RASTLINY, KTORÉ ÚTO

IA

Milí ob ania ahanoviec,
viacerí z Vás ste sa stretli v obci s rastlinami, ktoré sa šíria nekontrolovane, zarastajú Vaše
pozemky, vy erpávajú pôdu, sú horšie ako burina a je ažké sa ich úplne zbavi . Rastú
v opustených dvoroch, pri železni nej trati at . Odkia sa vzali? Boli k nám dovezené
z iných svetadielov ako okrasné rastliny, avšak postupne sa vymkli spod kontroly a šíria sa
v sú asnosti aj vo vo nej prírode. Ozna ujeme ich ako invázne druhy rastlín.
Venujte im zvýšenú pozornos . Ako vlastníci pozemkov, ste zo zákona povinní udržiava
Vaše pozemky isté od týchto rastlín.
§ 7 zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny hovorí:
„...(2) Invázne druhy je zakázané dováža , drža , pestova , rozmnožova , obchodova s
nimi, ako aj s ich as ami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobi samovo né
rozšírenie invázneho druhu.
(3) Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstra ova invázne druhy zo svojho
pozemku spôsobmi pod a odseku 7 a o pozemok sa stara takým spôsobom, aby
zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je
známy, inak na náklady štátu. ...“
Tento zákon dop a Príloha . 2 Vyhlášky 24 Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky z 9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny. Vyhláška ur uje zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstra ovania.
Ide o tieto rastliny:
1. Pohánkovec japonský (syn. krídlatka japonská) – Fallopia japonica
2. Pohánkovec eský (syn. krídlatka eská) – Fallopia x bohemica
3. Pohánkovec sachalínsky (syn. krídlatka japonská) – Fallopia sachalinensis
4. Bo ševník obrovský – Heracleum mantegazzianum
5. Netýkavka žliazkatá – Impatiens glandulifera
6. Zlatoby kanadská – Solidago canadensis
7. Zlatoby obrovská – Solidago gigantea
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alšie príklady ahko a rýchlo sa šíriacich rastlín, o ktorých zákon nehovorí:

Lupina mnoholistá

Pavini pä listý

Slne nica h uznatá

Agát biely

Sumach pálkový

(Lupinus
polyphyllus)

(Parthenocissus
quinquefolia)

(Helianthus
tuberosus)

(Robinia
pseudoacacia)

(Rhus typhina)

