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UPOZORNENIE NA POVINNOSŤ ODSTRAŇOVAŤ INVÁZNE DRUHY
RASTLÍN (DREVÍN)

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto upozorňuje v súvislosti so
zaznamenanými druhmi inváznych rastlín (drevín) na jej území, na povinnosť
ich odstraňovania v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
Invázna rastlina je pojem pre nepôvodný druh rastliny, ktorý k nám bol
v minulosti náhodne alebo zámerne zavlečený a v súčasnosti sa vďaka svojej
veľmi dobrej reprodukčnej schopnosti samovoľne šíri a vytláča domáce
pôvodné druhy.
Na území mestskej časti v súčasnosti evidujeme najmä invázne dreviny druhu
pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý, ktoré tvoria podstatnú časť
,,náletových drevín“, ďalej invázne bylinné druhy rodu pohánkovec a boľševník
obrovský, ktoré sa často považujú za bežné buriny.
Väčšina inváznych druhov tu už zdomácnela a pomerne dobre a ľahko sa
rozširujú, nakoľko nemajú na našom území prirodzených nepriateľov. Niektoré
patria k silným alergénom a často ide o druhy vysoko dekoratívne (ľudia ich
nevedome vysádzajú v okrasných záhradách a tak prispievajú k ich zámernému
šíreniu).
V zmysle § 7b) ods. 3 novely zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov vlastník, správca pozemku je povinný
odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví
ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom (Vyhláška Ministerstva
životného prostredia SR  č. 24/2003 Z. z., Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov).
Na invázne druhy drevín, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 2a Vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002, sa v zmysle § 47 ods. 4  písm. h) citovaného zákona nevyžaduje
súhlas na výrub.
Pri odstraňovaní inváznych drevín je nutné postupovať v zmysle Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z. (za použitia chemickej
látky – herbicídu, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti). Výrub je nutné
vykonávať mimo vegetačného obdobia, t. j. od 1. októbra do 31. marca.

Zoznam inváznych druhov rastlín (drevín) a podrobnejšie informácie, vrátane
ich vyobrazenia a spôsobov ich odstraňovania nájdete na stránkach:

- http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61
- http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-

krajiny/ine/invazne-druhy/.


