a politické. 

Ekonomický problém spočíva v tom, že invázne druhy každoročne spôsobu-
jú v Európe škodu v hodnote najmenej 12 miliárd eur, a to tým, že ohrozujú 
ľudské zdravie (ázijský sršeň, komár tigrovaný – ich účinky môžu byť tragic-
ké), ničia infraštruktúru budov (krídlatka japonská) a zapríčiňujú straty na 
výnosoch v poľnohospodárstve (nutria riečna).

Ekologický problém je v tom, že invázne druhy môžu vážne poškodiť eko-
systémy a zapríčiniť vyhynutie druhov, ktoré sú potrebné na zachovanie 
rovnováhy v našom prírodnom prostredí. Invázne cudzie druhy sú po strate 
biotopu druhou najväčšou príčinou úbytku biodiverzity na svete.

Do tretice, pre členské štáty EÚ je to aj politická záležitosť, lebo mnohé 
krajiny sú už teraz nútené vynakladať značné prostriedky na riešenie tohto 
problému: ich úsilie však nie je účinné, ak sa problémy riešia iba na vnútro-
štátnej úrovni.

,,Boj proti inváznym cudzím druhom je výstižným príkladom oblasti, kde 
Európa dosahuje lepšie výsledky, ak postupuje spoločne. Právne predpisy, 
ktoré navrhujeme, nám pomôžu chrániť biodiverzitu a umožnia sústrediť sa 
na najvážnejšie hrozby. Pomôžu tak zlepšiť účinnosť vnútroštátnych opat-
rení a dosiahnuť výsledky nákladovo najefektívnejším spôsobom," uviedol 
Potočnik. Jadrom jeho návrhu je zoznam obávaných inváznych cudzích dru-
hov v EÚ, ktorý vznikne v spolupráci s členskými štátmi na základe posú-
denia rizika a vedeckých dôkazov. Vybrané druhy budú v EÚ zakázané, čo 
znamená, že nebude možné ich dovážať, kupovať, používať, vypúšťať alebo 
predávať. Ak v prechodnom období vzniknú obchodníkom, chovateľom alebo 
majiteľom spoločenských zvierat problémy, prijmú sa osobitné opatrenia na 
ich riešenie.

Navrhované nariadenie teraz preskúma rada a parlament EÚ. Členské štáty 
sa budú v plnej miere podieľať na zostavovaní zoznamu, pričom môžu navr-
hovať druhy, ktoré by bolo vhodné v ňom uviesť.

Zdroj: TASR

Krídlatka japonská (Reynoutria japonica) sa považuje za nebezpečnú inváznu 
rastlinu

Zd
ro

j: 
W

ik
ip

ed
ia




