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PiceaPicea  abiesabies  ((smrksmrk  

ztepilýztepilý))  
AbiesAbies  albaalba  (jedle (jedle 

bělokorábělokorá))  

 s ostrýmostrým vrcholcom, rôzne typy 

vetvenia 

 kôra spočiatku červenohnedáčervenohnedá, 

hladká, mierne šupinatá, 

neskôr sa vytvára hnedáhnedá, 

odlupjúca sa v "peniažtekoch" 

 ihlice sú skrutkovitoskrutkovito  

postavenépostavené, ostroostro  zahrotenézahrotené, 

pichľavé, na báze zúžené, 

mierne prehnuté 

 šišky sú nerozpadavé, na 

konároch visiavisia  nnaadoldol  

 pôvodný vovo  vyššíchvyšších  

poloháchpolohách, hojne vysádzaný aj 

nižšie, posledných rokoch 

výrazne odumiera vplyvom 

kombinácie rôznych faktorov  

 s tupýmtupým, často až plochýmplochým 

vrcholcom (tzv. bocianie 

hniezdo) 

 hladká, bielosivábielosivá, neskôr tvorí 

hrubo šupinovitú borku 

 ihlice sú plosképloské, na 

zatienených konároch vo 2 

radoch, tupé, nepichľavé,  

2 výrazné pásy prieduchov 2 výrazné pásy prieduchov 

na spodnej stranena spodnej strane  

 šišky na konároch stojastoja,, 

rozpadajúrozpadajú  sasa  nana  stromestrome a 

zanechávajú po sebe vretená 

 pôvodná v v strednýchstredných  

horskýchhorských  poloháchpolohách, dobre 

znáša zátieň iných drevín  





PinusPinus  sylvestrissylvestris  
(borovice lesní)(borovice lesní)  

PinusPinus  nigranigra  ((borovice borovice 
černáčerná))  

 s s riedkouriedkou  korunoukorunou  a výrazne 

žltohnedoužltohnedou hornou časťou 

kmeňa, tri typy vetvenia od 

úzkej valcovitej koruny až po 

širokú dážnikovitú 

 ihlice sú na priereze 

polkruhovité, popo  2 2 vovo  

zväzočkochzväzočkoch, 40 - 80 mm dlhé 

 kvôli svetlomilnostisvetlomilnosti sa 

prirodzene vyskytuje na 

najextrémnejšíchnajextrémnejších  

stanovištiachstanovištiach  (zamokrených, 

veľmi kyslých alebo 

presychavých), ako pionierskapionierska  

drevinadrevina  

 

 s hustými zhlukmi ihlíc v 

korune, horná časť kmeňa 

výrazne sivočierna, celkový 

dojem tmavšítmavší  

 ihlice sú tmavozelené, veľmiveľmi  

dlhédlhé  (80(80--160 mm)160 mm), po 2 vo 

zväzočkoch, na priereze 

polkruhovité 

 zelenosivá až hnedosivá, borka 

je čiernosiváčiernosivá, v hornej časti 

kmeňa 

 iintrodukovanýntrodukovaný  druh, je menej 

mrazuvzdorná ako borovica 

lesná, Pôvod: RakúskoRakúsko, 

existuje aj sicílsky podruh  





PinusPinus  cembracembra  

((borovice limbaborovice limba))  
PinusPinus  mugomugo  ((borovice borovice 

klečkleč))  

 pomerne dlho si uchováva 

kompaktnú vajcovitú korunukompaktnú vajcovitú korunu, 

neskôr je koruna redšia, 

vrcholec ostáva hustý 

 ihlice sú zelené, dlhé 50 - 100 

mm), po 5 vo zväzočkochpo 5 vo zväzočkoch, na 

vnútornej strane ihlice belavý 

pás prieduchov 

 sivozelená, už v mladom veku 

sa vytvára červenohnedá až 

sivohnedá borka s pozdĺžnymi s pozdĺžnymi 

prasklinamiprasklinami  

 strom vysokých horských polôh 

 poliehavýpoliehavý  kerker   s vystúpavými 

vetvami, pomerne husto 

oihličený 

 ihlice sú tmavozelené, dlhé 20 - 

80 mm), po 2 vo zväzočkoch, 

na priereze polkruhovité, husté 

a kompaktné 

 hnedosivá, postupne sa vytvára 

tmavosivá, občas hnedastá 

rozpukaná borka 

 vytvára samostaný vegetačný 

stupeň nad hornou hranicou nad hornou hranicou 

lesalesa, porasty ťažko priechodné 





 vysoký opadavýopadavý  ihličnatý 

strom s riedkou 

svetlozelenou korunou 

 ihlice jemné, 

sviežozelené až 

modrasté, na konárikoch 

vyrastajú jednotlivo a sú 

dlhšie (4 až 5 cm), na 

brachyblastochbrachyblastoch sú vo 

zväzočkoch po 20 - 50 a 

sú kratšie 

 strom vysokýchvysokých  

horskýchhorských  polôhpolôh, často 

vysádzaný aj nižšie, 

správa sa ako pionierska 

drevina 

LarixLarix  deciduadecidua  ((modřínmodřín  
opadavý)opadavý)  

PPseudotsugaseudotsuga  

MenziesiiMenziesii  ((douglaskadouglaska  

tisolistátisolistá))  
 vysoký až veľmi 

vysoký ihličnatý strom 
so zaokrúhlenou 
korunou 

 ihlice sú špirálovite 
usporiadané, leské, 15 
– 35 mm dlhé, na 
spodnej strane s 2 
belavými pruhmi 

 podppodpoornérné  trojcíptrojcípee  
šupinyšupiny  vyčnvyčnieievajvajúceúce    
z z šiškyšišky  

 rastie v oblastiach s 
prímorským 
podnebím, s miernou 
vlhkou zimou a 
chladným suchým 
letom, s malým 
kolísaním teplôt a 
krátkym mrazivým 
obdobím 





TaxusTaxus  baccatabaccata  ((tis tis 

červenýčervený))  
JuniperusJuniperus  communiscommunis  

((jalovecjalovec  obecnýobecný))  

 pomaly rastúci ker alebo strom, 

ktorého kmeň nemá živicu 

 tenká, odlupujúca sa borka je 

hnedočervená až hnedosivá 

 ihlice sú usporiadané v dvoch dvoch 

radoch radoch a majú stredné rebro 

 semená obklopena červenýmčerveným  

dužnatýmdužnatým  mieškom mieškom   

o priemere 8 až 10 mm 

 dnes už zriedkavý druh 

vápencových bučínvápencových bučín, veľmi 

často vysádzaný v záhradách a 

parkoch  

 ker, ktorý má často viac 

kmeňov 

 borka je sivohnedá, šupinatá 

 ihlice majú biely pásik a sú 

usporiadané v trojpočetných trojpočetných 

praslenochpraslenoch 

 bobule modročiernej farby sú 

oinovatené a dozrievajú v 

treťom roku  

 drevina so širokým širokým 

ekologickým rozpätímekologickým rozpätím, hojne 

sa vyskytuje  i v subalpínskom 

stupni  





QuercusQuercus  petraeapetraea, , QuercusQuercus  roburrobur, , QuercusQuercus  

pubescenspubescens, , QuercusQuercus  cerriscerris  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  DUBOVDUBOV  



QuercusQuercus  petraeapetraea  ((dub dub 
zimní)zimní)  

QuercusQuercus  roburrobur  ((dub dub 

letní)letní)  

 strom vysoký do 30 - 35 m s 

kompaktnou korunou  

 listy sú perovito laločnaté, na 

báze klinovitoklinovito  

prechádzajúceprechádzajúce  do do zreteľnejzreteľnej  

stopkystopky (tzv. šponovky) 

 plody sú súdkovité, žalude na 

krátkych stopkách (takmer 

sediace) 

 oceánickýoceánický  druhdruh, skôr 

kyslomilný, nemá rád oglejené 

pôdy, častý na suchých 

pôdach, nevyskytuje sa v 

kotlinách (neznáša extrémne 

mrazy)) 

 najvyššínajvyšší a najmohutnejšínajmohutnejší z 

našich dubov (až do 45 m), 

koruna nepravidelná, u 

solitérov široká 

 listy sú perovito laločnaté so 

širokými zárezmi, často 

asymetrické, na báze 

srdcovitésrdcovité (tzv. bombardiaky) 

 strom lužných lesov a 

zamokrených pôd (trochu 

vlhkomilný) a kotlín (znáša 

kontinentálnukontinentálnu  klímuklímu) - jeho 

areál siaha omnoho 

východnejšie aj severnejšie ako 

u duba zimného 







QuercusQuercus  pubescenspubescens  ((dub dub 
pýřitýpýřitý  //šípákšípák))  

QuercusQuercus  cerriscerris  ((dub dub 

cer)cer)  
 žalude na krátkych plstnatýchplstnatých 

stopkách 

 výrazne teplomilnýteplomilný, suchosucho  

znášajúciznášajúci druh náročný na 

svetlosvetlo, rastie na bázických 

horninách v v južnejjužnej  častičasti  

SlovenskaSlovenska (na severnom 

okraji areálu len na 

vápencoch) 

 

 listy sú podlhovasto až 

obrátene vajcovité, perovito 

laločnaté ažaž  perovitoperovito  strihanstrihanéé, 

na líci lesklé, na rube 

žltozelené, plstnaté 

 plody sú žalude 25–30 mm 

dlhé, hnedočervené, čiaškyčiašky  

pokrytépokryté  tuhýmituhými, , naspäťnaspäť  

ohnutýmiohnutými  šupinamišupinami  

 svetlomilnásvetlomilná a teplomilnáteplomilná  

drevinadrevina, odolná voči vysokým 

teplotám a suchu, rastie na 

kyslých aj bázických horninách 





FagusFagus  sylvaticasylvatica  (buk (buk 

lesní)lesní)  

CarpinusCarpinus  betulusbetulus  ((habrhabr  
obecnýobecný))  

 listy sú vajcovité, mierne 

zahrotené celistvookrajovécelistvookrajové, v 

mladosti jemnejemne  chĺpkatéchĺpkaté, 

neskôr lysé, lesklé, kožovité, 

mierne zvlnené 

 kôra je spočiatku hnedá, 

neskôr sivásivá, zväčša ostáva 

hladkáhladká  

 Plodý sú ttrojhrannérojhranné  nažkynažky  

(známe ako bukvice), hnedé, 

lesklé, uložené sú po 2 v 

drevnatej ostnatej čiaške  

 oceánskaoceánska  tieňomilnátieňomilná  a 

značne tienivá drevina, na 

Slovensku je najviac 

zastúpenou drevinou 

 Listy sú vajcovité, zahrotené, s 

pílovitýmpílovitým okrajom a výrazne 

vystupujúcimi žilkamižilkami, v 

mladosti sú "poskladané" 

pozdĺž žiliek 

 kôra hladká spočiatku 

červenohnedá, neskôr 

sivohnedásivohnedá, hladká, so 

svetlejšími žltkastými pásmi, 

ktoré kmeňom dávajú žilnatý žilnatý 

vzhľadvzhľad  

 u nás je považovaný za 

teplomilnýteplomilný, v skutočnosti je 

však mrazuvzdornejší než buk, 

v bučinách sa nepresadzuje len 

kvôli nižšiemu vzrastunižšiemu vzrastu.  





UlmusUlmus  glabraglabra, , UlmusUlmus  laevislaevis, ,   

UlmusUlmus  carpinifoliacarpinifolia  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  BRESTOVBRESTOV  



UlmusUlmus  glabraglabra  ((jilmjilm  

horský)horský)  
UlmusUlmus  laevislaevis  ((jilmjilm  

vazvaz))  
 listy sú obrátenovajcovitéobrátenovajcovité, 

dvojito pílovitý okraj; často (nie 

vždy) s s tromatroma  aleboalebo  piatimipiatimi  

špičkamišpičkami, báza takmer 

nebýva asymetrická 

 kvety v v hustýchhustých  zväzočkochzväzočkoch  

sa objavujú pred rozvíjaním 

listov 

  plodý sú dookoladookola  krídlatékrídlaté  

nažkynažky, semeno je uprostred 

blanitého priesvitného krídla, 

krídlo je často zelenkasté, 

stopkystopky  krátkekrátke  

 oceánickejšíoceánickejší  druhdruh  , vystupuje 

o čosi vyššie do hôr ako javor 

mliečny, vyskytuje sa však aj v 

nížinách 

 listy sú obrátenovajcovitéobrátenovajcovité, 

okraj dvojitopílovitý, báza listu 

častočasto  výraznevýrazne  asymetrickáasymetrická 

(jedna stana zbiehavá, druhá 

srdcovitá) 

 kvety  v v riedkychriedkych  zväzočkochzväzočkoch, 

kvitne neskôr ako ostatné 

bresty  

 dookola krídlaté nažky, semeno 

je posunuté smerom k stopke 

brvitéhobrvitého  nepriesvitnéhonepriesvitného  

krídlakrídla, súplodia relatívne 

chudobné s s dlhýmidlhými  visiacimivisiacimi  

stopkamistopkami  

 kontinentálnejšíkontinentálnejší  druhdruh  

vyskytujúci sa od nížin až 

pomerne vysoko do hôr  







UlmusUlmus  minorminor  (jilm (jilm 
habrolistý)habrolistý)  

 listy sú obrátenovajcovitéobrátenovajcovité, 

okraj dvojitopílovitý, báza listu 

často asymetrická (menej ako 

u väzu), rub listov chĺpkatý 

 kvety v v hustýchhustých  zväzočkochzväzočkoch 

 plody sú dookoladookola  krídlatékrídlaté  

nažkynažky, semeno je posunuté 

smerom k hornej tretine 

krádla, súplodiasúplodia  menšiemenšie  ako 

u bresta horského  

 druh teplýchteplých  stanovíšťstanovíšť, 

presychavých aj lužných, 

vystupuje do cca 650 m, 

znášaznáša  miernemierne  zasoleniezasolenie  pôdpôd  



Acer Acer pseudoplatanuspseudoplatanus, , Acer Acer platanoidesplatanoides, , 

Acer Acer campestrecampestre, , Acer Acer tataricumtataricum  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  JJAVOROVAVOROV  



Acer Acer pseudoplatanuspseudoplatanus  (javor (javor 
klen)klen)  

Acer Acer platanoidesplatanoides  (javor (javor 
mléč)mléč)  

 listy sú dlaňovitodlaňovito  55--dielne dielne s 

ostrýmiostrými  zárezmizárezmi  a koncami 

lalokmi s relatívne tupými 

uhlami 

 kvety vovo  visiacichvisiacich  strapcochstrapcoch, 

objavujú sa na jar spoločne s 

listami 

 plody sú krídlaté dvojnažky 

zvierajúce ostrýostrý  uholuhol, 

semeno je guľatéguľaté  

 oceánickejšíoceánickejší  druhdruh  , vystupuje 

o čosi vyššie do hôr ako javor 

mliečny, vyskytuje sa však aj v 

nížinách 

 listy sú dlaňovitodlaňovito  55--dielne dielne s 

ostrými lalokmi a okrúhymiokrúhymi  

zárezmizárezmi  

 kvety sa objavujú pred 

olistením vo vzpriamenýchvzpriamených  

metlináchmetlinách, pretrvávajú až do 

olistenia 

 krídlaté dvojnažky zvierajúce 

tupýtupý  uholuhol, semeno je plochéploché, 

často opadávajú v strapcoch 

alebo vo dvojiciach 

 kontinentálnejšíkontinentálnejší  druhdruh  

vyskytujúci sa od nížin až 

pomerne vysoko do hôr 







AAcercer  campestrecampestre  (javor (javor 

babykababyka))  
AAcercer  tataricumtataricum  (javor (javor 

tatarskýtatarský))  

 na javor relatívne malémalé  listylisty  s 

okrúhlymi koncami lalokov aj 

okrúhlymi zárezmi 

 kvety sa objavujú ažaž  popo  

rozvitírozvití  listovlistov vo vzpriamených 

metlinách 

 plody sú krídlaté dvojnažky 

zvierajúce veľmi tupý až 

priamypriamy  uholuhol, semeno je 

ploché 

 druh presychavých teplýchteplých 

stanovíšť, najmä na 

vápencochvápencoch  

 listy sú vajcovité, "javorovité" 

laloky sú len nevýraznenevýrazne  

naznačenénaznačené  

 kvety vyrastajú vo 

vzpriamenýchvzpriamených  metlináchmetlinách  na 

dlhých stopkách, objavujú sa 

pomerne neskoro po rozvití 

listov, sú belavébelavé  

 plody sú krídlaté dvojnažky 

zvierajúce ostrý uhol, nažky sú 

menej guľaté ako u javora 

horského, celýcelý  plod je plod je menšímenší  

 teplomilnýteplomilný  druhdruh, u nás často 

len krovitého vzrastu, v nižších 

polohách aj ako nízky strom 





FraxinusFraxinus  excelsiorexcelsior, , FraxinusFraxinus  ornusornus  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  JJASEŇOVASEŇOV  



FraxinusFraxinus  excelsiorexcelsior  ((jasanjasan  
ztepilýztepilý))  

FraxinusFraxinus  ornusornus  ((jasanjasan  
zimařzimař))  

 listy sa rozvíjajú pomernepomerne  

neskoroneskoro, sú perovité, na rube 

spravidel spravidla lysé, 

niekedy však aj chlpaté 

 kvety sú zväčša uspo-riadané 

v rozkonárenejrozkonárenej  metlinemetline, 

otvárajú sa pred rozvinutím 

listov a dlho sú hlavným 

znakom stromu 

 plody sú jednokrídla nažka, 

semeno výrazne plochéploché, 

rovnakorovnako  širokéširoké  akoako  krídlokrídlo  

 pôvodne druh svahov , častý 

nana  sutináchsutinách, vďaka neznalosti 

umelo rozšírený aj na lužné 

stanovištia  

 kvety sú bielebiele, na jaseň veľmi 

výrazné v v bohatýchbohatých  a a veľkýchveľkých  

súkvetiachsúkvetiach (jaseň kvetnatý), 

otvárajú sa až po rozvinutí 

listov  

 druh presychavých teplýchteplých  

stanovíšťstanovíšť, najmä na 

vápencoch 





BetulaBetula  pendulapendula, , BetulaBetula  pubescenspubescens  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  BRIEZBRIEZ  



BetulaBetula  pendulapendula  ((břízabříza  

bělokorábělokorá))  
BetulaBetula  pubescenspubescens  ((břízabříza  

pýřitápýřitá))  

 strom vysoký do 30 m, hrubé 

konáre vzpriamené, koncové 

vetvičky previsnutéprevisnuté  

 výhonky červenohnedé, s 

bielym povlakom, často 

bradavičnatébradavičnaté  

 listy na báze uťatéuťaté, 

trojuholníkovitétrojuholníkovité, špička dlhá, 

pretiahnutá 

 známa biela kôra, v spodnej 

časti kmeňa sa postupne tvorí 

hrubáhrubá  zbrázdenázbrázdená  čiernačierna  

borkaborka  

 nenáročný pionierskypioniersky  druhdruh  s 

obrovským areálom, rastie od 

rašelín až po suché stanovištia  

 strom vysoký do 25 m, 

nepôsobí previsnutým dojmom, 

aj koncové vetvičky sú 

rozvetvenérozvetvené  všetkýmivšetkými  smermismermi  

 vetvičky spočiatku plstnatéplstnaté, 

neskôr lysé bez bradavíc, 

púčiky plstnatéplstnaté  

 listy na báze okrúhleokrúhle, špička 

kratšiakratšia  ((tupšiatupšia))  

 kôra biela až po územok, 

celkovo svetlejšia a 

""kruhovitejšiakruhovitejšia", ", vertikálnych 

prasklín je menej  

 u nás skôr vlhkomilnávlhkomilná, typická 

pre rašeliniská, vlhké 

stanovištia 





AlnusAlnus  glutinosaglutinosa, , AlnusAlnus  incanaincana  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  JELŠÍJELŠÍ  



AlnusAlnus  glutinosaglutinosa  ((olšeolše  

lepkavá)lepkavá)  

AlnusAlnus  incanaincana  ((olšeolše  

šedá)šedá)  

 strom vysoký do 35 m, pôsobí 

mohutnejšiemohutnejšie a tmavšietmavšie ako j. 

sivá 

 listy sú obrátenoobráteno  vajcovitévajcovité, 

na špičke zrezanézrezané, za mlada 

lepkavé 

 kôra zelenohnedá, lesklá so 

sveltými lenticelami, pomernepomerne  

rýchlorýchlo  sasa  vytváravytvára  borkaborka    

 druh s obrovským 

cirkumpolárnym areálom, u 

nás najmä nana  zamokrenýchzamokrených  

pôdachpôdach,, vo vyšších polohách 

sa správa ako pionierskapionierska  

drevinadrevina aj na lúkach, okrajoch 

ciest  

 strom vysoký do 25 m, celkovo 

pôsobiaci svetlýmsvetlým  dojmomdojmom  

 listy sú vajcovité, zahrotenézahrotené, 

celistvo okrajové, dvojito 

pílkovité, v mladosti sivo 

plstnaté, neskôr na vrchnej 

strane lysé  

 kôra je dlhodlho  hladkáhladká, , svetlásvetlá, , 

sivásivá, (v maldosti sivohnedá) 

borka sa nevytvára  

 skôr horskýhorský  druhdruh, v horách sa 

vyskytuje na rovnakých 

stanovištiach ako j. lepkavá, na 

rozdiel od ktorej vyžaduje 

prúdiacuprúdiacu  podzemnúpodzemnú  voduvodu  





SalixSalix  albaalba, , SalixSalix  fragilisfragilis, , SalixSalix  capreacaprea  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  VŔBVŔB  



SalixSalix  albaalba  ((vrbavrba  bílábílá))  
SalixSalix  fragilisfragilis  ((vrbavrba  

křehkákřehká))  

 až 30 m vysoký strom, 

obyčajne iba s 1 kmeňom o 

priemere až 1 m 

 listy sú kopikopijovitéjovité, s dlhou 

špičkou, na báze klinovité, na 

okraji pílkovité, na vrchnej 

strane tmavo zelené a lesklé, 

na spodnej strane ststriebristoriebristo  

chlpatéchlpaté, , sivsivoobbieleiele  

 kvety sú usporiadané v 

úzkych valcovitých úzkych valcovitých 

jahňadáchjahňadách, kvitne s rašením 

listov 

 rastie vovo  vlhkýchvlhkých  lesochlesoch  a a 

pozdlžpozdlž  potokovpotokov od nížin až 

do podhoria, teplomilná, znáša 

mierny tieň, väčšinou na 

vápnitých pôdach  

 nízky až stredne vysoký (do 15 

m) strom, častočasto  lenlen  kerker  

 listy sú kopikopijovitéjovité, s dlhou 

špičkou, na okraji pílkovité, na 

vrchnej strane tmavo zelené a 

lesklé, na spodnej strane 

svetlozelené až sivozelené, na na 

obidvoch stranách lyséobidvoch stranách lysé  

 kvety sú usporiadané v 5 cm 5 cm 

jahňadáchjahňadách, kvitne s rašením 

listov alebo krátko pred ním 

 podobné stanovištia ako v. 

biela ale na nevápnitých nevápnitých 

pôdachpôdach  

  

  

  





SalixSalix  capreacaprea  ((vrbavrba  jívajíva))  

 nízky až stredne vysoký (do 

15 m) strom, častočasto  lenlen  kerker  

 listy oválneoválne až širokoširoko  

kopijovitékopijovité, pomerne široké, 

prílistky rýchlo, opadajú 

 kvety chlpatéchlpaté  jahňadyjahňady, pri 

plnom rozkvitnutí so žltými 

peľnicami 

 plody sú tobolky v 

strapcovitých súplodiach po 

dozretí uvoľňujúce páperovitépáperovité  

semenosemeno  

 bežná pionierskapionierska  drevinadrevina  

našich lesov, často sa 

zmladzuje na rúbaniskách a 

okrajoch lesných ciest  

 



TiliaTilia  cordatacordata, , TiliaTilia  platyphylosplatyphylos  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  LÍPLÍP  



TiliaTilia  coradatacoradata  ((lípalípa  

malolistá)malolistá)  
TiliaTilia  platyphylosplatyphylos  ((lípalípa  

velkolistávelkolistá))  

 listy sú srdcovité, žilky tretieho 

rádu len slaboslabo  viditeľnéviditeľné, 

chĺpky v pazuchách žiliek na 

rube listov hrdzavéhrdzavé  

 kvitne o 2-3 týždne neskôrneskôr  

akoako  lipalipa  veľkolistáveľkolistá, kvety v 

bohatších chocholíkoch (po 5 5 

a a viacviac) 

 oriešky menšimenšiee, bez 

viditeľných rebier, dajú sa 

roztlačiť v prstoch 

 kontinentálnejšíkontinentálnejší  druhdruh, 

zostupuje nižšie ako lipa 

veľkolistá, horná hranica 

trochu nižšie než u lipy 

veľkolistej 

 listy sú srdcovité, žilky tretieho 

rádu výraznévýrazné, chĺpky v 

pazuchách žiliek na rube listov 

bielebiele  

 kvitne skôr ako lipa malolistá, 

kvety v menej početných 

chocholíkoch (spravidlaspravidla  popo  33)  

 oriešky väčšie ako u lipy 

malolistej, väčšinou s 

výraznými rebramirebrami, nedajú sa 

roztlačiť v prstoch 

 oceánickejšíoceánickejší  druhdruh, vystupuje 

trochu vyššie ako lipa malolistá, 

menej častý v nížinách  







PopulusPopulus  albaalba, , PopulusPopulus  nigranigra, ,   

PopulusPopulus  tremulatremula  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  TOPOĽOVTOPOĽOV  



PopulusPopulus  albaalba  ((topoltopol  bílýbílý))  
PopulusPopulus  nigranigra  ((topoltopol  

černýčerný))  

 vysoký, celkovo svetlosvetlo  

pôsobiacipôsobiaci  stromstrom  (najmä v 

korune) s hrubými konármi 

 listy sú trojtroj  ažaž  päťlaločnatépäťlaločnaté, 

na lícnej strane tmavozelené 

(takmer čierne), spočiatku 

chĺpkaté, neskôr lysé, na rube 

bieloplstnatébieloplstnaté  

 kôra hladká bielosivábielosivá  ažaž  

olivovosiváolivovosivá, borka sa tvorí len 

v spodnej časti staršíchch 

kmeňov, je hrubo rozpukaná 

 drevinadrevina  lužnýchlužných  lesovlesov, znáša 

však aj sucho, (dobre rastie na 

vápnitých štrkoch) u nás siaha 

max do 600 m n. m. 

 vysoký, celkovo tmavotmavo  

pôsobiacipôsobiaci  stromstrom  

 listy kosoštvorcovitékosoštvorcovité až 

trojúholníkovitétrojúholníkovité, so 

zaoblenými hranami, lesklé, 

sýtozelené, na dlhej sploštenej 

stopke, okraj pílkovitý  

 kôra je dlho hladká, žltohnedá 

až zelenkastá, borkaborka  je je tmavátmavá, 

hlboko rozpukaná v pásoch, v 

trhlinách čierna 

 drevinadrevina  alúviíalúvií  (prechodný luh), 

darí sa mu však aj v 

stromoradiach, náročnýnáročný  nana  

vlhkosťvlhkosť, neznáša zamokrenie  





PopulusPopulus  tremulatremula  ((topoltopol  

osika)osika)  

 listy dvojaké, na dlhých 

výhonkoch trojuholníkovo 

vajcovité na okraji vlnovkovité, 

na krátkych výhonkoch 

okrúhleokrúhle, , zúbkatézúbkaté, listové 

stopky sploštené (listy sa vo 

vetre ľahko chvejú)  

 kôra dlho hladká, zelenkastá, 

s výraznými lenticelami, v 

spodnej časti kmeňa sa 

neskôr tvorí hrubáhrubá  černastáčernastá  

borkaborka  

 nenáročná drevina s 

obrovským areálom, rastie od 

pieskov až po rašeliniská, v 

lesoch sa správa ako 

pionierkapionierka  drevinadrevina  



CerasusCerasus  aviumavium, , CerasusCerasus  mahalebmahaleb  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  ČEREŠNÍČEREŠNÍ  



CerasusCerasus  aviumavium  (třešeň (třešeň 

ptačí)ptačí)  

CerasusCerasus  mahalebmahaleb  

((mahalebkamahalebka  obecná)obecná)  

 strom vysoký do 30 m, hrubé 

konárekonáre  vzpriamenévzpriamené, koncové 

vetvičkyvetvičky  previsnutéprevisnuté 

 stopkaté listy pomerne veľké, 

podlhovasté, 

obrátenovajcovitéobrátenovajcovité, 

zahrotenézahrotené, okraj hrubo 

pílkovitý, na stopke tesne pod 

bázou listu dvedve  červenkastéčervenkasté  

žliazkyžliazky  

 kvety obojpohlavné, 

päťpočetné pomerne veľké, 

biele, vyrastajú v "okolíkoch„ 

 plody sú kôstkovicekôstkovice (známe 

čerešne) veľké asi 1 cm  

 pomerne statný strom, 

roztrúsene sa vyskytuje v 

dubináchdubinách  a a bučináchbučinách, splýva 

so splanenými záhradnými 

 vysoký ker až nízky strom (do 

asi 10 m) 

 listy širokovajcovitéširokovajcovité, 

zahrotenézahrotené, zvrchu 

tmavozelené, lysé a lesklé, 

spodná strana svetlejšia, žilky 

alebo pazuchy žiliek chlpatéchlpaté, 

na stopke tesne pod bázou listu 

dvedve  červenkastéčervenkasté  žliazkyžliazky  

 kvety obojpohlavné, 

päťpočetné, menšie ako u 

čerešne vtáčej, biele, vyrastajú 

v "okolíkoch„ 

 drobné tmavétmavé  kôstkovicekôstkovice, 

horké 

 lesostepnýlesostepný  druhdruh, rastie spolu 

s dubom plstnatým a jaseňom 

manovým  





SorbusSorbus  aucupariaaucuparia, , SorbusSorbus  torminalistorminalis, ,   
SorbusSorbus  ariaaria  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  JARABÍNJARABÍN  



SorbusSorbus  ariaaria  ((jeřábjeřáb  muk)muk)  

SorbusSorbus  torminalistorminalis  ((jeřábjeřáb  

břekbřek))  

 ker alebo strom s 

bieloplstnatbieloplstnatýmiými  púčikmipúčikmi  

 Listy sú vajcovitévajcovité, s dvojite 

pílkovitým okrajom, na báze 

listu bielo plstnatébielo plstnaté  

 plody sú oranžové alebo 

červené malmalvicevice, vajcovité 

 bežný druh listnatých lesov, 

vyskytuje sa najmä na najmä na 

vápencochvápencoch, kde zasahuje až 

po alpínsky stupeň  

 ker alebo strom s lysými lysými 

púčikmipúčikmi  

 listy sú perovito strihanéperovito strihané, 

žilnatina na rube plstnatá  

 súkvetie je v riedkej 

chocholíkovej metlinechocholíkovej metline, 

lupienky koruny sú okrúhle, 

biele  

 Plody tvoria žltočervené, žltočervené, 

neskôr hnedéneskôr hnedé  malmaloviceovice 

 častý druh listnatých lesov 

teplejších krajov, vyskytuje sa 

najmä na vápencochnajmä na vápencoch,  aj v 

horskom stupni 





SorbusSorbus  aucupariaaucuparia  ((jeřábjeřáb  
ptačíptačí))  

 ker, najčastejšie strom s 

chlpatými púčikmi 

 Listy sú nepárnonepárno  perovito perovito 

zloženézložené, s štyrmi až deviatimi 

jarmovými listami  

 súkvetie je v chocholíkovej v chocholíkovej 

metlinemetline  

 plody sú červené malvicečervené malvice  

 lesný druh lesný druh rozšírený od nížin 

až po alpínsky stupeň  



AilanthusAilanthus  altissimaaltissima, , RobiniaRobinia  pseudoacaciapseudoacacia, , 

JuglansJuglans  regiaregia, , AesculusAesculus  hippocastanumhippocastanum, , 

NegundoNegundo  aceroidesaceroides    

InIntrodukovanétrodukované    

listnaté drevinylistnaté dreviny  



AilanthusAilanthus  altissimaaltissima  
((pajasanpajasan  žláznatýžláznatý))  

RobiniaRobinia  pseudoacaciapseudoacacia  
((trnovníktrnovník  akátakát))  

 listy sú veľkéveľké, perovitoperovito  

zloženézložené, tvorené spravidla 

väčším počtom lístkov než u 

jaseňov, lístky vajcovito-

kopijovité, po oboch stranách 

žliazkaté  

 kvety  bielebiele, zapáchajúce vo 

veľkých rozkonárených 

metlináchmetlinách  

 plody tvoria okrúhlokrúhlee  plochplochéé  

nažknažkyy  uprostred vrtuľovitého 

krídla 

 správa sa invázneinvázne v lužných 

lesoch (tu agresívnejšia ako 

agát), pri ďalšom otepľovaní 

sa bude jejjej  agresivitaagresivita  

zvyšovaťzvyšovať, jedovatými koreňmi 

ohrozuje zdroje podzemnej 

vody.  

 listy nepárnonepárno  perovitoperovito  zloženézložené  

s s elipsovitýmielipsovitými  lístkamilístkami  s 

celistvými okrajmi 

 kvety bielebiele, typicky "bôbovité", 

voňavé, v  hustýchhustých  strapcochstrapcoch  

 plody sú suchésuché  strukystruky  s 

drobnými tmavými "fazuľkami" 

 najvýznamnejšia inváznainvázna  

drevinadrevina na Slovensku, 

schopná agresívne prenikať do 

pôvodnýchpôvodných  dubíndubín, výrazne 

meniaca pôdu (nitrifikácia) a 

ovplyvňujúca pôvodnú 

biodiverzitu, veľmi ťažko 

kontrolovateľná (výmladnosť, 

plodivosť)  





JuglansJuglans  regiaregia  ((ořešákořešák  
královskýkrálovský))  

AesculusAesculus  hippocastanumhippocastanum  
((jírovecjírovec  maďálmaďál))  

 listy sú veľké, nepárnonepárno  

perovitoperovito  zloženézložené  (koncový 

lístok najväčší), bazálne lístky 

bývajú menšie, všetky lístky 

zaoblenézaoblené, , obrátenovajcovitéobrátenovajcovité  

 plod tvorí guľatá zelená 

kôstkovicakôstkovica  s s hladkýmhladkým  

povrchompovrchom, obal sa po dozretí 

zoschýna a rozpadá ešte na 

strome, orech je svetlohnedý 

 rozšírený druhdruh  záhradzáhrad  a a 

stromoradístromoradí, miestami sa 

zmladzuje  

 listy veľké, dlaňovitodlaňovito  zloženézložené, 

zväčša 7-početné, lístky sú 

najširšie v hornej tretine, v 

spodnej časti výrazne zúžené 

 nápadné bielebiele  kvetykvety  s s 

červenýmičervenými  škvrnamiškvrnami, 

vyrastajú v máji vo 

vzpriamených veľkých 

metlinách  

 plodom je guľovitáguľovitá, , zelenázelená  

ostnatáostnatá  tobolkatobolka, po dozretí 

puká, obsahuje 1 alebo viac 

plodov (gaštanov) s veľkými 

"jazvami" " 

 bežne vysádzaný ako 

plodonosnáplodonosná  drevinadrevina  pre zver, 

resp. ako okrasná drevina, nie 

je invazívny  





NegundoNegundo  aceroidesaceroides  (javor (javor 
jasanolistýjasanolistý))  

 listy sú perovitoperovito  zloženézložené  z 2 z 2 --  

3 3 párovpárov, jednotlivé lístky 

"javorovité", s náznakmi 

lalokov (ako naznačuje názov, 

prechodné medzi javorom a 

jaseňom)  

 kvitne pred alebo súčasne s 

rozvíjaním listov, samčiesamčie kvety 

sú  

v v hustýchhustých  visiacichvisiacich  

zväzkochzväzkoch  

 plody sú krídlatákrídlatá  dvojnažkadvojnažka  

podobná plodom javorov, 

krídla zvierajú ostrýostrý  uholuhol  

(často sa až prekrývajú), 

semená sú pretiahnuté 

 v lužných lesoch sa správa 

invázneinvázne,  

z parkov sa šíri aj na okraje 



CrataegusCrataegus  laevigatalaevigata, , CrataegusCrataegus  
monogynamonogyna, , SambucusSambucus  nigranigra, , SambucusSambucus  

racemosaracemosa, , EuonymusEuonymus  verrucosusverrucosus, , 
EuonymusEuonymus  europaeaeuropaea,,  

CornusCornus  masmas, , SwidaSwida  sanguineasanguinea  

LigustrumLigustrum  vulgarevulgare, , LoniceraLonicera  xylosteumxylosteum  

ViburnumViburnum  opulus,Viburnumopulus,Viburnum  lantanalantana  

ROROZZLILIŠŠOVANIEOVANIE  vyšších krovvyšších krov  



CrataegusCrataegus  laevigatalaevigata  
(hloh obecný)(hloh obecný)  

CrataegusCrataegus  monogynamonogyna  
(hloh jednosemenný)(hloh jednosemenný)  

 kkerer, pologuľovitý, obrátene 

valcovitý, nepravidelný. S 

výškou 2 – 4 m 

 listy sú vajcovitévajcovité až 

elipsovitéelipsovité,, čepeľ na vrchole 

plytko 3(–5)-laločnatá, s 

nepravidelne dvojitodvojito--

pílkovitýpílkovitým okrajomm okrajom  

 súplodie s 3–10 plodmi na 

ohybných stopkách, 

kkôstkoviceôstkovice  môžu byť guľovité, 

široko elipsoidné; stredne 

veľké 

 súčasťou krovitého poschodia 

svetlejšíchsvetlejších  dubovýchdubových  lesovlesov, 

zriedkavo sa vyskytuje aj na 

zatienených a suchších 

stanovištiach lužných lesov  

 kerker  ažaž  nevysokýnevysoký  stromstrom od  

2 do 10 m, najčastejšie 

guľovitý, obrátene vajcovitý 

 listy sú vajcovitévajcovité až 

kosoštvorcovékosoštvorcové, 3–5-laločnaté 

až dielne, výkrojky široké, 

celistvookrajovécelistvookrajové,  na vrchole 

lalokov niekoľko hrubých 

zubov, na báze klinovité  

 plody sú elipsoidné, vajcovité 

až guľovité, 8–12 mm dlhé, s 

fialovočerveným, červeným až 

hnedo-červeným exokarpom 

 má širokúširokú  ekologickúekologickú  

valenciuvalenciu, preto môže rásť od 

extrémne xerotermných 

stanovíšť až po zaplavované 

aluviálne pôdy  







SSambucusambucus  nigranigra  (bez (bez 
černýčerný))  

SSambucusambucus  rracemosaacemosa  

(bez červený)(bez červený)  

 kkerer, kôra pokrytá hustými 

lenticelami, biely stržeňbiely stržeň  

 listy sú nepárnoperoviténepárnoperovité s 

pílkatým okrajom 

 súkvetie je chocholíkatý, 

mnohoramenný mnohoramenný vcholíkvcholík, , 

koruny kvetov sú biele alebo 

žltkasté 

 súplodie tvoria čiernofialovéčiernofialové  

kkôstkoviceôstkovice  

 nitrátofilnýnitrátofilný  druhdruh listnatých 

lesov, hojný od nížin až po 

horský stupeň 

 kkerer, kôra pokrytá hustými 

lenticelami, hnedý stržeňhnedý stržeň  

 listy sú nepárnoperoviténepárnoperovité s 

pílkatým okrajom 

 súkvetie je vrcholíkovávrcholíková  

metlinametlina, koruny kvetov sú 

zelenožlté, rýchlo opadávajú 

 súplodie tvoria červené červené 

kkôstkoviceôstkovice  

 lesný druhlesný druh, hojný na 

rúbaniskách od pahorkatín až 

po subalpínsky stupeň 







EuonymusEuonymus  

verrucosusverrucosus  ((brslenbrslen  

bradavičnatý)bradavičnatý)  

EuonymusEuonymus  europaeaeuropaea  

((brslenbrslen  evropskýevropský))  

 kkerer, zriedka strom, kôra na 

konárikoch pokrytá hnedými hnedými 

bradavicamibradavicami  

 listy sú s pílkatým okrajom, 3,5 

cm dlhé, hore končisté, lysé 

 súkvetie je vidlicavidlica, koruny 

kvetov sú žltkavohnedé, 

naružovelo okrové 

 súplodie tvoria žlté tobolkyžlté tobolky s 

čiernymi semenami ukrytými 

do polovice v oranžovom 

miešku  

 teplomilný druhteplomilný druh listnatých 

lesov, hojný v nížinách  

a pahorkatinách  

 kkerer, zriedka strom, kôra na 

konárikoch zelenosivázelenosivá, hladká, hladká  

 listy sú s pílkatým okrajom, 3,5 

cm dlhé, hore končisté, lysé 

 súkvetie je vidlicavidlica, koruny 

kvetov sú biele 

 súplodie tvoria štvorpuzdrové štvorpuzdrové 

tobolkytobolky so semenami ukrytými 

v oranžovom miešku  

 hojný druhhojný druh listnatých lesov a 

krovín od nížin až po horský 

stupeň  





CornusCornus  masmas  ((dříndřín  

obecný)obecný)  

SwidaSwida  sanguineasanguinea  ((svídasvída  

krvavá)krvavá)  

 kkerer, vysoký3 – 5 metrov, s 

hranatými konárikmi  

 listy sú na vrchnej strane 

pritlačene chlpaté, na spodnej 

strane odstávajúco chlpaté, 3 

– 4 páry žilnatiny 

 súkvetie je okolíkokolík, kvety majú 

zlatožltú farbu, objavujú sa 

ešte pred vypučaním listov 

 súplodie tvoria červené červené 

kôstkovicekôstkovice, jedlé  

 teplomilný druhteplomilný druh, hojný v 

nížinách a pahorkatinách, na na 

vápencoch vápencoch   

 kkerer, vysoký3 – 5 metrov, 

ktorého konáre sú vprvom roku 

plstnaté, neskôr na jeseň 

krvavočervené a lesklékrvavočervené a lesklé  

 listy sú na vrchnej strane 

pritlačene chlpaté, na spodnej 

strane odstávajúco chlpaté, 3 – 

4 páry žilnatiny 

 súkvetie je vrcholíkvrcholík, koruny 

kvetov sú biele 

 súplodie tvoria čiernomodréčiernomodré 

kôstkovice kôstkovice , často bielo 

bodkované  

 hojný druhhojný druh listnatých lesov, 

najmä lužných  





LigustrumLigustrum  vulgarevulgare  

((ptačíptačí  zob obecný)zob obecný)  

LoniceraLonicera  xylosteumxylosteum  

((zimolezzimolez  obecný)obecný)  

 ker ker so zelenohnedými 

konármi 

 listy niekedy prezimujú, sú 

protistojnéprotistojné, , kopjovitékopjovité, , 

celistvookrajovécelistvookrajové, v jeseni 

červenejúce 

 súkvetie je koncová koncová 

ihlancovitáihlancovitá  metlinametlina, koruny 

kvetov majú zelenú alebo bieli 

farbu, sú lievikovité 

 súplodie tvoria modročierne modročierne 

bobulebobule  

 teplomilný druhteplomilný druh, hojný v 

lesoch v nížinách a 

pahorkatinách, vysádzaný ako 

živý plot   

 bohato vetvený kkerer, vysoký do 

3 metrov, kôra starších konárov 

sa odlupuje v nepravidelných 

šupinkách  

 listy sú na oboch stranách 

pritlačene chlpatéchlpaté, podobne 

ako aj jednoročné konáriky  

 súkvetie je redukovaná redukovaná 

vidlicavidlica, koruny kvetov sú biele  

s dvoma pyskami 

 súplodie tvoria lesklé červené červené 

bobulebobule  

 hojný druhhojný druh svetlých lesov od 

nížin až po subalpínsky stupeň  





ViburnumViburnum  opulusopulus  

(kalina obecná)(kalina obecná)  

ViburnumViburnum  lantanalantana  

(kalina (kalina tušalajtušalaj))  

 opadavý, až 5 m vysoký kekerr 

alebo menší strom  

 listy sú nepravidelne 

dladlaňovitoňovito  ((33  ––5) 5) laločnélaločné, v 

obrysu okrúhlovajcovité, 

palístky sú niťovité 

 súkvetie je ploský vrcholíkploský vrcholík o 

priemere 5 – 10 cm, stredové 

kvety sú malé, pravidelné, 

plodnéplodné, okrajové kvety sú 

väčšie, biele až naružovelé, 

sterilnsterilnéé  

 súplodie tvoria červené červené 

kôstkovicekôstkovice, jedlé  

 hojný druh podmáčaných 

lesov  a krovín od nížin až po 

horský stupeň  

 opadavý, vzácne stále zelený 

ker, výnimočne i strom, 1 – 4 

metre vysoký  

 listy celistvé, vajcovité, až 

eliptické, na báze srdcovité až 

zaokrouhlené, na okraji pílovito 

zubaté 

 súkvetie je plochý až slabo 

vypuklý vrcholíkvrcholík, koruny 

kvetov sú žltkavobiele, všetky 

majú rovnakú veľkosť 

 súplodie tvoria červené po 

dozretí leské, čierne 

kôstkovice kôstkovice    

 na krovinatých stráňach,  

v lesostepi a lesných lemoch, 

na vápnitých hornináchna vápnitých horninách,  

v pásme pahorkatín 




