
rastliny okolo nás
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V tomto čísle si predstavíme trojicu ih-
ličnatých drevín – smrek, jedľu a tis. 
Všetky tri druhy patria k nahosemen-
ným rastlinám. 

Smrek	obyčajný	(Picea abies)

Smrek	obyčajný	patrí do čeľade boro-
vicovité (Pinaceae). Jeho koreňová sú-
stava je plochá a hlavný koreň skrátený. 
Vzhľadom na to, že korene sú rozložené 
v malej hĺbke, tento strom je značne ná-
chylný na vyvracanie vetrom. 

Smrek obyčajný dorastá do výšky 30 
až 50 metrov, zriedkavo i 70 metrov. 
Jeho kmeň je vzpriamený a rovný. Kôru 
má v mladosti hladkú, svetlohnedú, ne-
skôr červenohnedú až sivú. Borka sa 
odlupuje v tenkých šupinkách. Smrek 
obyčajný z diaľky odlíšime od iných 
drevín podľa typického pravidelného 
tvaru koruny. Tvoria ju odstávajúce, 
zvyčajne až visiace konáre. 

Typickým znakom smreka obyčajného  
je kužeľovitá koruna

Na konárikoch vyrastajú po jednom 
tmavozelené lesklé štvorhranné ihlico-
vité listy – ihlice s kosoštvorcovým 
prierezom, ktoré obrastajú konáre z bo-
kov a zhora a po opadaní zanechávajú 
drobné bradavičnaté jazvy. Majú tuhú 
konzistenciu a dobrú ohybnosť. Sú kon-
čisté, slabo pichľavé a dosahujú dĺžku 
jeden až dva centimetre. Ihlice opadá-

vajú postupne. Vymieňajú sa v priebehu 
4 až 5 rokov, preto sa vám môže zdať, 
že sa vzhľad stromu počas roka nemení. 

Ihlice smreka obyčajného sú na konáriku  
kefkovito rozostavené

Smrek obyčajný kvitne od apríla do 
júna. Kvety sú jednopohlavné. Samčie 
súkvetia majú červenú farbu, samičie sú 
červené alebo zelené na koncoch minu-
loročných konárikov. Opeľuje ich vie-
tor. Zrelé šišky široké asi 4 cm majú 
hnedú farbu, vajcovitý tvar a dorastajú 
do dĺžky 16 cm.

Mladé šišky smreka rastú smerom nahor  
a dozrievajú v prvom roku

Detail konárika so zrelými šiškami visiacimi 
nadol, staršími tmavozelenými ihlicami  

a novými svetlozelenými ihlicami

Odpadnutá stará šiška smreka obyčajného 
v snehu

Šišky smreka obyčajného sú súčasťou 
potravy zvierat. Krivonos smrekový  
vylupuje semená zo šišiek smreka po-
mocou svojho zobáka pripomínajúceho 
kliešte. I vďaka tejto potrave nemá 
problém prežiť zimu a ako jediný náš 
operenec priviesť na svet v tomto roč-
nom období mláďatá.

Krivonos smrekový so šiškou smreka  
obyčajného

Veverica stromová šišku smreka ohryzie,  
zostane z nej iba tzv. vreteno

Zvyšok šišky smreka po ohryzení  
vevericou stromovou
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Smrek obyčajný je najrozšírenejšou 
ihličnatou drevinou v Európe. Rastie od 
juhu Európy až po Severné more. Pô-
vodný je v horských a vysokohorských 
oblastiach severnej a strednej Európy 
(od 900 po 1550 metrov nad morom), 
inde je vysádzaný – tvorí samostatné 
lesy pozostávajúce z drevín iba tohto je-
diného druhu – monokultúry. Niekde 
smrek obyčajný rastie spolu s inými ih-
ličnatými drevinami, najmä borovicou 
lesnou.

Smreky v ihličnatom lese v zimnom období

Smrek obyčajný s borovicou lesnou

V niektorých oblastiach sa prirodzené 
rozšírenie smreka značne zväčšilo. Po-
mohlo tomu predovšetkým to, že smrek 
ako veľmi rýchlo rastúca drevina dáva 
v pomerne krátkom čase úžitok. Na Slo-
vensku sa pôvodné lesy nachádzajú vo 
vyšších polohách. V nadmorskej výške 
1 500 až 1 550 metrov tvorí prirodzenú 
hranicu lesa. 

Na základe výskytu smreka sú dokon-
ca pomenované i niektoré oblasti, naprí-
klad Smrekovica v blízkosti Ružomber-
ka. 

Samica (hore) a samec (dole)  
krivonosa smrekového

Ekologické nároky smreka obyčajné-
ho nie sú vysoké – dobre sa mu darí na 
rozličných geologických podkladoch, 
uprednostňuje však hlinité a piesočnaté 
pôdy. Výborne znáša nízke teploty. 
V minulosti bol vysádzaný na rozsiah-
lych plochách, dokonca i na stanoviš-
tiach vhodných pre rast listnatých dre-
vín. 

Často býva pestovaný pre produkciu 
dreva a na ochranu pôdy pred eróziou, 
ale i ako okrasný strom. Dendrológovia 
vypestovali celý rad jeho rozličných fo-
riem. Jeho drevo je rovnomerne štiepa-

teľné, pružné, ľahko opracovateľné. Vy-
užíva sa v drevárskom a papiernickom 
priemysle. 

Hospodárske monokultúry však často 
silno poškodzujú rôzne druhy hmyzu – 
najmä lykožrút a motýle. 

Kôra smreka obyčajného obsahuje 
veľa tanínu. Fyziologickým produktom 
všetkých ihličnanov, teda i smreka oby-
čajného, je tzv. terpentínový balzam (si-
licoživica), ktorý obsahuje terpentíny. 
Jeho destiláciou sa získava živica a ne-
prchavá zložka – kolofónia. 

Smrek obyčajný patrí medzi liečivé 
rastliny. V ľudovom liečiteľstve sa 
osvedčil odvar z mladých ihlíc a konári-
kov. Fermentáciou ihličia a mladých 
vetvičiek s kvasnicami sa pripravuje 
tzv. smrekové pivo. 

Smreky na Smrekovici vo Veľkej Fatre

Lesná škôlka vo Vápenici medzi Svitom  
a Spišskou Teplicou

Zo semien pestujú lesníci v lesných škôlkach 
mladé stromčeky, ktoré vysádzajú na miesta 

budúcich alebo už vyťažených lesov
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Celkový vzhľad vetvičky, ihlice na konáriku a šiška jedle bielej

Zrelé šišky jedle bielej rastú smerom nahor

Rastie najčastejšie na hlbších, vlahou dobre zásobených 
pôdach s priaznivou tvorbou humusu. Dobre znáša všetky 
substráty, uprednostňuje však vápence a dolomity.

Na rozdiel od smreka iba zriedkavo tvorí čisté jedľové po-
rasty, najčastejšie rastie vtrúsená s dubom a bukom na rozhra-
ní bučín a smrečín. 

Je veľmi citlivá na extrémne suchá, holomrazy, priemysel-
né plyny a kyslé dažde. Jej výskyt je indikátorom čistého 
ovzdušia. V minulosti bola na Slovensku zákonom chránená, 
podľa súčasnej legislatívy sa na tento druh už ochrana ne-
vzťahuje.

Niekedy sa pestuje. Jej mäkké a ľahké drevo je vhodné na 
stavebné práce a na výrobu hudobných nástrojov, často však 
býva napádané voškami. Jedľa biela našla uplatnenie i v ľu-
dovom liečiteľstve. Zo živice sa získava liečivý štrasburský 
terpentín. 

Jedľa	biela	(Abies alba)

Jedľa	biela patrí taktiež do čeľade borovicovité (Pinaceae). 
Jej ihlice sa vymieňajú postupne. Dorastá do výšky 60 met-
rov. Kôra priameho mohutného kmeňa má najskôr sivobielu 
až sivohnedú farbu a je hladká so živicovými žliazkami.  
Neskôr sa šupinkovito odlupuje a je striebristosivá. Konáre 
tvoriace korunu sú takmer vodorovné alebo odstávajúce na-
dol, iba na vrcholci sú vzpriamené. Pod zemou má kolovitý 
koreň, preto je odolnejšia voči vetru ako smrek.

Časť koruny jedle bielej

Ihlice vyrastajú na konárikoch po jednom z jedného miesta 
vo dvoch radoch. Sú pomerne krátke (s dĺžkou do 3 cm), ale 
trochu dlhšie ako ihlice smreka. Sú výrazne lesklé, tuhé 
a ohybné, na rozdiel od smrekových ihlíc majú tupé konce. 
Na líci sú tmavozelené. 

Dva biele pruhy na spodnej strane každej ihlice sú typickým  
znakom jedle bielej

Kvitne od mája do júna. Samčie kvety sú bledožlté, samičie 
bledozelené. Opeľuje ich vietor. Valcovité šišky jedle bielej 
majú bledohnedú farbu, sú vzpriamené a rastú smerom nahor. 
Dorastajú do šírky 4 cm a do dĺžky 10 cm. Po dozretí sa rozpa-
dávajú už na strome, preto ich v jedľových lesoch na zemi pod 
stromami nájsť nemôžeme. Vreteno šišky ostáva na strome. 

Vyskytuje sa v celej strednej Európe až do nadmorskej výš-
ky 2 100 metrov, na juhu Európy na Apeninskom a Balkán-
skom polostrove. Na Slovensku je hojná v prirodzených pod-
horských a horských lesoch od nadmorskej výšky 480 metrov 
až po 1 260 metrov nad morom. Miestami je však veľmi zde-
cimovaná. 

Biológia
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Tis	obyčajný	(Taxus baccata)

Druhový latinský názov tisu	obyčajného	je odvodený z la-
tinských slov bacca, baccatus, ktoré v preklade znamenajú 
bobuľa, resp. bobuľnatý. V rámci botanického systému je za-
radený do rovnomennej čeľade tisovité (Taxaceae). Vzras-
tom je ker alebo strom, pretože sa niekedy bohato rozkonáru-
je do širokej koruny tesne nad zemou, inokedy vyššie – a teda 
má i kmeň. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od iných ihlična-
nov, kmeň tisu neobsahuje živicu. Dorastá do výšky 2 až 
17 metrov, zriedka i do 20 metrov. Dožíva sa nezvyčajne 
dlhého veku (niektoré literárne pramene uvádzajú 1 000 až 
2 000 rokov). Hladká červenkastohnedá kôra sa odlupuje 
v malých šupinkách. 

Jeho ploché zelené ihlice so 
špicatým zakončením vyrastajú 
na konárikoch jednotlivo. Sú širo-
ké asi 2,5 cm a dlhé okolo 3 cm. 
Usporiadané sú do dvoch radov 
a majú nápadnú strednú žilku. Na 
rozdiel od väčšiny iných druhov 
ihličín sú pomerne mäkké. Opadávajú postupne po 6 až 8 ro-
koch, takže po celý čas má táto drevina zelený vzhľad.

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Kvitne od marca do apríla – samčie kvety sú žlté, samičie 
zelené s jediným vajíčkom. Opeľuje ich vietor. Jeho „šišky“ 
vôbec nevyzerajú ako klasické šišky, ale pripomínajú lesné 
plody. Samičie kvety sa menia na plody s jedným semenom, 
ktoré vyčnieva z červeného dužinatého oplodia – pohárikovi-
tého mieška. Dozrievajú v septembri. Rozširujú ich živočí-

chy, ktoré ich prenášajú v tráviacom trakte a neskôr vylúčia 
spolu so stolicou na iné miesto. 

Rastie najmä v strednej a severnej Európe. Nachádza sa 
v horstvách Európy od Pyrenejí až po Balkán, na severe Veľ-
kej Británie, Škandinávie, severnej časti malej Ázie až po 
Kaukaz, vo východnej Európe však úplne chýba. Vo voľnej 
prírode v súčasnosti patrí k zriedkavým druhom. Na Sloven-
sku sa vyskytujú zvyšky z minulosti rozsiahlych porastov 
v okolí Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice. Prírodná rezer-
vácia Harmanecká tisina s 200 000 jedincami nachádzajúca 
sa v oblasti medzi Banskou Bystricou a Turčianskymi Tepli-
cami vo Veľkej Fatre je najväčšou európskou lokalitou tisov. 
Roztrúsene rastie v lesoch karpatského oblúka, v Tatrách je 
vzácny.

Na geologický podklad nie je náročný, uprednostňuje však 
vlhké vápence a dolomity. Obľubuje humusovité a skeletnaté 
pôdy. Rastie na strmých tienistých svahoch, kde jeho korunu 
tvaruje vietor, ale niekedy aj hlbšie v zarezaných údoliach 
a sutinách v oblasti bučín a zmiešaných horských lesov. 

Na rozdiel od jedle bielej a niektorých iných ihličnatých 
drevín, tis obyčajný dobre znáša zadymený vzduch, a preto sa 
často sadí v parkoch, záhradách, pri kostoloch, na cintorínoch 
a verejných priestranstvách ako okrasná drevina. Pestované 
druhy utvárajú rozličné formy. Využíva sa aj ako živý plot.

Pri kontakte s ním je vhodná istá dávka opatrnosti – celá 
drevina okrem červeného miešku – dužiny plodu, ktorá ob-
klopuje semeno, je jedovatá. Listy obsahujú súbor bázických 
látok spoločne označovaných taxín (odtiaľ pochádza i jeho 
latinské pomenovanie Taxus) i stopy kyanogénnych glykozi-
dov. Príznaky otravy sa prejavujú asi hodinu po konzumácii 
nevoľnosťou, zvracaním, rozšírením zreničiek a bledosťou. 
Po prechodnom zrýchlení dýchania dochádza k jeho spoma-
leniu, poklesu krvného tlaku a kolapsu. Smrť nastáva po za-
stavení dýchania a činnosti srdca. Tis obyčajný je prudko je-
dovatý i pre kone a iné zvieratá. 

Tisové drevo sa vyznačuje tenkými letokruhmi, čo zname-
ná iba nepatrný ročný prírastok – rastie veľmi pomaly. Má 
červené jadro, ktoré je ťažké, pevné, tvrdé, trvanlivé a veľmi 
elastické. V stredoveku sa využívalo na výrobu lukov. V sú-
časnosti sa používa v umeleckom stolárstve. 

Patrí k terciálnym reliktom (pozostatkom treťohôr). Podľa 
súčasnej slovenskej legislatívy je zaradený k chráneným dru-
hom národného významu, spoločenská hodnota jedinca pred-
stavuje 9,95 €.

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., kresba: Nela Gloríková
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Vzhľad, kvety, ihlice a plody tisa obyčajného
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