
  Manažment prírodných zdrojov 
 

 49 

8 Rastlinstvo a živočíšstvo 
Rastlinstvo 

Rastlinstvo či flóru (podľa Flóry, rímskej bohyne jari a kvetov) chápeme ako súhrn všetkých 

rastlinných druhov. Niekedy rastlinstvo nazývame aj vegetácia (z latinského vegetare vo význame 

oživovať, rásť). Za rastliny sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú autotrofný 

spôsob výživy. Ide teda o organizmy, ktoré budujú a vyživujú svoje telo premenou anorganických 

látok na organické. 

Rastlinný svet je nesmierne rozmanitý, druhy rastlín v jednotlivých skupinách na celom 

zemskom povrchu nemožno presne spočítať a vyčísliť. Ich počet na celom svete sa odhaduje na vyše 

štyristo tisíc taxónov, na Slovensku ich je vyše 12 tisíc. 

Vegetácia je z hľadiska látkového zloženia a využívania biotickým prírodným zdrojom. Z 

hľadiska obnoviteľnosti patrí rastlinstvo k obnoviteľným prírodným zdrojom. Jednotlivé rastlinné 

druhy však nie je možné obnoviť, ak zaniknú v dôsledku zmien prírodných podmienok, najmä 

klimatických, alebo v dôsledku vyhubenia ľudskou činnosťou. 

Fotosyntéza 

Život každého človeka je určitým spôsobom viazaný na rastliny, pričom nejde len o priamu 

potravovú závislosť. Iba rastliny sú schopné v procese fotosyntézy premieňať neústrojné látky na 

zložité organické zlúčeniny, bez ktorých by celá živočíšna ríša nemohla existovať. Všetky živočíchy sú 

na ne odkázané aj kvôli tvorbe kyslíka počas procesu fotosyntézy, ktorú z hľadiska existencie 

súčasného života môžeme pokladať za najdôležitejší prírodný proces na Zemi. Z ekologického 

hľadiska je význam autotrofných zelených rastlín v tom, že sa ako producenti stávajú východiskovým 

bodom potravového reťazca. 

Fotosyntéza je proces premeny vstupných látok: vody a oxidu uhličitého na glukózu a 

molekulárny kyslík. Prebieha len za prítomnosti slnečného svetla vo fotosyntetických farbivách 

Fotosyntéza prebieha v rozmedzí teplôt od 0°C do 40°C, pri vyšších alebo nižších teplotách foto-

syntéza neprebieha. 

Teoreticky sa limit účinnosti fotosyntézy odhaduje na 25 % pre fotosynteticky aktívne žiarenie 

(vlnové dĺžky 400 až 700 nm). Keďže z celkového množstva dopadajúceho slnečného žiarenia je iba 

45 % fotosynteticky aktívneho, teoretická maximálna účinnosť premeny slnečnej energie je približne 

11 %. V skutočnosti však rastliny neabsorbujú všetko prichádzajúce slnečné svetlo a nepremenia 

všetku absorbovanú energie na biomasu, čo má za následok, že celková efektívnosť fotosyntézy je len 

0,2 až 2 %, najvyššia bola zaznamenaná pri cukrovej trstine, a to 7 až 8 %. 

Rastlinstvo súše 

Súš zaberá 29 % povrchu planéty. Rastliny sú rozšírené po celej pevnine, nachádzame ich v 

najrôznejších podobách a formách vo všetkých typoch ekosystémov. Sú prispôsobené takmer 

všetkým prostrediam, od vlhkých a teplých rovníkových pralesov až po chladné a nehostinné polohy 

polárneho a subpolárneho pásma. Odhaduje sa, že v tropických lesoch žije vyše polovice až dve 

tretiny všetkých známych suchozemských rastlinných a živočíšnych druhov planéty. Rozmanitosť 
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rastlinných druhov je tu najvyššia na Zemi. Odborníci odhadujú, že na 1 km2 pralesa sa môže 

vyskytovať viac ako tisíc druhov stromov a tisíce ďalších druhov vyšších rastlín. Celkový počet druhov 

arktickej oblasti sa odhaduje na cca 1400, napr. flóra Islandu má 380 druhov rastlín. 

Slovensko má veľmi bohatú flóru najmä vďaka geografickej polohe, klimatickým podmienkam a 

rôznorodému geologickému substrátu. Sú v nej zastúpené karpatské horské druhy, zástupcovia 

vysokohorskej flóry, ale aj teplomilné rastliny, ktorým sa darí v nížinách v južnej časti krajiny. Celkový 

počet voľne rastúcich vyšších rastlín je 3 352, v súčasnosti sa však viac ako jedna tretina pôvodných 

druhov vyšších rastlín nachádza v rôznom stupni ohrozenosti. 

Rastlinstvo morí 

Moria a oceány zaberajú 71 % povrchu planéty. Rastlinstvo morí má odlišný charakter ako 

rastlinstvo na súši. Krytosemenné rastliny sú v moriach zastúpené len 50 druhmi. V moriach 

prevládajú rôzne druhy rias - asi 35 tisíc druhov. Druhovo najrozmanitejší je mikroskopický 

fytoplanktón. Fytoplanktón vyprodukuje polovicu z celkového množstva kyslíka v atmosfére 

vyprodukovaného všetkými rastlinami. Je základom akéhokoľvek života v moriach a tvorí základ 

potravového reťazca. 

Morské riasy sa považujú aj za perspektívny zdroj potravy, ktorý by mohol zmierniť hlad vo 

svete. 

Rastliny a ich produkčné využitie 

Odhaduje sa, že na svete je pestovaných asi 6000 druhov úžitkových či kultúrnych rastlín, a to 

vo veľkom množstve odrôd. Za kultúrne rastliny považujeme: 

- rastliny pestované v pôvodnej, divo rastúcej podobe na úžitkové účely, napr. lesné stromy, 

liečivé rastliny a pod. 

- rastliny vyšľachtené a pestované v poľných alebo iných kultúrach vo formách, v akých sa 

nenachádzajú vo voľnej prírode. 

Základné rozdelenie kultúrnych rastlín znázorňuje tabuľka 8.1: 

Tab. 8.1 Základné rozdelenie kultúrnych rastlín 

Základné skupiny Podskupina Príklad 
Potraviny obilniny a škrobnaté rastliny ryža, pšenica, ságovník, kukurica 

strukoviny  

zeleniny  

okopaniny zemiaky, batáty, maniok 

pochutiny kávovník, čajovník, kakaovník 

huby šampiňóny, hliva 

koreniny rasca, vanilka, 
škoricovník 

ovocné rastliny jabloň, citrusy 

rastliny poskytujúce suroviny pre 
prípravu nápojov 

chmeľ, vinič 

Liečivé a omamné látky  tabak, mak, harmanček, koka 
Chemické zlúčeniny chemické 
zlúčeniny potravinárske 

rastliny cukrodarné trstina, cukrová repa, palma  
cukrová 
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rastliny olejnaté olivovník, repka, kokosová palma 

Rastliny poskytujúce chemické 

zlúčeniny technické 
rastliny poskytujúce vosk palmy z rodu Carnauba 

rastliny poskytujúce kaučuk kaučukovník 

rastliny poskytujúce silice gáfrovník, citrusy, vavrín 

rastliny poskytujúce živice jedľa balzamová, borovice 

rastliny poskytujúce farbivá marená farbiarska, indigovník 
farbiarsky 

rastliny poskytujúce triesloviny granátovník, tsuga kanadská 

Rastliny poskytujúce textilné 

suroviny 

 ľan siaty, konopa siata, bavlník 
bylinný 

Rastliny poskytujúce iné technické 

suroviny 
 korkovník amurský, bambus, dub 

korkový 

Rastliny poskytujúce cenné drevo  ebenovník, mahagón, santal 
Krmovinárske rastliny  lucerna, ďatelina 

Okrasné a ochranné dreviny  ľan siaty, konopa siata, bavlník 
bylinný 

Kultúrne mikróby a mikroskopické 

rastliny 
kvasinky, riasy korkovník amurský, bambus, dub 

korkový 

 

Rastliny a ich nereprodukčné využitie 

Úžitok z rastlín nie je vždy založený len na ich priamom materiálnom využití. Rastlinstvo plní aj 

množstvo neprodukčných funkcií, ktorých dosah na ľudskú spoločnosť je síce ťažko vyčísliteľný, ale o 

to významnejší. Vegetácia produkuje na základe svojich schopností, hmotné aj nehmotné účinky -

funkcie, ktoré vyplývajú z ekosystémových zákonitostí a procesov a pôsobia vždy synergicky. Tieto 

funkcie rastlinstva môžeme pre prehľadnosť rozdeliť do niekoľkých skupín: 

- pôdoochranné a pôdotvorné funkcie, 

- vodoochranné a vodohospodárske funkcie, 

- klimatické funkcie, 

- hygienické funkcie, 

- ekologické či ekostabilizačné funkcie, 

- estetické a krajinotvorné funkcie, 

- rekreačné funkcie. 

Pôdoochranné a pôdotvorné funkcie chápeme ako komplexné pôsobenie rastlín na tvorbu 

pôdy. Vegetácia je jedným z rozhodujúcich pôdotvorných faktorov, je súčasťou pedogenetických 

procesov, do ktorých vstupuje svojím fyzikálnym, chemickým aj biochemickým pôsobením. 

Nesmierny význam má rastlinná pokrývka pri ochrane pôdy, nadzemné aj podzemné časti rastlín 

majú schopnosť zabraňovať odnosu pôdy pôsobením vody alebo vetra. Nadzemné časti rastlín 

obmedzujú priamy dopad dažďových kvapiek na pôdny povrch, vytvárajú vhodné podmienky na infil-

tráciu vody a mechanicky zabraňujú pohybu uvoľnených pôdnych častíc. Podzemné časti rastlín sa 

podieľajú na mechanickej väzbe pôdy, umožňujú vode prenikať do hlbších vrstiev pôdy a celkovo 

zlepšujú štruktúru pôdy. 

Vodoochranné funkcie súvisia so životnými prejavmi rastlín, vplyv rastlinstva sa prejavuje na 

výpare, infiltrácii aj odtoku vody v území. Porasty rastlín ovplyvňujú vodný režim, majú vplyv na 

kolobeh vody a na celkové hospodárenie s vodou v krajine. Zvlášť vysoká je infiltračná schopnosť 

lesných porastov, ich vplyv na útlm povodňových vín z dažďových zrážok či pri topení snehu je 
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preukázaný. Rastlinstvo má pozitívny vplyv na čistotu a kvalitu vody, lebo znižuje povrchový odtok. 

Napr. brehové porasty zabraňujú v abrázii brehov a tým aj znečisťovaniu a zanášaniu vodných tokov a 

vodných nádrží. 

Klimatické funkcie rastlinstva sú založené na skutočnosti, že rastlina ako živý organizmus má 

vlastné tepelné a vodné hospodárstvo, a preto má vplyv na klímu svojho stanovišťa, ovplyvňuje pôdu, 

svetelný aj vodný režim. Stromy, kry a byliny predstavujú zlé vodiče tepla, pretože listy, koruny či celá 

sústava zelene majú veľa vzduchových medzipriestorov, ktoré majú vysokú akumulačnú schopnosť. 

Teplotný rozdiel medzi teplotou vzduchu meranou pod mohutným košatým stromom a na 

asfaltovom chodníku môže byť väčší ako 10 °C. 

Hygienické funkcie vegetácie sa odvodzujú hlavne z faktu, že zásoba kyslíka v atmosfére je 

obnovovaná činnosťou vegetácie. Napríklad 80-ročný porast smreka vysoký 30 metrov vyprodukuje 

21 ton kyslíka na hektár alebo 100-ročný buk s listovou plochou 1 600 m2 vyprodukuje ročne 880 kg 

kyslíka. Rastliny sa podieľajú aj na znižovaní prašnosti - prachové častice sa zachytávajú na listoch a 

neskôr sa pri daždi zmývajú. Z mnohých výskumov vyplýva, že pri znižovaní hlučnosti možno veľmi 

účinne využívať výsadby zelene. Hluk pohlcujú najmä stromy v kombinácii s kríkmi. 

Ekologicko-ekostabilizačná funkcia rastlinstva vyplýva zo skutočnosti, že rastliny a ich 

spoločenstvá poskytujú útočisko, životný priestor, úkryt, potravu rôznym skupinám organizmov. Táto 

funkcia je významná najmä v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine. 

Estetické a krajinotvorné funkcie vegetácie sú pre človeka nenahraditeľné, aj keď ich 

objektívne hodnotenie je často zložité. Estetické hodnoty rastlín ovplyvňujú celkový vzhľad 

prostredia, vegetácia spoluvytvára charakteristický obraz krajiny a pod. 

Rekreačné funkcie vegetácie súvisia s jej využívaním pri rôznych rekreačných aktivitách, ktoré 

slúžia na obnovu fyzických a psychických síl človeka. Vegetácia sa na rekreačných aktivitách 

nepodieľa priamo, ale spoluvytvára pre ne vhodné podmienky. Rekreačná funkcia vegetácie je úzko 

prepojená aj s jej liečebnou funkciou. Na túto funkciu sú využívané najmä lesy v okolí liečebných 

kúpeľov, tzv. kúpeľné lesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otázky a úlohy 

Čo považujeme za najvýznamnejšiu 

- obilninu: 

- škrobovinu: 

- olejninu: 

- pochutinu: 

- technickú plodinu: 

- koreninu: 
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Živočíšstvo 

Živočíšstvo predstavuje súhrn všetkých živočíšnych druhov v celej svojej komplexnosti. 

Z hľadiska podstaty živočíšstva ako prírodného zdroja je nutné podčiarknuť niekoľko jeho aspektov: 

Neobnoviteľnosť – zahŕňa predovšetkým aspekty biologickej rozmanitosti. Biologická 

informácia na úrovni druhu nie je prirodzene obnoviteľná. Obnoviteľný môže byť samotný proces 

vzniku a formovania nových druhov (poddruhov, variet, plemien), ale konkrétny reťazec je jedinečný 

a nenahraditeľný. 

Obnoviteľnosť – sa prejavuje v aktívnej tendencii formovania a vývoja druhov. Rovnako sú 

obnoviteľné aj ekologické interakcie, ktorých fungovanie závisí od ponúkanej ekologickej niky. Pokiaľ 

je nika po vypadnutí niektorého druhu voľná, ekosystém prirodzene hľadá náhradu. 

Vyčerpateľnosť – sa dotýka najmä kvantitatívnych aspektov prírodných zdrojov. V súčasnosti sa 

vedie intenzívna diskusia o vyčerpateľnosti svetového oceánu. V niektorých prípadoch sa exploatácia 

živočíšstva dostala tak ďaleko, že mnohé druhy, ktorým v minulosti hrozilo vyhynutie 

prostredníctvom lovu, už skutočne vyhynuli (napr. dront nelietavý, holub sťahovavý). Vyčerpateľnosť 

živočíšstva je úzko prepojená s neobnoviteľnosťou. 

Živočíšstvo predstavuje široký potenciál nielen v metaekológii, ale aj pre samotného človeka 

v širokom spektre prejavov, ako sú napr.: 

- Potravinárstvo, 

- Kultúra, 

- Náboženstvo a symbolika, 

- Vojenstvo, obrana a bezpečnosť, 

- Medicína, farmácia a terapeutika, 

- Chemický priemysel, 

- Textilný a odevný priemysel, 

- Gargiarstvo a kožiarsky priemysel. 

V súčasnosti je popísaných okolo 1,4 milióna druhov, ktorý je z hľadiska predpokladanej 

existencie asi 30 (5 až 100) miliónov dosiaľ nepopísaných druhov skutočne malý. Prirodzene, tieto 

údaje sú založené len na odhadoch, ale každoročne taxonómovia popíšu niekoľko tisíc nových druhov 

organizmov, predovšetkým hmyzu. 

Na území Slovenska je prirodzene druhová diverzita nižšia ako v tropických oblastiach,, ktoré 

disponujú tzv. centrami biodiverzity (biodiversity hotspots). Známych je do 30 000 druhov živočíchov, 

čo je podľa odhadov asi 75% z celkovej rozmanitosti na Slovensku.  

Človek využíval potenciál živočíchov vo svoj prospech od začiatku etablovania civilizácie. 

Prirodzene, k prvým formám využitia živočíšnej ríše patrila potrava.  

Produkcia mäsa hospodárskych zvierat 

 Hlavným objektom záujmu živočíšnej výroby sú hospodárske zvieratá. Druhy s hospodárskym 

využitím podliehajú monitoringu kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektov ich populácie. Významnú 

úlohu v tomto zmysle zohráva najmä Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). 
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Produkcia mäsa hospodárskych zvierat vo svetovom meradle sa dotýka najmä bravčoviny 

s dominantnými producentmi USA (vyše 9 miliónov ton ročne), Nemeckom a Španielskom 

a hovädziny, kde je v čele produkcie najmä USA (vyše 11 miliónov ton ročne), Brazília a Argentína. 

Hlavným producentom ovčieho mäsa ostáva dlhodobo Austrália (667 tisíc ton ročne) a Nový Zéland. 

V prípade kozieho mäsa patrí k dominantným producentom India (477000 t. ročne) ale aj Pakistan, 

Nigéria, Bangladeš a Sudán. Centrom produkcie ťavieho mäsa je Sudán (50 000 t ročne), Saudská 

Arábia a Egypt. 

Z hľadiska celoročnej produkcie kuracieho mäsa majú dominantné postavenie USA (16 mil. 

ton), Brazília, Mexiko, India a Veľká Británia. 

Slovensko vyniká vo svetových štatistikách najmä v produkcii morčacieho (11. miesto) 

a husacieho mäsa (16. miesto). (FAOSTAT) 

Po integrovaní Slovenskej republiky do Európskej únie sa nová hospodárska politika dotkla aj 

živočíšnej výroby. Výrazne bol ovplyvnený predovšetkým chov ošípaných, podľa Štatistického úradu 

SR ich počet za obdobie rokov 2004 – 2008 klesol asi o 50%. Pokles takmer o 18% možno zaznamenať 

v počte hovädzieho dobytka. Pozitívom ostáva nárast počtu dojčiacich kráv. V neskoršom období 

tendencia poklesu pokračovala, hoci v miernejšom meradle. Podobná situácia je zadokumentovaná 

pri chove hydiny (pokles o 21%). Na druhej strane rastúce trendy korešpondujú so stavom oviec, kde 

za 5 rokov stúpol ich počet o 11,1%. 
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Otázky a úlohy 

1. Aké sú ďalšie možnosti využitia hospodárskych zvierat? 

2. Čo je to domestifikácia? Ktoré zvieratá boli domestifikované medzi 

prvými? 

3. Uveďte environmentálne problémy spojené s živočíšnou produkciou. 

 


