
Ir svešzemju suga, kuras izturēšanās vietējās ekosistēmās
ir agresīva. Invazīvas sugas spēj ātri savairoties,
sekmīgi izplatīties un izkonkurēt vietējās sugas.

Eiropā ir sastopamas vairāk nekā 12 000 svešzemju sugu,
no kurām aptuveni 10–15 % ir invazīvas. 

Invazīva suga 
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liela izmēra gliemeži, to garums var sasniegt 10–15 cm, krāsojums: no oranža 
līdz ogļu melnam. Olas dēj mitrās vietās augsnē vai komposta kaudzēs, kā arī 
zem dažādiem priekšmetiem. Aktīvs vakarā, naktī un no rīta. Barojas ar 
dažādiem lakstaugiem.  Ievests ar augu stādāmo materiālu no Pireneju 
pussalas. Centrāleiropā šis ir viens no visnopietnākajiem lauksaimniecības 
kaitēkļiem.

Jenotsuns ir neliels (65–80 cm garš un 4–10 kg smags) suņu dzimtas zīdītājs. 
Purns un “vaigubārda” balta, kas ieskauj melnus laukumus ap acīm. Tieši šo 
melno laukumu dēļ dzīvnieks nodēvēts par jenotsuni, jo līdzīga sejas “maska” 
ir jenotam. Visēdājs. Ievests kā kažokzvērs no Austrumāzijas. Pārnēsā 
trakumsērgu, kašķi un trihinelozi. Iznīcina uz zemes perējošo putnu ligzdas.

Krabis, kura galvkrūšu vairogs ir kvadrātveidīgs. Tā izmērs var sasniegt 20 cm. 
Spīles klāj apmatojums ar tumšiem matiņiem. Sastopams jūras piekrastē, 
piejūras ezeros un upju grīvās. Visēdājs – barojas ar augiem, aļģēm, zivīm un 
bezmugurkaulniekiem. Suga ir ļoti izturīga pret ūdens piesārņojumu un 
apkārtējās vides izmaiņām. Ievests no Dzeltenās jūras piekrastes ar kuģa 
balasta ūdeņiem. Apdraud vietējās bezmugurkaulnieku sugas un pārnēsā slimī-
bas un parazītus.  

Plastiska jūrasgrunduļu dzimtas zivju suga, kas var dzīvot gan jūrā, gan 
saldūdenī (upēs un ezeros). Garumā var sasniegt 25 cm, svarā – 80 g. Īpašā 
pazīme – izteikti melns punkts uz pirmās muguras spuras. Priekšroku dod 
sekliem, iesāļiem ūdeņiem. Plēsīgs visēdājs. Izplatās ar balasta ūdeņiem vai 
aktīvi migrējot pa upēm un kanāliem, kas savieno Ponto-Kaspijas reģionu ar 
Baltijas jūru. Apdraud vietējās sugas un patērē vietējo sugu barības resursus.

Līdz 2 m augsts krūms, nereti veido klājeniskas audzes. Zari resni, ar daudziem 
ērkšķiem un matiņiem. Zied no maija līdz vēlam rudenim. Auglis 2–4 cm 
diametrā, sulīgs, oranžs. Ievests kā dekoratīvs augs no Astrumāzijas. Bieži 
sastopamas blīvas audzes Baltijas jūras piekrastes baltajās un pelēkajās kāpās. 
Samazina vietējo sugu daudzveidību. Pludmalēs, kur aug krokainā roze, 
samazinās atpūtai piemērotu vietu platības.

Viengadīgs balzamīņu dzimtas augs ar sulīgu stublāju, kas var sasniegt 2–3 m 
augstumu. Zied no jūnija līdz oktobrim ar sārtiem, violetiem, reizēm baltiem 
ziediem. Pēc to noziedēšanas veidojas auglis – iegarena pogaļa, kura pēc 
sēklu nogatavošanās uzplīst un izsviež sēklas. Ievests kā krāšņumaugs no 
Rietumhimalajiem. Atzīta par vienu no invazīvākajām augu sugām.  Veido 
blīvas audzes un noēno citas lakstaugu sugas. 

Daudzgadīgs, ļoti liels (sasniedz 3–4 m augstumu) čemurziežu dzimtas 
lakstaugs. Auga sulai piemīt īpatnēja, spēcīga smaka. Ievests kā lopbarības 
augs no Kaukāza reģiona. Viens augs veido apmēram 20 000 sēklu un augsnē 
tās saglabā dzīvotspēju vairākus gadus. Auga šūnsula, saskaroties ar ādu, 
gaismas ietekmē rada lēni dzīstošu, apdegumam līdzīgu iekaisumu, tādēļ auga 
plūkšana bez cimdiem ir bīstama. Ļoti agresīvs augs, kas spēj strauji aizņemt 
jaunas platības, izspiežot vietējās sugas.

Daudzgadīgs kurvjziežu dzimtas lakstaugs. Zied no jūlija līdz pat oktobrim, 
saražojot ļoti lielu sēklu daudzumu, kas izplatās ar vēju. Veido plašas audzes 
neapsaimniekotās pļavās, apdzīvotu vietu tuvumā, ceļmalās u.c. Uz Eiropu 
atvesta no Ziemeļamerikas, lai audzētu kā krāšņumaugu. Mūsdienās tiek raks-
turota kā viena no agresīvākajām, plašāk izplatītajām svešzemju sugām 
Eiropā. Ar savu spēcīgo sakņu sistēmu izkonkurē citus augus un mazina 
bioloģisko daudzveidību. 


