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ID ROSTLIN: borovice lesní Pinus sylvestris L. 

Magi  e  : P ed nástupem k es anství v ř ř ť
severní Evrop  pohané v ili, e ě ěř ž
v n  zelené jehli naté stromy - ěč ě č
jako borovice lesní - p edstavují ř
nesmrtelnost po opadu podzimního 
listí z listnatých strom .ů

Pov ry o kácení borovice lesní pro ě
stavbu lodí za ubývajícího m síce m ly ě ě
vliv na obsah prysky ice v d ev  kv li ř ř ě ů
vlivu m síce na p íliv a odliv. Dnes ě ř
víme, e tok mízy v rostlinách je ž
m sícem áste n  ovliv ován.  ě č č ě ň

Rozmno ovací strategiež : 
Opylování: opylované hmyzem.  
Ší ení semenř : ší ené v trem, ptáky a savciř ě . 

Speciální prvky

Jejich jehlice jsou
přizpůsobeny mrazům a

suchu, mají vnořené
průduchy a voskovou
vrstvu, která je chrání
před ztrátou vody, a
proto mohou růst v
oblastech s nízkými
srážkami i nízkými

teplotami.

Nejedná se
o jedovatou

rostlinu!

Užitečné identifikační tipy: 
Borovice se snadno poznají podle svazků 
jehličí ( listů), které jsou buď po dvou, 
třech nebo pěti.  
Tvar jejich šišek také odráží svazky jehlic:  
(a) - šišky dvoujehlicových borovic jsou 
malé, se široce rozevřenými šupinami. 
(b) - šišky borovice tříjehličné jsou 
obrovské; obě mají oválný a kuželovitý 
tvar a zůstávají na stromě mnoho let.
(c) - šišky pěti jehličnatých borovic mají 
tenké ohebné šupiny a rychle opadávají ze 
stromu.
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ID ROSTLIN: borovice lesní
Pinus sylvestris L. 

DALŠÍ NÁZVY
V minulosti byl známá pod
názvy: skotská jedle,

jedle b lokorá,ě  borovice
baltská, borovice ri ská,ž

borovice lesní a
sekvojovec evropský.

 NAPODOBITELÉ: Klí ové podobné druhy jsou:č
V přírodě se můžete setkat s dalšími dvěma běžnými borovicemi.

Velmi podobná je také borovice černá (P. nigra ssp. nigra), která má jehlice po 
dvou, ale postrádá oranžově červené zbarvení kmene a má velmi tmavě zelené 
dlouhé jehlice (nikoliv zelenomodré), které jsou delší než 8 cm.
Euroasijská borovice kamenná (P. cembra L.), která se vyskytuje až v Alpách a na 
Karpatech, má podobně dlouhé jehlice, ale ty jsou ve shlucích po pěti, nikoliv po 
dvou jako u borovice lesní.

Na co se zam itěř
Pozná se zdaleka podle ohnivě 
červenooranžového kmene a tmavě 
zelenomodrých jehlicovitých listů, které se 
vyskytují ve skupinách po dvou na velmi 
krátkém výhonu.  U dospělých stromů jsou 
jehlice dlouhé méně než 8 cm, ale u mladých 
stromků jsou delší.  Zbarvení a délka jehlic se u
stromků a dospělých stromů často liší.

Jehlice mají polokruhovitý profil. 

Nejlepší doba k pozorování a 
pou itíž

 Vůně borovice za teplého dne vám nikdy 
nezkazí náladu, stejně jako šumění jehličí, 
když jimi vane vítr.  Mezi borovicemi je 
vždy dobré místo pro piknik nebo 
táboření! 

Stonek a kmen
 V nižších partiích je šedohnědý, zatímco 
vysoko v korunách je kmen zřetelněji oranžově
hnědý a šupinatý.

Popis rostliny (Taxonomie)
Borovicovité (Pinaceae) je největší a nejrozšířenější čeleď jehličnanů 
(Coniferophyta).  Obsahuje rod Pinus, do kterého patří borovice lesní.  
Jedná se o stálezelený strom.  Dospělá borovice lesní je elegantně 
rostlý strom, který podpírá houbovitou korunu. 
s rozložitými chrupavčitými větvemi se stálezeleným jehličím.  

Fakta:

SOU ASNÝ STAVČ : Nejmenší obavy z vyhynutí 
LOKALITA: Existuje nap í  Evropou a  do východního ř č ž
Ruska.

Květy: květen - červen.
Struktura květu:  Na jaře jsou samčí květy oslnivě 
žluté (někdy karmínové) v hustých skupinách, 
zatímco samičí květy jsou na koncích výhonů růžové 
až fialové.

Plody:  oválné až kuželovité šišky- až 7,5 cm dlouhé, 
v prvním roce zelené, ve druhém roce dřevnatějící, 
šedohnědé, poté zůstávají na stromě s široce 
rozevřenými šupinami.  Šišky vyžadují střídavě vlhké 
a suché počasí, aby se otevřely a následně vysypaly 
křídlatá semena. 

Listy: Tuhé jehlice po dvou, modrozelené s jemnými 
bílými vlákny při zlomení, dlouhé méně než 8 cm (u 
dospělých stromů) a až 14 cm (u stromků) a často 
zřetelně zkroucené.  Listové pupeny pryskyřičnaté, 
špičaté a tmavě červenohnědé - některé s bílou 
pryskyřicí.
Stanoviště: V přírodě se vyskytuje ve Skotsku a v 
Evropě, ale v širší krajině se vyskytuje buď jako 
komerčně vysazovaná dřevina v rozsáhlých lesích, 
nebo jako vysazené exempláře v městských parcích, 
zahradách a podél dálnic.  Borovice lesní je 
pionýrským druhem na živinami chudých narušených
půdách a může se vyskytovat na úrovni moře nebo 
až ve výšce 2 600 metrů.  

POTRAVNÍ SÍŤ
Nektar sbíraný hmyzem.

Ok ídlená semenař
konzumují ptáci a savci.  



ID ROSTLIN: borovice lesní Pinus sylvestris L. 

Botanický glosář 

Jehlice - listy jehličnanů, které se vyvinuly 
tak, aby zadržely více vody zmenšením svého 
povrchu a snížily tak evapotranspiraci.
Vaječník - neoplozené vajíčko.
Pyl - jemná práškovitá zrnka nacházející se na
prašnících samčích tyčinek.
Šupina - prvek, kterým se vajíčko přichycuje 
na spodní straně.
Tyčinka - samčí část květu, z nichž každá se 
skládá z vlákna a prašníku.
Semeno - oplozený vaječník, který obsahuje 
zárodek rostliny.

Poznámka: Klouzavá stupnice znázorňující riziko vyhynutí borovice lesní.

Nejstarší - Největší - Nejvyšší: Nejstarší zaznamenanou borovicí 
je 589 let starý strom v bulharském Pchelarovu.  Nejvyšší známý 
strom měří 46,6 metru a pochází z Estonska, zatímco strom s 
nejtlustším obvodem kmene se nachází ve Skotsku a má obvod 
5,97 metru.

Celosvětové rozšíření - Obývá území od Španělska na západě až 
po dálný východ Ruska, zatímco její zeměpisná šířka sahá na 
sever do Skandinávie (70 stupňů) a na jih do pohoří španělské 
Sierry Nevady (37 stupňů). 

Co se skrývá v názvu!  - její latinský název sylvestris pochází z řečtiny a označuje, že roste divoce v lesích. 

 
Psiturismus - nauka o symfonické akustice v arboristice.

Borovice mají zvláštní povznášející regenerační a uklidňující
zvuk. 

"Mezi rostlinami a stromy mají ty s velkými listy tlumený
zvuk; ty se suchými listy mají smutný zvuk; ty s křehkými listy

mají slabý a nemelodický zvuk. 
Z tohoto důvodu se nic nehodí k větru lépe než borovice."  Liu

Chi (14. stol. - Čína).

Botanický glosář 
Kůra - silná vnější ochranná vrstva kmene stromu.
Šiška - dřevnatý kuželovitý tvar obsahující samičí 
rozmnožovací části - semena.
Filament - stopka, která na svém vrcholu podpírá prašník.
Brázdění - rýhy nebo kanálky na kmeni stromu.
Průduchy - póry nacházející se na listech a stoncích rostlin, 
které pomáhají regulovat rychlost výměny plynů.
Nahosemenné- rostliny, které mají semena nechráněná 
vaječníkem nebo plodem.

Přibližte si borovici pomocí virtuální prohlídky ve filmotéce 
Pappus. 

Globální riziko vyhynutí druhů (IUCN – Červený seznam).   
Ohrožení její celosvětové existence je klasifikováno jako 
"nejméně znepokojivé".  

Mladé stromy
bývají vysoké

a štíhlé

Tvar stromu (stanoviště)

Kůra bývá
silnější a
hlouběji

rozpukaná na
spodní části

kmene.


