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Od ledna 2014 

http://invaznidruhy.nature.cz 

Česká a vznikající anglická verze 

Struktura: 

 

Internetauftritt   Web o invazních 
zu invasiven Arten  druzích  

 
 
 
 
 
 

Ab Januar 2014 

http://invaznidruhy.nature.cz 

Tschechische und werdende 
englische Fassung 

Struktur: 

 

http://invaznidruhy.nature.cz/
http://invaznidruhy.nature.cz/


Vybráno 20 nejvýznamnějších 

invazních druhů rostlin 
a 7 invazních druhů živočichů 

(černý a šedý seznam invazních 

druhů) 

Stručné informace o ekologii 
a biologii, rozšíření ve světě 
a v ČR, riziku a doporučení 

Údaje o výskytu z Nálezové databáze 

AOPK ČR 

Fotografie z Fotoarchivu AOPK ČR 

 

Informationen    Informace o druzích 
zu den Arten  

 
 
 
 
 
 

20 wichtigste invasive Pflanzen- 
und 7 Tierarten ausgewählt 

(schwarze und graue Liste 
der invasiven Arten) 

Kurzinformationen zur Ökologie 
und Biologie, Verbreitung 
weltweit und in der ČR, 
Risiko und Empfehlungen 

Angaben zum Vorkommen aus 
der Datenbank der AOPK ČR 

Fotos: Fotoarchiv der AOPK ČR 

 



 
 
 
 
 
 

  Artenlisten  Seznamy druhů 



 
 
 
 
 
 

        Karte der   Mapa z nálezové          
        Funddatenbank databáze 
 

slunečnice topinambur  



V kombinaci s tzv. rychlou reakcí jde 
o nejúčinnější a ekonomicky 

nejvýhodnější způsob boje proti 

invazním druhům 

Již naturalizovaný druh – prakticky 
nelze zlikvidovat, jen potlačování 

výskytu 

        Frühwarnsystem Systém včasného 
     varování 

 
 
 
 
 
 

In Kombination mit der sog. schnellen 
Reaktion – wirkungsvollster und 
wirtschaftlich effektivster Kampf 
mit invasiven Arten 

Bereits naturalisierte Art – kann 
praktisch nicht entfernt werden, 
nur ihr Vorkommen wird bedrängt 



Upozorňuje na nové blížící se invazní 

druhy 

Informuje veřejnost a umožňuje se 

zapojit do mapování 
 

Inspirace ve stávajících evropských 

systémech včasného varování: 

 
 
 
 
 
 

        Frühwarnsystem Systém včasného 
     varování 

Weist auf neue sich nähernde 
invasive Arten hin 

Informiert die Öffentlichkeit und 

ermöglicht sich an der Kartierung 
zu beteiligen 

Inspiriert bei bestehenden 
europäischen Frühwarnsystemen: 

http://www.nonnativespecies.org/home/index.cfm
http://invasives.biodiversityireland.ie/
http://ias.biodiversity.be/definitions


Pro ČR prozatím 2 druhy: 

zakucelka velkokvětá 
(Ludwigia grandiflora) 

 - okrasná, vodní, z Jižní Ameriky 
 

 - šíření z j. Francie posledních 40 let 

 - záznamy z Německa (Dolní Sasko) 

 

„mramorový“ rak 
(Procambarus fallax f. virginalis) 

 - akvaristické chovy 

 - partenogenetický 

 - Německo (10 lokalit), Slovensko 

 
 
 
 
 
 

        Frühwarnsystem Systém včasného 
     varování 

Für die ČR bislang 2 Arten: 

Großblütiges Heusenkraut 
(Ludwigia grandiflora) 

 - Zier- und Wasserpflanze, 
aus S. Amerika 

 - Ausbreitung aus Südfrankreich, 
letzte 40 Jahre 

 - Einträge aus DE (Niedersachsen) 

„Marmor“-Krebs 
(Procambarus fallax f. virginalis) 

 - aquaristische Haltungen  

 - partenogenetisch 

 - Deutschland (10 Standorte), Slowakei 



Popis druhů včetně klíčových identifikačních 

znaků a možnostech záměny ke stažení 
v pdf 
 

Též informace o riziku šíření, významu 

mapování a možnostech zapojení 

 
 
 
 
 
 

        Frühwarnsystem Systém včasného 
     varování 

Beschreibung der Arten, inkl. der Schlüßel- 
Identifikationsmerkmale und 
Verwechslungsmöglichkeiten zum 
Herunterladen in pdf 

Auch Information zum Ausbreitungsrisiko, 
Bedeutung der Kartierung und 
Beteiligungsmöglichkeiten 



Možnost zapojení veřejnosti: 

- Popis druhu a lokality (foto, GPS) 
odeslat na 
invaznidruhy@nature.cz 

- Možnost záznamu přes aplikaci 

BioLog (systém Android) 

 
 
 
 
 
 

        Frühwarnsystem Systém včasného 
     varování 

Beteiligungsmöglichkeiten: 

- Art- und Standortbeschreibung 
(Foto, GPS) per E-Mail an: 
invaznidruhy@nature.cz 

- Über die BioLog App (Android) 
eintragen 

mailto:invaznidruhy@nature.cz
mailto:invaznidruhy@nature.cz


Zvýšení počtu druhů v systému 

včasného varování 

Propojení s klíčovými institucemi 
v oblasti likvidace invazních druhů 

(„rychlá reakce“) 

Další úpravy v návaznosti 
na Nařízení EU o prevenci 
a regulaci zavlékání a šíření 

invazních druhů 

 
 
 
 
 
 

Budoucnost webu 

Artenzahlerhöhung im 

Frühwarnsystem 

Verknüpfung mit 

Schlüsselinstitutionen des 
Bereiches ‚Beseitigung invasiver 
Arten („schnelle Reaktion“) 

Weiter Anpassungen in Anbindung an 
EU-Verordnungen über Vorsorge 
und Regulierung von 
Einschleppung und Verbreitung 
invasiver Arten 

Die Zukunft 



Díky za pozornost 

Tomáš Görner 

tomas.gorner@nature.cz 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit ! 


