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Úvod

 Táto práca je zameraná na flóru, ktorá sa nachádza v okolí 

náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu. 

 Tento chodník pravidelne navštevujem a preto som sa rozhodol že 

lepšie spoznám tamojšie flóru .  Konkrétne ide o zmapovanie 

rastlín v blízkosti tohto chodníka a ich následnú identifikáciu.



Ciele maturitnej práce 

Hlavný cieľ: Zmapovať flóru náučného chodníka Okolím Rajeckého 
hradu

Čiastkové ciele:

 porovnať početnosť zástupcov drevín, krov a bylín,

 porovnať početnosť zástupcov jarných, lesných a lúčnych bylín,

 poukázať na druhovú pestrosť flóry náučného chodníka.



Teoretická časť

 Flóra na území náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu je pestrá.

 Môžeme ju rozdeliť na dreviny, kry a byliny.

 1. Dreviny: Zastupenie drevín je rôzne, avšak najviac sa na tomto chodníku vyskytuje 

borovica lesná, smrek obyčajný a buk lesný

 2. Kry: Nachádzajú sa tu kry typické pre slovenské podnebie, najčastejšie to sú Slivka 

trnková, Ruža šípová a Hloh jednosemenný.  

 3. Byliny:  V okolí náučného chodníka sa nachádza veľke množstvo rôznych bylín, 

ktoré je možné rozdeliť na jarné, lesné a lúčne.  



Teoretická časť

 Jarné: V okolí chodníka sa nachádza hneď niekoľko jarných bylín 

ako napríklad Púpava lekárska alebo Pŕhľava dvojdomá

 Lesné: Nachádzajú sa tu typické byliny ako Papraď samčia, 

Jahoda obyčajná alebo Jastrabník lesný.

 Lúčne: Lúčne byliny sú na tomto chodníku druhovo 

najpočetnejšie. Nachádzajú sa tu rastliny ako Ďatelina lúčna, 

Iskerník prudký, Púpava lekárska alebo Kostihoj lekársky.



Praktická časť

 Materiály: Fotoaparát, počítač, VEĽKÁ KNIHA RASTLÍN hornín, minerálov

a skamenelín, Turistický sprievodca prírodou do vrecka

 Metódy: mapovanie, identifikovanie rastlín

 Časové trvanie: jún – október 2020  

 Hypotézy: Hypotéza č.1 Predpokladáme, že vo flóre náučného chodníka Okolím Rajeckého

hradu prevládajú druhy lesných bylín nad lúčnymi bylinami.

 Hypotéza č. 2 Predpokladáme, že vo flóre náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu prevládajú

dreviny nad krami.

 Hypotéza č. 3 Predpokladáme, že na základe nami uskutočneného prieskumu dokážeme vypočítať a

určiť druhovú pestrosť flóry náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu.



Praktická časť

 1. Podiel zástupcov drevín, krov a bylín na 

náučnom chodníku.
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Praktícká časť

Dreviny náučného chodníka :                                                 Kry náučného chodníka: 

Nájdené druhy drevín Početnosť druhu

Breza previsnutá 1

Borovica lesná 86

Javor poľný 2

Topoľ čierny 2

Vŕba krehká 6

Smrekovec opadavý 5

Platan západný 1

Smrek obyčajný 44

Buk lesný 63

Nájdené druhy krov Početnosť druhu

Hloh jednosemenný 21

Ostružina ožinová 9

Slivka trnková 13

Ruža šípová 15

Rešetiak prečisťujúci 5

Lieska obyčajná 7

Vtačí zob obyčajný 7

Hloh obyčajný 10



Praktická časť
 Byliny náučného chodníka:

Nájdené druhy bylín Početnosť druhu

Rezačka laločná 4

Pichliač roľný 13

Čakanka obyčajná 2

Silenka obyčajná 6

Nevädza lúčna 15

Lipnica ročná 6

Kostihoj lekársky 12

Púpavec jesenný 9

Pakost lúčny 8

Komonica biela 1

Bodliak obyčajný 10

Konopáč obyčajný 7

Ďatelina lúčna 25

Iskerník prudký 22

Sedmokráska obyčajná 14

Rebríček obyčajný 11

Mrkva obyčajná 19

Vika chlpatá 5

Ďatelina plazivá 10

Rašelinník 8

Klinček slzičkový 8

Jarva obyčajná 2

Papraď samčia 10

Jahoda obyčajná 7

Kyslička obyčajná 3

Vratič obyčajný 5

Starček Fuchsov 4

Jesienka obyčajná 7

Zvonček pŕhľavolistý 1

Jastrabník lesný 1

Púpava lekárska 36

Pŕhľava dvojdomá 9

Palina obyčajná 1



Praktická časť

Vďaka nám získaným poznatkom môžeme vyhlásiť že hypotéza č.1  sa 

nepotvrdila- v tejto oblasti prevládajú lúčne byliny nad lesnými a nie naopak, 

hypotéza č.2 sa potvrdila pretože na náučnom chodníku prevládajú dreviny nad 

krami, v hypotéze č.3 sme boli schopný vypočítať Shannon – Weaverov index, 

ktorý nám hovorí o druhovej pestrosti na určitom území a jeho hodnota sa rovná 

3.18 . Využitie tejto práce spočíva v tom že vďaka tomu že sme zmapovali flóru v 

oblasti náučného chodníka, môžeme viac spoznávať tento kraj a pozorovať ako sa 

bude tamojšia flóra ďalej vyvíjať.



Záver

Ciele, ktoré sme si určili na začiatku tejto práce sa nám podarilo splniť, zistili sme 

aké rastliny sa nachádzajú na náučnom chodníku Okolím Rajeckého hradu, 

rozdelili sme ich na byliny, kry a dreviny a tie sme navzájom porovnávali. Mať 

prehľad o tom, aké rastliny sa nachádzajú v danej oblasti sa dá využiť v praxi 

napríklad pre zbieranie liečivých bylín ako náhradu za lieky, taktiež ako 

dochucovadlá v kuchyni. Túto prácu vnímam ako prospešnú pre miestnych 

obyvateľov ktorý majú záujem v poznávaní svojho kraja a dúfam že tato práca im 

bude v tom nápomocná.
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