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Lesné spoločenstvá s borovicou lesnou na Slovensku  
– koncept ich klasifikácie

Scots pine forest communities in Slovakia – concept of classification 


Milan Valachovič
Botanický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, SK-842 23 Bratislava; e-mail: milan.valachovic@savba.sk

Keywords: Pinus sylvestris, Pyrolo-Pinetea, vegetation units, Western Carpathians
Abstract: Natural forest with Pinus sylvestris occupy suitable places in whole Eurasia between 
Scottish Highlands and southern Spain in the West to Vladivostok in the East. In addition to the 
natural distribution in Europe there are large areas with pine monocultures. Wide climatic and 
edaphic range, different origin and history of stands seriously complicate the classification of for-
est communities. The paper outlines a concept of classification of Scots pine forests in Slovakia 
taking into account the systems accepted in neighbouring countries. Traditionally, relic pine for-
ests on limestone are classified in a separate class: Erico-Pinetea. Acidophilous communities of 
the alliance Dicrano-Pinion are classified in the class Vaccinio-Piceetea. Similarly, the wettest peat-
land forests of the alliance Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris are classified in the same class which 
brings together Holarctic continental and boreal pine forests of nutrient-poor and hydromorphic 
soils. Continental pine forests on neutral, slightly basic soils are sometimes considered as an own 
class: Pyrolo-Pinetea. In the proposed system I suggest putting the Intra-Carpathian communi- suggest putting the Intra-Carpathian communi- putting the Intra-Carpathian communi-
ties to this class associating Euro-Siberian (sub)-continental psammophilous (sub)-thermophilous 
steppe pine forests.

ÚVOD
Borovica lesná, sosna (Pinus sylvestris) patrí 
medzi stromy s pozoruhodne širokou ekolo-
gickou amplitúdou, ktorá sa prejavuje v schop-
nosti obsadzovať stanovištia od extrémne kys-
lých až po ultrabázické, od vyložene suchých 
až po trvalo zamokrené, od naviatych pieskov 
pri mori aj vo vnútrozemí až po vrcholové par-
tie skalných brál do nadmorskej výšky 1800 m 
(v Alpách až do 2100 m). Teplotný limit jej výsky-
tu koreluje s izotermou -1 °C priemernej teploty 
počas najchladnejšieho mesiaca a s izotermou 
+33 °C maximálnej teploty počas najteplejšieho 
mesiaca (Dahl 1998, Kelly & Connoly 2000). 
Druhým obmedzením je jej náročnosť na svet-
lo a teda znížená schopnosť konkurencie v za-
pojených lesoch. Aj z tohto dôvodu borovica, 
na rozdiel od mnohých iných drevín, netvorí 

samostatnú zónu, ale širokú paletu azonálnych 
spoločenstiev. Navyše je borovica v Európe 
dlhodobo vysádzaná a to aj na nepôvodných 
stanovištiach, čo nesmierne komplikuje klasifi-
káciu lesných spoločenstiev. 

Prirodzený areál, siahajúci od Škótska a Špa-
nielska až po Vladivostok na východnom okraji 
Eurázie a od boreálnej zóny až do Stredomoria 
(Obr. 1) vytvára príležitosti pre opis množstva 
jednotiek s rôznou mierou regionálnej či nad-
regionálnej pôsobnosti, ktoré treba pri vytvá-
raní hierarchického klasifikačného systému 
brať do úvahy. Ponechajme stranou reliktné 
borovicové lesy s Pinus sylvestris, ktoré sú 
rozšírené na strmých, skalnatých (prevažne 
karbonátových) stanovištiach v Alpách, ale 
aj v Karpatoch a na Balkáne. Patria do samo-
statnej triedy Erico-Pinetea Horvat 1959, radu 
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Erico-Pinetalia Horvat 1959 a v prípade karpat-
ských lesov do zväzu Pulsatillo slavicae-Pinion 
Fajmonová 1978.

Nomenklatúra taxónov je uvedená podľa prá-
ce (Marhold, Hindák 1998), ostatné taxóny sú 
uvedené s autorskými citáciami.

DOTERAJŠIE KONCEPCIE
Ukazujú sa dve základné línie delenia boro-

vicových lesov v Európe – i/ boreokontinen-
tálne lesy, ktoré sú často v kontakte s bore-
álnou tajgou, obsahujú mnoho prvkov triedy 
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, 
a preto boli do tejto triedy tradične zaraďova-
né (cf. Matuszkiewicz 1962) a ii/ suchomilné 
lesy rozšírené v alpských a karpatských kotli-
nách, najmä všade tam, kde sa prejavuje daž-
ďový tieň s logickým pokračovaním do hĺbky 
kontinentálnej Eurázie. Pre tieto lesy predložil 
Oberdorfer et al. (1967) návrh, ktorým sa všet-
ky xerofilné a relatívne teplomilné borovicové 
lesy z území s kontinentálnou klímou zlúčili do 
novej triedy Pulsatillo-Pinetea sylvestris Oberd. 
in Oberd. et al. 1967 (z hľadiska nomenklatoric- hľadiska nomenklatoric-
kého kódu je platným menom triedy až meno 
Pyrolo-Pinetea sylvestris Korneck 1974). Týmto 
spôsobom, bez ohľadu na charakter substrátu, 
sa spolu do jednej skupiny dostali ako bazifil-

né, tak aj neutrálne a aj acidofilné spoločenstvá 
(cf. Oberdorfer et al. 1992). 

V strednej Európe sa tieto dve najväčšie sku-
piny borovicových lesov vzájomne prelínajú. 
Riešením v niektorých prehľadoch vegetácie 
Európy je ich spojenie do jedinej triedy a dife-
renciácia na nižšej syntaxonomickej úrovni (cf. 
Berg 2004). Pre pomenovanie triedy je potom 
v zmysle kódu použité najstaršie validne opísa-
né meno, teda Vaccinio-Piceetea. Model použi-
tý pre severné Nemecko by mohol byť s urči-
tou modifikáciou priechodný aj na Slovensku.

Niekedy sa ešte vyčleňuje skupina borovico-
vých lesov na rašeliniskách do samostatnej 
trie dy Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris Pas-
sarge 1968. Takéto jemné členenie na triednej 
úrovni však nemá oporu ani vo floristickom 
zložení bylinnej a drevinovej vrstvy a v pod-
state ani vo fyziognómii samotných porastov. 
Najčastejšie sa tvoria plynulé prechody a mo-
zaiky porastov v závislosti od lokálneho vlh-
kostného gradientu. V súlade s poslednými po-
znatkami im zostáva prisúdený samostatný rad 
Vaccinio uliginosi-Pinetalia sylvestris Passarge 
1968 v rámci triedy Vaccinio-Piceetea.

Ako si s problematikou klasifikácie borovico-
vých lesov poradili v okolitých krajinách? V pre-
hľade vegetácie Rakúska (Wallnöfer 1993) 
sa akceptovali vedľa seba tri triedy – Vacci-

Obr. 1. Prirodzený areál Pinus sylvestris, siahajúci od Škótska a Španielska až po Vladivostok a od boreálnej zóny až do 
Stredomoria a Turecka. Lokality označené ako E ukazujú miesta, kde bola borovica historicky vyhubená. 
Fig. 1. The natural distribution of the Pinus sylvestris covers territory from Scotland and Spain to Vladivostok, and from the 
boreal zone to the Mediterranean and Turkey. Sites designated as E show the location where the pine was historically extinct.
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nio-Piceetea, Erico-Pinetea a samostatne aj Pul-
satillo-Pinetea, s jediným okrajovým zväzom 
Ononido rotundifoliae-Pinion sylvestris Br.-Bl. 
et R. Rich. 1950. Neskôr (Willner & Grabherr 
2007) túto okrajovú jednotku vyriešili jej inklu-
dovaním (ako aj celej triedy Pulsatillo-Pinetea) 
do najstaršej opísanej jednotky, teda triedy 
Erico-Pinetea. Týmto do nemalej miery po-
zmenili pôvodný obsah triedy Erico-Pinetea, 
ktorú totiž vyčlenil Horvat (1959) pre čisto 
vápencové boriny reliktnej povahy. Navyše do 
takto predefinovanej triedy priradili Willner 
a Grabherr (l.c.) v rámci radu Vaccinio-Pinetalia 
aj acidofilný zväz Dicrano-Pinion sylvestris 
(Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962, čo je zatiaľ 
bezprecedentný krok v stredoeurópskej (eu-
rópskej) klasifikácii ihličnatých lesov. Spojenie 
všetkých borovicových lesov na základe do-
minantnej dreviny do spoločného radu resp. 
triedy kritizoval najmä Matuszkiewicz (1962); 
vďaka širokej ekologickej amplitúde edifikáto-
ra by sa podľa neho stal výsledný hierarchický 
systém neprehľadný. 

V prehľade ihličnatých lesov Ukrajiny (Šeljag-
Sosonko et al. 2006) sa zväz Dicrano-Pinion 
ocitol v triede Pulsatillo-Pinetea, napriek tomu, 
že prítomnosť viacerých boreálnych druhov 
triedy Vaccinio-Piceetea tomu do značnej miery 
odporuje. Zrejme z toho dôvodu sa v novšom 
prehľade autori vrátili ku klasickému konceptu 
príslušnosti tohto zväzu v rámci triedy Vaccinio-
Piceetea (cf. Solomacha 2008).

V Maďarsku sú borovicové lesy pomerne 
vzácne. Na vápnitých fylitoch v hraničnej ob-
lasti susediacej s Burgenlandom rastú bázické 
typy spoločenstiev zaradené do triedy Erico-
Pinetea, avšak floristickým zložením sú nepo-
merne kontinentálnejšej povahy než tie ne-
mecké. To platí aj pre spoločenstvo uvádzané 
z piesčitej oblasti južne od mesta Győr, ktoré 
sú zaradené do zväzu Festuco vaginatae-Pinion 
sylvestris Soó 1971 (ide o mladšie synonymum 
platne opísanej jednotky Festuco-Pinion sylves-
tris Passarge 1968 z Nemecka). Borhidi et al. 
(2012) zaradili tento zväz do triedy Pulsatillo-
Pinetea. V porastoch sú prítomné niektoré 
panónske elementy, napr. Dianthus arena-
rius L. subsp. borussicus Vierh., Festuca vagi-
nata Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. vaginata 

a ďalšie. V kombinácii s druhmi ako Goodyera 
repens, Pyrola chlorantha a acidofytmi, ako 
je Corynephorus canescens, Jasione montana 
alebo Veronica officinalis, stoja tieto porasty na 
pomedzí zväzu Dicrano-Pinion a kontinentálny-kontinentálny-
mi bormi. 

Podrobne a dlhodobo problematiku bazi-
filných kontinentálnych lesov v Čechách štu-
doval Kolbek (2004). Odlišuje od reliktných 
borín triedy Erico-Pinetea skupinu xerofilných 
spoločenstiev s Pinus sylvestris, ktoré poras-
tajú bázickejšie substráty (vápence, vápnité 
pieskovce, opuky, hadce), prevažne na mier-
nych svahoch, kde potenciálnou vegetáciou 
sú xerofilné dubové lesy s prímesou borovi-
ce. Prevaha borovice v porastoch je výsled-
kom lesného hospodárenia aj klimatických 
podmienok. Podrast v týchto svetlých lesoch 
býva prevažne trávnatý s viacerými xero-ter-
mofilnými bylinami triedy Festuco-Brometea. 
Krovité poschodie tvoria najbežnejšie druhy, 
ako sú hlohy, ruže, vtáčí zob a pod. V ČR sa 
uvádzajú tri asociácie, menovite Anemono 
sylvestris-Pinetum Hohenester 1960, Ophrydo 
insectiferae-Pinetum sylvestris Kolbek ass. pro-
vis. a Pyrolo-Pinetum sylvestris (Libbert 1933) 
E. Schmid 1936. Všetky sú provizórne zarade-
né do triedy Pyrolo-Pinetea (cf. Kolbek 2004). 
V najnovšom českom prehľade (Chytrý et al. 
2013) stoja samostatne iba reliktné boriny trie-
dy Erico-Pinetea; všetky ostatné typy sú zara-
dené v triede Vaccinio-Piceetea, vrátane bazi-
filných kontinentálnych lesov (Festuco-Pinion), 
acidofilných, boreálno-kontinentálnych lesov 
(Dicrano-Pinion) aj rašelinných borín (Vaccinio 
uliginosi-Pinion sylvestris).

KONCEPCIA PRE SLOVENSKO
A/ Reliktné borovicové lesy
Tieto zostávajú aj na Slovensku začlenené 
v trie de Erico-Pinetea, nakoľko ich druhové zlo-
ženie aj celková fyziognómia je dosť špecific-
ká (cf. Wallnöfer 1993, Hölzel 1996). Trieda 
s centrom areálu vo východoalpsko-severodi-
nárskej oblasti má v Západných Karpatoch ma-
loplošný výskyt obmedzený na viac-menej re-
liktné skalné stanovištia. Na rozdiel od Álp, via-
ceré charakteristické druhy triedy Erico-Pinetea 
na Slovensko vôbec nezasahujú. Typické sta-
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novište spoločenstiev a fyzio-
gnómiu borovíc reprezentuje 
fotografia (Obr. 2).

B/ Kyslomilné borovicové lesy
Taktiež v tomto koncepte na-
vr hujem pone chať zväz Dicra-
no-Pinion tradične v triede Vac-
cinio-Piceetea (cf. Pott 1992; 
Wallnöfer 1993; Heinken & 
Zippel 1999; Hommel et al. 
1999; Eichberger et al. 2007; 
Solomacha 2008), pretože 
je tu garnitúra taxónov, ktoré 
spájajú boreálne smrekové aj borovicové le sy, 
napr. druhy radu Ericales (Pyrolaceae, Mono-
tropaceae, Ericaceae, Vacciniaceae). Záro veň sú 
to druhy, ktoré sa len okrajovo viažu na spo-
ločenstvá triedy Pulsatillo-Pinetea a zväčša chý-
bajú aj v typických vápencových porastoch zvä-
zu Erico-Pinion. Aj na vápencových skalách síce 
rastú niektorí zástupcovia radu Ericales, napr. 
Rhododendron a Erica, ale ich výskyt je spojený 
s kyslým humusom z nerozloženého ihličia.

Zväz Dicrano-Pinion zastupujú azonálne po-
rasty na oligotrofných stanovištiach v tem-
pe rátnej zóne Európy. Na Slovensku je zväz 
Dicrano-Pinion rozšírený plošne predovšet-
kým na kyslých pieskoch Záhoria (Obr. 3). 
Prvú obšírnejšiu syntézu tohto zväzu urobil 
Matuszkiewicz (1962), keď ho vyhranil voči 
acidofilným dubinám a dal mu pevnú pozíciu 
v rámci triedy Vaccinio-Piceetea. Geograficky 
zväz ustanovil do severnej časti strednej a vý-
chodnej Európy (Nemecko, Poľsko, Litva, 

Bie lorusko a Ukrajina) s tým, že okrajovo 
zasa huje do južného Švédska a Fínska na se-
vere a do Rakúska, Maďarska a Slovinska na 
juhu. Existuje tak plynulý gradient od lesov 
v Holandsku (silne sú zastúpené druhy sub-
atlantické), cez porasty napr. v Nemecku 
a Čechách (centrum rozšírenia) alebo v Poľsku 
a v Pobaltí, ktoré sú oveľa viac ladené subbore-
álne, až po Slovensko a Maďarsko, kde sa dajú 
už nájsť aj prvky panónskej a submediteránnej 
proveniencie. Ďalej smerom na Balkán už tie-
to lesy chýbajú. Naopak, smerom na sever ich 
striedajú oligotrofné lesy zväzu Cladonio stella-
ris-Pinion sylvestris Kielland-Lund ex Ermakov 
et Morozova 2011 (cf. Ermakov & Morozova 
2011).

Na Slovensku skupinu kyslomilných borovi-
cových lesov podrobne preštudoval E. Krippel 
a M. Ružička (cf. Krippel & Ružička 1959, 
Ružička 1960, 1961, 1964). V podmienkach 
nášho územia ide o lesy, kde pozvoľne ustu-

Obr. 2. Reliktné skalné stanovište 
spoločenstiev triedy Erico-Pinetea.
Fig. 2. Relict stands of the communities 
belonging to the class Erico-Pinetea.
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pujú prvky boreálneho charakteru, napr. 
Chimaphila umbellata, Diphasiastrum compla-
natum, Goodyera repens, Monotropa hypo-
pitys, Pyrola chlorantha, Vaccinium myrtillus 
a najmä doznievajú subatlantické elementy, 
napr. Jasione montana, Logfia minima, Spergula 
morisonii. Prítomné sú mnohé termofyty, kto-
ré sa viac na východ kombinujú so skupinou 
sarmatských (resp. kontinentálnych) psamo-
fytov, ako sú napr. Armeria elongata, Carex 
ericetorum, Erysimum diffusum, Helichrysum 
arenarium, Koeleria glauca, Linaria genistifolia, 
Thymus serpyllum, Veronica dillenii a ďalšie. 
Spojovacím znakom je bohatá lišajníková fló-
ra a vrstva machorastov. Výrazné zastúpenie 
majú druhy Cladonia arbuscula, C. gracilis, C. 
furcata, C. phyllophora, C. pyxidata, C. rangi-
ferina, C. squamosa, z machorastov Dicranum 
polysetum alebo Leucobryum glaucum (cf. 
Dingová-Košuthová et al. 2013; Košuthová 
et al. 2015). Tieto najtypickejšie lišajníkové lesy 

osídľujú najkyslejšie oligotrof-
né piesky. Na miestach, kde je 
piesčitá pôda obohatená o živi-
ny a vápnik (napr. dekompozí-
ciou opadu z dubových listov) 
sa vytvárajú druhovo bohatšie 
bory s výskytom psa mofilných 
aj mezofilných druhov, ako sú 
Anthericum ra mo sum, Con val -
laria majalis, Lembotropis ni gri -
cans, Peu ce danum oreoseli num, 
Poly go natum odoratum, Scor-
zo ne ra humilis, Vinceto xi cum 
hi run  dinaria, ktoré dopĺňajú 
trá vy Cala magrostis epigeios, 

Cory nephorus ca nescens, Festuca ovina agg., 
Koeleria glauca a iné. Ide o porasty preferujú-
ce pararendziny s pH vyšším ako 6.5. V kyslom 
nerozloženom humuse a vrstve machorastov 
sa dobre darí aj plytko koreniacim acidofy-
tom, ako sú Calluna vulgaris, Jasione montana, 
Melampyrum pratense, Pilosella officinarum, 
Solidago virgaurea a Veronica officinalis. Podľa 
Matuszkiewicza (Matuszkiewicz 1962, 1984) 
ide o osobitnú asociáciu Peucedano oreoseli-
ni-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962, ktorá sa 
mozaikovito strieda práve s porastmi lišajní-
kových borov (Cladonio-Pinetum sylvestris 
Juraszek 1928) a najmä na vlhších stanovištiach 
sa obidve vzájomne prekrývajú. Z geografic-
kého hľadiska vyčleňovaná „sarmatská rasa” 
(Matuszkiewicz 1984) sa diferencuje druhmi 
Chamaecytisus ratisbonensis, Lembotropis ni-
gri cans, Pulsatilla pratensis a Dianthus car thu -
sia norum a subasociácia pulsatilletosum s An-
ten naria dioica, Thymus serpyllum, Pulsa tilla 

Obr. 3. Kyslomilné lesy zväzu Dicrano-
Pinion na viatych pieskoch Záhoria.
Fig. 3. Acidophilous forests of the alliance 
Dicrano-Pinion on the inland sand dunes.
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patens a dalšími taxónmi predstavujú typ spo-
ločenstva, ktoré pravdepodobne rastie aj na 
Borskej nížine.

Asociácia Festuco-Pinetum sylvestris Kobenza 
1930 (syn. Peucedano oreoselini-Pinetum) sa 
z po  hľadu škandinávskych fytocenológov po  -
važovala za centrálne spoločenstvo zväzu Di-
crano-Pinion (cf. Kielland-Lund 1981). V Poľ sku 
v tejto asociácii ešte rastú napr. Arcto staphylos 
uva-ursi, Diphasiastrum complanatum, Pyrola 
chlorantha, Rubus saxatilis; na Slovensku je 
z boreálnych druhov zväzu prítomný častej-
šie iba druh Chimaphila umbellata (Šomšák 
et al. 2004). Aj Poliaci (Matuszkiewicz 1962, 
1984; Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1973) 
ju vždy brali ako súčasť širšie chápaného zvä-
zu Dicrano-Pinion. Zastúpenie druhov zväzu 
Festuco-Pinion sylvestris je niekedy ale natoľko 
výrazné a pravidelné, že bolo neskoršie dôvo-
dom na preradenie asociácie do zväzu zahŕňa-
júceho suché bazifilné kontinentálne borovico-
vé lesy (cf. Berg 2004).

V území na rozhraní panón-
skej a kontinentálnej flóry je 
jednoznačné rozhodnutie ob-
tiažne. Pôvodný názov zvä-
zu (Cytiso ruthenici-Pinion) 
prvý raz provizórne načrtol 
Krausch (1962), keď pre svo-
ju asociáciu Diantho-Pinetum 
hľadal umiestnenie a videl isté 
odlišnosti od kyslomilných le-
sov zo zväzu Dicrano-Pinion. 
Neskoršie zaradenie do radu 
Pulsatillo-Pinetalia a triedy Pul-
satillo-Pinetea sylvestris navrh-
li Oberdorfer et al. (1967). 

Bohužial prvoopis triedy Pyro lo-Pinetea (syn. 
Pulsatillo-Pinetea) z okraja areálu sa odrazil na 
nejednoznačnom chápaní jej heterogénneho 
obsahu a nedostatočnom počte charakteris-
tických a diferenciálnych taxónov (cf. Hölzel 
1996). To nakoniec viedlo aj k neskoršiemu zlu-
čovaniu s inou triedou (cf. Willner & Grabherr 
2007).

C/ Kontinentálne bazifilné borovicové lesy
Poslednou skupinou borovicových lesov na 
Slovensku sú vnútrokarpatské, kotlinové bazi-
filné borovicové lesy kontinentálneho charak-
teru. Tieto by mali najlepšie napĺňať definíciu 
triedy Pyrolo-Pinetea u nás. Trieda Pyrolo-
Pinetea je optimálne vyvinutá v kontinentál-
nej časti Eurázie, s vyšším zastúpením step-
ných druhov, z ktorých k nám zasahujú napr. 
Artemisia campestris, A. scoparia, Carex ericeto-
rum, C. supina, Koeleria glauca, Gypsophila pa-
niculata, Helichrysum arenarium, Peucedanum 

Obr. 4. Bazifilné borovicové lesy 
kontinentálneho charakteru triedy 
Pyrolo-Pinetea.
Fig. 4. Continental basiphilous pine 
forests of the class Pyrolo-Pinetea.
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oreoselinum, Pseudolysimachion spicatum, Pul-
sa tilla patens, P. pratensis, Senecio jacobaea, 
Thy mus serpyllum (Ermakov et al. 2000), a kto-
ré v Panónii dopĺňajú napr. endemické taxóny 
ako Dianthus arenarius L. subsp. borussicus 
Vierh., Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd. 
subsp. vaginata, F. v. subsp. dominii a pod.

Situáciu komplikuje skutočnosť, že niekedy 
sú takéto lesy v priamom kontakte s reliktný-
mi bormi rastúcimi na vápencových bralách. 
Najčastejšie rastú na svahoch so sklonom ca. 
30° (Obr. 4). Skalnatý bázický substrát býva 
prekrytý hlbšou pôdou aj vrstvou ihličia. Ďal-
šou komplikáciou pre ich jednoznačnú klasifi-
káciu je fakt, že sa jedná o sekundárne porasty 
na svahoch, kde sa pôvodne vyskytovali zmie-
šané, najmä dubové lesy, ktoré boli v minulos-
ti vyrúbané a svahy využívané ako pasienky. 
Následne zalesnenie sa už realizovalo iba bo-
rovicou, prípadne smrekom a smrekovcom. 

Listnaté dreviny (Acer pseudoplatanus, Carpinus 
betulus, Fagus sylvatica, Quercus petraea agg.) 
sú len sporadickou súčasťou dnešných poras-
tov. V krovitom poschodí stále prežíva celý 
rad „pasienkových” krovín (Corylus avellana, 
Crataegus sp. div., Juniperus communis, Prunus 
spinosa a pod.). Zaujímavý je ale podrast – tu 
prevládajú trávy, najmä Brachypodium pinna-
tum, B. sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, 
C. varia, ďalej niektoré ostrice (Carex alba, C. 
flacca, C. humilis, C. michelii) a teplomilnejšie 
byliny Anthericum ramosum, Aster amelloi-
des, Convallaria majalis, Laserpitium latifolium, 
Lembotropis nigricans, Polygonatum odoratum, 
Rubus saxatilis, Vincetoxicum hirundinaria. Fy-
ziognómiou aj niektorými druhovými kombi-
náciami spĺňajú tieto porasty definíciu konti-
nentálnych lesov, tak ako ich opisuje Ermakov 
napr. v triede Brachypodio pinnati-Betuletea 
pendulae Ermakov et al. 1991 (cf. Ermakov et 

Obr. 5: Pozícia zväzov a vyšších syntaxónov pozdĺž 
stúpajúceho gradientu pH substrátu (os X), stúpajúceho 
gradientu pôdnej vlhkosti (os Y), ktorý do istej miery 
odráža aj prejav celkovej kontinentality. Skupina 
bazifilných kontinentálnych spoločenstiev zväzu Festuco-
Pinion je zaradená v rámci triedy Pyrolo-Pinetea. 
Fig. 5. The position of alliances and higher syntaxa along 
the gradient of pH (X axis) and gradient of soil humidity  
(Y axis) as reflection of the overall continentality. The 
group of the basiphilous continental communities (all. 
Festuco-Pinion) is included within the class Pyrolo-Pinetea.
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al. 2000). Samotného N. Ermakova podobnosť 
slovenských a sibírskych lesov pri návšteve 
Slovenska v roku 2012 veľmi prekvapila.

Informácií o tejto skupine borovicových le sov 
zo strednej Európy je doteraz málo. Zo Slo-
venska sú nepublikované zápisy najmä z Lip-
tovskej a Popradskej kotliny, Spiša a z Ho re-
hronia, publikované iba z okolia Markušoviec 
(Vadel 2012). 

ZÁVER
Navrhovanú koncepciu najlepšie ilustruje pred-
ložená schéma (Obr. 5). Z nej vidieť, že prevaž-
ná časť lesov s borovicou lesnou zostáva na-
ďalej začleňovaná do triedy Vaccinio-Piceetea, 
teda triedy združujúcej zonálne ihličnaté (pre-
dovšetkým smrekové) lesy severnej pologule 
v boreálnej a hemiboreálnej oblasti. To, že 
pôvodné smrečiny sú aj na Slovensku zaraďo-
vané do radu Piceetalia excelsae je dané histo-
ricky, nakoľko Tatry sú miesto prvopisu radu 
aj zväzu (Pawłowski et al. 1928). 

Pre lesy s borovicou lesnou na najkyslejších 
substrátoch bol vytvorený rad Pinetalia syl-
vestris (cf. Oberdorfer 1957). Ale aj pri akcep-
tácii viacerých tried nie je diferenciácia jedno-
tiek ľahká a na úrovni asociácií sa v jednom úze-
mí môžu mozaikovito striedať a tvoriť mnoho 
prechodov (cf. Matuszkiewicz 1962). Pozícia 
zväzu Dicrano-Pinion ani zväzu Pulsatillo sla-
vicae-Pinion sa nemení. Práve tieto dva zväzy 
stoja na opačných póloch spektra substrátov 
aj výškového gradientu (Obr. 5). Novým chá-
paním je pozícia bázických kontinentálnych 
spoločenstiev zväzu Festuco-Pinion v rámci 
triedy Pyrolo-Pinetea. Najmä v západokar-
patských kotlinách je istý prienik niektorých 
asociácií k spoločenstvám zväzu Pulsatillo sla-
vicae-Pinion, na vápnitých pieskoch na juhu 
Slovenska zasa podobne ako v Maďarsku k aci-
dofilným spoločenstvám zväzu Dicrano-Pinion. 
Postavenie bázických kontinentálnych spolo-
čenstiev na Slovensku bude potrebné preveriť 
podrobným výskumom a podoprieť porovná-
vacou fytocenologickou štúdiou recentných 
dátových súborov.
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