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Za hlavné faktory ohrozenia flóry sa 
považujú

zánik, degradácia a fragmentácia prirodzených stanovíšť

katastrofické účinky niektorých inváznych druhov na 
prirodzené a poloprirodzené ekosystémy

kumulatívny efekt znečistenia životného prostredia (kyslý 
dážď...)

Malý počet jedincov, miest výskytu, obmedzené rozšírenie 
v území

Malá prispôsobivosť druhov

Úžitkovosť, atraktívny vzhľad, dostupnosť pre verejnosť

Nízka reprodukčná schopnosť

Závislosť na iných organizmoch



Ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo inak významné 
druhy rastlín môže MŽP SR ustanoviť všeobecne 

záväzným právnym predpisom za chránené druhy.
Chránenú rastlinu je zakázané

poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať, vyrezávať, ako aj 
zbierať v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode

držať a pestovať mimo jej prirodzeného výskytu v biotope

premiestňovať alebo prepravovať

predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať na účel 
predaja alebo výmeny

Vyvážať

Zakázané je aj poškodzovať a ničiť biotop chránenej 
rastliny



V roku 1999 nastal výrazný prelom druhovej ochrany rastlín, 
keď nadobudla účinnosť Vyhláška MŽP

SR č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených 
živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní

chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

Počet štátom chránených taxónov tak z pôvodných 252 
vzrástol na 779 taxónov 

(z toho 682 cievnatých, 20 machorastov, 20 lišajníkov, 52 húb, 
5 rias) 

v súčasnosti je v platnosti nová vyhláška MŽP SR č. 24/2003 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny



Medzi floristicky najbohatšie oblasti Slovenska
patrí:

CHKO Slovenský kras (1 400 druhov vyšších 
rastlín) 

Tatranský národný park (1 300 druhov) 

CHKO Záhorská nížina (1 200 druhov) 

NP Muránska planina (1 150 druhov) 

NP Slovenský raj (930 druhov) 



Kategorizácia rastlín v červených knihách 
podľa IUCN

EX (extinct) – vyhynutý

EW (extinct in the wild) – vyhynutý v prírode

RE (regional extinct) – regionálne vyhynutý

CR (critically endangered) – kriticky ohrozený

EN (endangered) – ohrozený

VU (vulnerable) – zraniteľný

LR (lower risk) – menej ohrozený
cd (conservation dependent) – závislý
na ochrane

nt (near threatened) takmer ohrozený

lc (least concern) najmenj ohrozený

DD (data deficient) - údajovo nedostatočný

NE (not evaluated - ) nehodnotený



Prehľad chránených druhov rastlín podľa 
systematických skupín a stupňov ohrozenia



Metódy ochrany rastlín

Reštitúcia - všeobecný termín na označenie riadenej 
introdukcie rastlín do prirodzeného alebo manažmentom 
ovplyvneného ekosystému

Reintrodukcia – jej cieľom je introdukcia druhu do oblasti, 
ktorú pôvodne obýval a v ktorej sa v súčasnosti 
nevyskytuje

Posilnenie populácie - znamená opatrenie, ktorej cieľom je 
zväčšiť celkovú početnosť populácie pridaním jedincov do 
existujúcej populácie

Ochrana rastlín in situ- ochrana rastlín v prírodných 
rezerváciách a na genofondových plochách

Ochrana rastlín ex situ - záchrana kriticky ohrozených 
druhov v botanických záhradách, arborétach, 
genofondových zbierkach, predstavuje krátko-a 
strednodobú stratégiu



2 Endemické ohrozené druhy rastlín v SR

Daphne Arbuscula – Lykovec Muránsky 166€



Onosma Tornesis – Rumenica Turnianska
233€



Anacamptis Pyramidalis - Červenohlav Ihlanovitý 
166€



Colchicum Arenarium – Jesienka Piesočná 
166€



Epiogium Aphyllum - Sklenobyľ Bezlistá 166€



Herminium Monorchis - Trčuľa jednohľuzá 
166€



Himantoglossum Caprinum - Jazýčkovec východný 
166€



Liparis Loeselii - Hľuzovec Loeselov 233€



Ophrys Apifera - Hmyzovník Včeľovitý 200€



Spiranthes Spiralis - Pokrut Jesenný 233€



Succisella Inflexa - Čertkusok Prehnutý 27€



Taxus Baccata - Tis Obyčajný 10€



Pinus Cembra - Borovica Limbová 17€



Zdroje:

www.sazp.sk

www.botany.cz



Ďakujeme, že ste sa 
pozerali


