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Vážená pani starostka, vážený starosta,

dovoľte, aby sme Vás touto cestou informovali  o problematike inváznych druhov
rastlín vo vašom katastri.  

Invázne druhy rastlín sú nepôvodné, tzn., že prirodzene nevyskytovali na našom území
a  boli  v  minulosti  privezené  ako  okrasné  druhy.  Dokážu  sa  rýchlo  šíriť,  aj  na  veľké
vzdialenosti a ich rozširovanie je často spojené s ľudskou činnosťou. V mnohých prípadoch
rastú na plochách, kde nie je zabezpečená prirodzená starostlivosť (tzn. plochy nie sú
kosené) alebo ich ľudia pestujú ako okrasné rastliny, ktoré sa bez pričinenia človeka
šíria mimo záhrad a výsadbových oblastí. Nepôvodné druhy sa môžu tiež  šíriť pomocou
dopravných  prostriedkov –  napr.  prostredníctvom  automobilovej  dopravy  (zachytené  v
dezéne  pneumatík).  Inváziou  sú  ohrozené  najmä  zmenené  časti  krajiny,  ako  sú
poľnohospodárske  plochy,  monokultúry  lesov,  mestské  plochy  a  smetiská  alebo
staveniská.  

Invázne rastliny sa vyznačujú  vysokou konkurenčnou schopnosťou (odolnosť voči
stresom, dlhé obdobie kvitnutia a tvorby plodov, vytváranie hustého porastu semenáčikov,
rýchly  rast),  schopnosť  prežívať  nepriaznivé  obdobie (sucho,  záplavy  narušovanie),
schopnosť rásť na odlišných typoch stanovíšť,  dobré reprodukčné schopnosti (vegetatívne
rozmnožovanie pomocou  podzemkov,  hľúz,  časti  stonky  alebo  koreňa  a  generatívne
rozmnožovanie - tvorba veľkého množstva semien, vysoká klíčivosť semien, bez zvláštneho
nároku na prostredie).

Invázne druhy spôsobujú hrozbu nielen pre biologickú diverzitu (rozmanitosť)
našich pôvodných druhov ale aj pre hospodárenie na pozemkoch ako také.  Ťažko sa
odstraňujú a spôsobujú komplikácie pri využívaní územia. Niektoré druhy sa rozširujú aj v
okolí polí a v prípade ich vysemenenia začínajú zarastať ornú pôdu, zhoršujú spôsob kosby
poľnohospodárskych plodín.  Majú negatívny vplyv aj na ľudské zdravie, lebo niektoré z
nich  spôsobujú peľové alergie  (zlatobyle)  alebo pri  manipulácii  s  niektorými  rastlinami  a
kontakte s ich šťavami dochádza k alergickým reakciám na pokožke (pľuzgiere).

Z tohto dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri šírení informácií o
hrozbe  inváznych  nepôvodných  druhov  rastlín  širokej  verejnosti  a  zvyšovania
povedomia: uverejnite nasledujúci informačný leták, ktorý je prílohou tohto listu, na úradnej
tabuli obce, resp. na vašej web-stránke.

S pozdravom
         

Mgr. Kristína VORALOVÁ
            riaditeľka SCHKO Latorica

Príloha: informačný leták o inváznych druhoch rastlín
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Rozdeľovník:

Zoznam obcí podľa okresov, patriace pod územnú pôsobnosť S-CHKO Latorica

okres Trebišov 
OcÚ Bačka   obecbacka@stonline.sk OcÚ Nižný Žipov    statorsta@niznyzipov.sk  
OcÚ Bačkov    obecbackov@centrum.sk OcÚ Novosad  ocunovosad@gmail.com  

OcÚ Bara    obecbara@kid.sk OcÚ Nový Ruskov  novyruskov.starosta@slovanet.sk 
OcÚ Biel     ocubiel@gmail.com; biel@mail.t-com.sk OcÚ Parchovany  ocu@parchovany.sk 
OcÚ Boľ   ocu.bol@gmail.com OcÚ Poľany  polany@inmail.sk 

OcÚ Borša    obecborsa@dornet.sk OcÚ Pribeník  starosta@pribenik.sk 
OcÚ Boťany   obecbotany@gmail.com OcÚ Rad  ocurad@centrum.sk 
OcÚ Brehov   obec.brehov@trenet.sk  OcÚ Sečovce  primator@secovce.sk 
OcÚ Brezina   obecbrezina@slovante.sk OcÚ Sirník  sekretariat@sirnik.sk 
OcÚ Byšta    obecbysta@centrum.sk OcÚ Slivník Hlavná 9/29 056/ 679 13 19
OcÚ Cejkov   obec.cejov@trenet.sk OcÚ Slovenské Nové Mesto  obecslov.n.m@slovnet.sk 
OcÚ Čeľovce starosta@celovce.sk OcÚ Soľnička  solnicka@inmail.sk
OcÚ Čerhov     starosta@cerhov.sk OcÚ Somotor  obecsomotor@gmail.com 
OcÚ Černochov   obec.cernochov@post.sk OcÚ Stanča  obecstanca@centrum.sk 
OcÚ Čierna    oucierna@cierna.eu OcÚ Stankovce  stankovce@minet.sk 
OcÚ Čierna nad Tisou   mesto@ciernanadtisou.sk OcÚ Strážne  starosta@strazne.sk 
OcÚ Dargov    dargov.mb@centrum.sk   OcÚ Streda nad Bodrogom  obecstredanb@stonline.sk 
OcÚ Dobrá    obecdobra@gmail.com OcÚ Svätá Mária  svata.maria@zoznam.sk  

obec.svatamaria@gmail.com 
OcÚ Dvorianky   obecdvorianky@centrum.sk OcÚ Svätuše  obecsvatuse@stonline.sk 
OcÚ Egreš   obecegres@kid.sk OcÚ Svinice  info@svinice.sk 
OcÚ Hraň   starosta@hran.sk OcÚ Trebišov  trebisov@trebisov.sk 
OcÚ Hrčeľ  starosta@obechrcel.sk;  OcÚ Trnávka  starosta@obectrnavka.sk 
OcÚ Hriadky  Hlavná 43/5, 076 22; 056/678 27 39 OcÚ Veľaty  ocu@velaty.sk 
OcÚ Kašov   starosta@obeckasov.sk OcÚ Veľká Tŕňa  obecvelkatrnav@post.sk 
OcÚ Kazimír  obeckazimir@stonline.sk OcÚ Veľké Ozorovce  ocuvozorovce@slovanet.sk 
OcÚ Klin nad Bodrogom  info@klinnadbodrogom.sk OcÚ Veľké Trakany  starosta@velketrakany.sk 
OcÚ Kožuchov   obec.kozuchov@centrum.sk OcÚ Veľký Horeš  velkyhores@gmail.com 
OcÚ Kráľovský Chlmec  mesto@kralovskychlmec.sk OcÚ Veľký Kamenec  kamenec@post.sk 
OcÚ Kravany  starosta@obeckravany.sk  OcÚ Viničky  starosta@vinicky.sk 
OcÚ Kuzmice  obec@kuzmice.eu OcÚ Višňov  obec.visnov@azet.sk 
OcÚ Kysta   obeckysta@azet.sk OcÚ Vojčice  starosta.vojcice@gbs.eu.sk 
OcÚ Ladmovce   obecladmovce@zoznam.sk OcÚ Vojka  administrator@vojka.sk 
OcÚ Lastovce  obeclastvoce@gmail.t-com.sk OcÚ Zatín  ocuzatin@centrum.sk 
OcÚ Leles  leles62@hotmail.com OcÚ Zbehňov  obeczbehnov@post.sk  

obec.zbehnov@gmail.com 
OcÚ Luhyňa  starosta@luhyna.sk OcÚ Zemplín  sekretariat@obeczemlin.sk 
OcÚ Malá Tŕňa  malatrna@gmail.com OcÚ Zemplínska Nová Ves  o.ouznves@gmail.com 
OcÚ Malé Ozorovce  mozorovce@slovanet.sk OcÚ Zemplínska Teplica starosta@zemplinskateplica.sk 
OcÚ Malé Trakany  petrika62@gmail.com OcÚ Zemplínske Hradište 

starosta@zemplinskehradiste.sk 
OcÚ Malý Horeš  csabafurik@gmail.com OcÚ Zemplínske Jastrabie 

starosta@zemplinskejastrabie.sk 
OcÚ Malý Kamenec  obec.m.kamenec@stonline.sk OcÚ Zemplínsky Branč  obeczbranc@e-max.sk 
OcÚ Michaľany  obecmichalnay@stonline.sk  
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okres Michalovce 
OcÚ Beša  obecbesa@stonline.sk OcÚ Maťovské Vojkovce  ocomatvoj@gmail.com  

obecmatovskevojkovce@stonline.sk 
OcÚ Budince  obecdudince@centrum.sk OcÚ Maťovce  
OcÚ Čičarovce  cicarovce@sivinet.sk OcÚ Oborín  starosta@oborin.sk 
OcÚ Čierne Pole  ciernepole@centrum.sk OcÚ Ptrukša  ptruksa@pobox.sk 
OcÚ Drahňov  starosta@drahnov.sk OcÚ Ruská  starosta@ruska.sk 
OcÚ Ižkovce  starosta@obecizkovce.sk OcÚ Veľké Kapušany  mestsky.urad@vkapusany.sk 
OcÚ Kapušianske Kľačany  obec.klacany@gmail.com OcÚ Veľké Slemence  slemence@post.sk 
OcÚ Krišovská Liesková  julius.tamska@gmail.com  
krisovskalieskova@atknet.sk 

OcÚ Veľké Raškovce  ou@velkeraskovce.sk 

OcÚ Kucany  starosta@oborin.sk OcÚ Vojany  ouv@centrum.sk 
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