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7 RASTLINSTVO 

Rastlinstvo nášho územia má stredoeurópsky charakter a vyznačuje sa veľkým 
množstvom druhov. Na území Slovenska rastie okolo 3000 druhov cievnatých rastlín, 850 
druhov machov, 1 500 druhov lišajníkov, 3 500 druhov makroskopických a 15 000 
druhov mikroskopických druhov húb a okolo 9 000 druhov rias. Mnoho nových druhov 
zaviedol človek, ako šľachtiteľ, ale niektoré aj nevedome ako buriny, ktoré majú svoj pôvod v 
rôznych oblastiach sveta, ale najmä na severnej pologuli. Dnes sú tieto súčasťou nášho 
rastlinstva. Mnohé druhy našich rastlín sú pred vyhynutím, sú ohrozené a k týmto patrí okolo 
400 druhov cievnatých rastlín. Neobyčajné pestré druhové zloženie rastlinstva v 
Slovenskej republike je spôsobené predovšetkým polohou v strednej Európe, ktorá 
umožňuje prenikanie rôznych vplyvov zo všetkých okolitých oblastí. Je výsledkom 
rozsiahlych migrácií, ktoré prebiehali rôznymi smermi, najmä v kvartéri v súlade so zmenami 
klímy. V poslednom období rozhodujúci vplyv na rastlinnú pokrývku a jej zloženie má 
človek. 

7.1 VÝVOJ RASTLINSTVA NA NAŠOM ÚZEMÍ OD KONCA 
TREŤOHÔR  

Súčasné rozšírenie rastlinstva na našom území nemožno vysvetliť bez pochopenia jeho 
vývoja počas minulých období. Nie je potrebné zachádzať do veľmi dávnych geologických 
dôb. Bezprostredne najdôležitejšie je obdobie asi posledných 10 000 - 12 000 rokov, 
neskorý glaciál a postglaciál. Areály niekdajšieho rozšírenia rastlín môžeme rekonštruovať 
na základe zachovaných odtlačkov a zvyškov rastlín. U nás sa odtlačky rastlín zachovali,  
najmä v travertínoch (sladkovodných vápencoch). Listy, konáriky, osi rastlín padli do vôd, 
ktoré obsahovali CaCO3 a boli ním impregnované a ten ich potom konzervoval. Vyzrážaním 
CaCO3 z minerálnych prameňov a za pomoci odumretých rastlín a živočíchov vznikal 
samotný travertín. Veľmi dôležitým prameňom pre poznanie rastlinstva od konca doby 
ľadovej sú peľové zrnká, ktoré sa zachovali predovšetkým v rašeliniskách, ale aj v sprašiach 
(palynologická analýza).  

V starších treťohorách malo rastlinstvo v strednej Európe tropický prípadne 
subtropický ráz, ktorý si zachovalo až do stredného miocénu (báden), bolo teda veľmi 
odlišné od nášho súčasného rastlinstva. Koncom miocénu a počas pliocénu sa podnebie 
ochladzuje. Tropická a subtropická flóra u nás zaniká. 

Začiatkom pliocénu rástli u nás tzv. arktoterciérne druhy, rozšírené predtým v 
oblastiach ležiacich severnejšie. Podnebie sa ďalej ochladzovalo a stávalo sa 
kontinentálnejším. Ešte pred koncom pliocénu vymizli zo strednej Európy veľmi náročné 
rastliny ako napr. palmy, figovníky, vavríny, oleandre, myrty. Zo severnej Európy 
prichádzalo k nám tzv. boreálne rastlinstvo a v európskych pohoriach sa od konca 
miocénu vytvárala odlišná vysokohorská vegetácia. 

Približne pred 8300 rokmi skončila sa posledná doba ľadová a podnebie sa začalo 
definitívne otepľovať. Nastalo poľadové obdobie holocén, ktoré trvá podnes. Holocén je zo 
všetkých období kvartéru, vzhľadom k veľkému počtu spracovaných lokalít, obdobím z 
hľadiska vývoja vegetácie najlepšie známym. Delí sa na niekoľko období. 

Preboreál (8300 - 7000 rokov pred n. l.). Teplota sa postupne zvyšovala, ale bola 
približne o 2 - 4°C nižšia ako dnes. Začali sa vytvárať zapojené brezovo-borovicové lesy, v 
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ktorých sa roztrúsene objavujú prvé náročnejšie dreviny napr. lieska (Corylus avellana), dub 
letný (Quercus petreae), brest (Ulmus sp.). Na úpätí Tatier siahali do výšky 1200 m n. m. 
borovicovo-brezové lesy a v Podunajskej nížine boli bukovo-dubové lesy. 

Boreál (7000 - 6000 rokov pred n. l.). Otepľovanie pokračovalo a zvýšila sa vlhkosť 
vzduchu. Vďaka priaznivej klíme sa rýchle šírila lieska (Corylus avellana) a dub (Quercus 
sp.). Vo vyšších pohoriach sa vyskytoval smrek (Picea sp.). Bolo to veľmi priaznivé obdobie 
pre šírenie teplomilnej a suchomilnej vegetácie. 

Atlantik (6000 - 4000 rokov pred n. l.). Podnebie bolo teplé a priemerná ročná teplota 
bola približne o 3 - 4° C vyššia ako dnes a ovzdušie bolo vlhkejšie. Horná hranica lesa bola 
o 300 - 350 m vyššie ako dnes. Rozvíjali sa lesy a stepné formácie boli vyvinuté len 
ostrovčekovite v najsuchších oblastiach. U nás rástli dúbravy s dubom cerom a dubom 
plstnatým (Quercus cerris, pubescens), brestom (Ulmus carpinifolia), lipou (Tilia cordata) a 
jaseňom (Acer sp.). Podiel liesky je ešte značný a hojným druhom sa stáva jelša (Alnus sp.). 
V Tatrách boli do výšky 1400 m n. m. zmiešané lesy s brestom, lipou, dubom, hrabom, 
javorom a jaseňom. Vo vyšších horských polohách boli smrečiny a nad nimi pásmo 
kosodreviny. Ku koncu obdobia sa vzácne objavuje jedľa (Abies alba) a buk (Fagus sp.). 

Epiatlantik (4000 - 1300 rokov pred n. l.). V oblastiach neporušených človekom sa 
rozvíjajú zmiešané dúbravy, v ktorých ustupujú brest a lipa na úkor jaseňa. V stredných a 
vyšších polohách sú zatláčané bukom a jedľou. V horských oblastiach sa šíri smrek a lesy 
vystupujú nad súčasnú hornú hranicu lesa. Toto obdobie predstavuje prelom vo vývine 
rastlinstva i celej stredoeurópskej prírody, lebo na jeho začiatku sa objavuje človek – 
poľnohospodár a zavádza obilné kultúry a podporuje nevedome rozvoj xerotermnej 
vegetácie. 

Suboreál (1300 - 750 rokov pred n. l. predstavuje teplejšie, ale suchšie obdobie. V 
nižších polohách sú hrabové dúbravy a nelesná xerotermná vegetácia. Smrečiny boli 
zatlačené do hôr. Koncom subboreálu sa vytvorila zhruba výšková pásmovitosť vegetácie 
ako ju poznáme dnes. Vplyv človeka sa prejavoval čoraz intenzívnejšie. 

Subatlantik (750 rokov pred n. l. až súčasnosť). Podnebie sa čiastočne ochladilo a 
bolo azda chladnejšie ako je dnes. Vo vegetácii prevládali bukovo-jedľové a hrabové lesy. V 
dúbravách prevládal dub, lieska ustupuje. Dochádza k znižovaniu hornej hranice lesa a k 
ustáleniu vegetačných výškových stupňov zhruba v dnešných výškach. 

Subrecent je vlastne mladší stupeň subatlantiku, silne ovplyvnený osídlením, ktoré 
preniká i do horských oblastí. Sprievodným javom je opäť vzrast počtu svetlomilných drevín 
a to duba, liesky a miestami borovice, šíri sa tiež smrek a na pastvinách borievka (Juniperus 
communis). 

Najnovšia doba je v znamení rozmachu vysádzania umelých lesných kultúr (borovica, 
smrek, agát), ktoré miestami potlačili takmer úplne pôvodnú porasty a zmenili rozsiahle 
oblasti. 

Po skončení ľadovej doby sa naša flóra stále obohacovala. Prvá k nám prišla 
pramatranská kvetena (druhy z refúgií v pohoriach Maďarska), ďalej druhy pontické, resp. 
sarmatské (oblasť Čierneho mora), O niečo neskôr k nám prichádzali druhy submediteránne 
z Juhoslávie, prípadne z Talianska. Od západu k nám prišli subatlantické druhy, ale až 
vtedy keď už podnebie bolo dostatočne vlhké (v atlantiku).  Od epiatlantiku k nám prišlo už 
veľmi málo druhov, ale výrazne sa v tomto období prejavovala činnosť človeka, ktorý sa 
pričinil, väčšinou nevedomky o prílev burín, adventívnych (zavlečených) rastlín a narušil 
svojou činnosťou pôvodný vegetačný kryt. Vplyv človeka na vegetáciu vo všetkých smeroch 
bol a je prenikavý. 
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7.2 NÁČRT ANTROPOGÉNNYCH VPLYVOV NA VEGETÁCIU 

Jedným z najvýznamnejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú vegetačnú pokrývku je 
hospodárska činnosť človeka. Jeho vplyv neustále narastá. Možno predpokladať, že na 
území Slovenska by bez zásahu človeka rástli všade lesné spoločenstvá. Odlesňovanie sa 
začalo už v atlantiku, približne 6000 rokov pred n. l., kedy takmer 90% plochy nášho územia 
tvorili lesy, a pokračuje podnes. Formy odlesňovania boli v rôznych historických obdobiach 
rôzne (oheň, výrub, kalamity). Ako prvé boli odlesnené teplé územia nížin. Súčasná lesnatosť 
Slovenska je 39 - 40%, ale regionálne rozdiely sú značné, napr. na juhozápadnom Slovensku 
nedosahuje ani 10%, v kotlinách je 10 - 15% a na severovýchodnom a severnom Slovensku je 
lesnatosť viac ako 50%. Človek zasiahol do vývoja vegetácie na našom území predovšetkým 
pasením dobytka, rozširovaním obrábaných plôch a ťažbou dreva. 

V najteplejších oblastiach našich nížin väčší nápor na rastlinnú pokrývku nastal od 
epiatlantiku, kedy človek začal ovplyvňovať vegetačnú pokrývku ako poľnohospodár. 
 Rozsiahle odstraňovanie lesných komplexov v našich horských oblastiach nastalo až 
v období stredovekých kolonizácií, najmä v 12. až 14. stor. V prístupných horských 
polohách (kotliny a doliny) sa vypaľovali a klčovali lesy kvôli získavaniu polí a pasienkov. 
Za valašskej kolonizácie (15. - 17. stor.) valasi, pastiersky ľud, tiahli Karpatmi na západ 
a usadzovali sa so svojimi stádami najmä v odľahlých lesných oblastiach. Lesná pokrývka 
začala najmä na severovýchodnom Slovensku výrazne ustupovať, lebo valasi odlesňovali 
pohoria nielen zdola, ale aj zhora, za účelom salašníckeho spôsobu chovu dobytka. 
Rozširovali hole vypaľovaním kosodreviny a lesa, došlo k zníženiu hornej hranice lesa. Páslo 
sa  aj v lesoch, čím sa veľmi poškodzovali lesné porasty.  

Do pôvodného vegetačného krytu podstatne zasiahlo baníctvo a hutníctvo, jednak 
rúbaním predovšetkým bukových lesov na banské drevo, jednak masovým stínaním porastov 
na pálenie dreveného uhlia potrebného na výrobu kovov. Okrem buka v baníctve sa na 
výstuže  používalo predovšetkým jedľové drevo. Preto v okolí Banskej Štiavnice a Kremnice 
boli pomerne veľké plochy lesa vysádzané jedľou. V banských oblastiach sa vyrubovali lesy 
obyčajne dohola až do konca 19. stor. Tieto pustošivé zásahy vyvolali vznik viacerých 
opatrení na ochranu lesov. V roku 1565 bol vydaný Maximiliánov lesný poriadok, ktorý 
významne prispel k racionálnemu využívaniu lesného fondu. Ako energické opatrenie so 
štátnym dozorom vstupuje do platnosti v roku 1769 Tereziánsky lesný poriadok, ktorý 
znamenal výrazný posun vo vývoji lesného hospodárstva a položil základ pre ďalší rozvoj 
nášho lesníctva.  

Ešte v 14. stor. 60% plochy územia Slovenska pokrývali lesy. Pôsobením človeka sa 
zmenilo nielen drevinové zloženie, tvar, štruktúra lesa, ale aj rozloženie porastov. 
Hospodárska činnosť človeka najviac poznačila dubový a bukový stupeň, najmä v obdobiach 
banskej kolonizácie. 

V posledných desaťročiach narastajú ďalšie negatívne javy, spôsobujúce zmeny 
vegetačnej pokrývky, ktoré súvisia s rozvojom priemyslu, dopravy a 
poľnohospodárstva. Veľké škody spôsobujú kyslé dažde, ale ani spád iných emisií nie je 
zanedbateľný, napr. v okolí magnezitiek krajina pripomína mesačnú. Prašný úlet z 
magnezitiek spôsobil tvorbu krusty na povrchu pôdy. Tým je pôda vylúčená z využitia pre 
poľnohospodárstvo aj lesníctvo (napr. v okolí Jelšavy je to približne 1600 ha pôdy).  Tiež v 
oblastiach rekreačných zariadení, dochádza k nežiaducemu vplyvu na vegetáciu. Vo 
vysokohorských polohách je vegetačná pokrývka znehodnocovaná zariadeniami pre 
zimné športy. 
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Sústavnou hospodárskou činnosťou človeka sa sformovali sekundárne rastlinné 
spoločenstvá, rozšírili sa ruderálne a synantropné spoločenstvá. Pasením sa sformovali 
výrazné pasienkové spoločenstvá. Na opustených a menej intenzívne využívaných plochách 
sa postupne formujú kroviny (možno ich chápať ako sukcesné štádia vývinu nových 
fytocenóz). Nadmerná exploatácia sa týkala na mnohých miestach najmä buka, lipy a jedle, 
ktoré ustúpili a na mnohých miestach boli nahradené umelo vysadenými smrekovými a 
borovicovými monokultúrami. (smreková mánia v druhej polovici minulého storočia). Až 
neskôr sa objavili veľmi škodlivé následky tohto postupu (málo kvalitné drevo, hmyzové 
kalamity, ale najmä veľmi sa zhoršujúce pôdne pomery), preto vysádzanie smrekových 
monokultúr sa v našom lesnom hospodárstve úplne vylúčilo.  

7.3 RELIKTNÉ A ENDEMICKÉ DRUHY 

Reliktné druhy predstavujú zvyšky flóry z minulých období, kedy bolo u nás 
rastlinstvo úplne odlišné od dnešného. Udržali sa vďaka špecifickým vlastnostiam stanovištia. 
U nás máme tri druhy reliktov: treťohorné z teplého obdobia na konci treťohôr (sú 
sporadické), glaciálne z pleistocénu a postglaciálne z holocénu. 

Treťohorné relikty sú v našej flóre zastúpené pomerne malým počtom druhov k 
najznámejším patria, napr. listnatec čipkový (Ruscus hypophyllum), brečtan popínavý 
(Hedera helix), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum). 

Glaciálne relikty predstavujú zvyšky vegetácie, ktoré sa zachovali po ústupe ľadovca, 
kedy sa arkticko-alpínske druhy u nás sťahovali do vysokých polôh, kde sa udržali podnes, 
preto k ním patrí mnoho vysokohorských druhov. Časť z týchto druhov zostala aj v nižších 
polohách na vhodných stanovištiach, ako druhy dealpínske.   

Najpočetnejšia je skupina postglaciálnych reliktov. Ide predovšetkým o teplomilné 
rastlinstvo z refúgií v pramatranskej, pontickej a submediteránnej oblasti. Z pontických 
druhov sú v našej flóre napr. hlaváčik jarný (Adonis vernalis), šafran Heuffelov (Crocus 
heuffelianus), nevädza hlaváčovitá (Centaurea scabiosa) a iné. Keď bolo podnebie 
dostatočne vlhké prišli k nám od západu druhy subatlantické, ľadenec barinný (Lotus 
uliginosus). Arktický, resp. subarktický pôvod majú, napr. iskerník ľadovcový 
(Ranunculus glacialis), lomikameň ovisnutý (Saxifraga cernua), vŕba bylinná (Salix 
herbacea), medvedík alpínsky (Arctous alpina).  

Endemity predstavujú rastliny rozšírené len v určitej oblasti, pričom areál rozšírenia 
môže mať rozličnú rozlohu. Na našom území rozoznávame západokarpatské, 
východokarpatské, karpatské a panónske endemity. Endemity sa môžu vyskytovať aj na 
menšom území, napr. lykovec slovenský (Daphne arbuskula) je endemitom Muránskej 
planiny a horčičník Wahlenbergov (Erysimum wahlenbergii) je endemitom Belianskych 
Tatier, lebo okrem uvedených území nerastú nikde inde na svete. 

Medzi západokarpatskými druhmi rastlín je päť druhov, ktoré môžeme označiť za 
paleoendemity: 1. Saxifraga wahlenbergii (lomikameň Wahlenbergov, centrum rozšírenia 
má v Tatrách, ale rastie aj v Malej Fatre, Nízkych Tatrách, Chočských vrchoch a na 
Muránskej planine, 2. Delphinium oxysepalum (stračia nôžka tatranská) rastie na tých istých 
miestach ako predchádzajúci druh, 3. Dianthus nitidus (klinček lesklý) s centrom rozšírenia v 
Krivánskej Malej Fatre, ale rastie aj v Chočských vrchoch v severnej časti Strážovských 
vrchov a v Nízkych Tatrách, 4. Daphne arbuscula (lykovec slovenský) je endemitom 
Muránskej planiny, 5. Koeleria tristis (ometlina smutná) rastie na vrchu Rudník v Branisku, 
vo Veľkej Fatre a v západnej časti Nízkych Tatier. 
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Za východokarpatské endemity našej flóry možno označiť Ranunculus carpaticus 
(iskerník karpatský), Aconitum paniculatum ssp. toxicum (prilbica strapcovitá jedovatá), 
Scila bifolia ssp. subtriphylla (scila dvojlistá východná), Leucojum vernum ssp. carpaticum 
(bleduľa jarná karpatská), Viola declinata (fialka odchýlena), Silene dubia (silenka 
pochybná), Viola dacia (fialka dácka). 

Ku karpatsko-panónskym endemitom patria, napr. Minuartia frutescens (kurička 
kríčkovitá), Campanula moravica (zvonček moravský), Galium abaujense (lipkavec 
abovský) a iné. Za panónske endemity sa označujú druhy, ktoré sa vyskytujú u nás len v 
obvode Pannonica, napr. Onosma tornensis (rumenica turnianska, na Turnianskom hradnom 
vrchu),  

7.4 FYTOGEOGRAFICKÉ ZARADENIE A ČLENENIE ÚZEMIA 

V jednotlivých častiach nášho štátu sa vyskytuje odlišné rastlinstvo čo súvisí s 
nadmorskou výškou, geologickým substrátom a polohou na území našej krajiny. Z hľadiska 
fytogeografického členenia naše územie patrí do holoarktickej (Holoarctis) floristickej 
oblasti, jej eurosibírskej podoblasti, ktorá sa delí na ponticko-panónsku a stredoeurópsku 
provinciu. Do provincie ponticko-panónskej patrí Pannonicum (obvod panónskej flóry) a 
do stredoeurópskej provincie obvody Carpaticum occidentale (obvod západokarpatskej 
flóry) a Carpaticum orientale (obvod flóry východokarpatskej). 

7.4.1 Pannonicum  

Obvod panónskej flóry podľa regionálneho fytogeografického členenia sveta patrí do 
ponticko-panónskej provincie, ktorá má vysoký podiel elementovpontických, juhosibírských 
stredoázijských a submediteránnych. Pannonicum zahŕňa na Slovensku nížiny 
Juhoslovensku kotlinu, Cerovú vrchovinu, Bodviansku pahorkatinu, Slovenský kras a južnú 
časť Košickej kotliny.  

7.4.1.1 Eupannonicum 

Podobvod vlastnej panónskej flóry zahŕňa tieto geomorfologické celky a podcelky na 
našom území: Záhorskú nížinu, Devínsku Kobylu, Podunajskú nížinu, južnú časť 
Košickej kotliny, Východoslovenskú nížinu a Zemplínske vrchy. Rastlinstvo tohto 
podobvodu je značne diferencované. 

Záhorská nížina. Kyslé eolické piesky sú pokryté borovicovými lesmi, ďalej sú tu 
mokré lúky a slatiniská. Pôvodné lesy tvorili borovica a dub letný s prímesou brezy 
bradavičnatej. Pozdĺž Moravy sa zachovali fragmenty topoľovo-vŕbových lesov s 
Topoľom bielym (Populus alba) a jaseňom úzkolistým panónskym (Fraxinus angustifolia 
ssp. pannonica). Svojrázne je najmä rastlinstvo eolických pieskov, kde rastie ometlina sivá 
(Koeleria glauca), kostrava Dominova (Festuca domini), kavyľ piesočný (Stypa sabulosa), 
rumenica piesočná pravá (Onosma arenaria ssp. arenaria). V mŕtvych ramenách Moravy 
možno nájsť vodné rastliny napr. lekno biele (Nymphaea alba), pálku širokolistú (Typha 
latifolia). Halofytná vegetácia je zastúpená, napr. skorocelom prímorským (Plantago 
maritima) a palinou prímorskou jednosemennou (Artemisia maritima ssp. monogyna).  

Devínska Kobyla nemá horské, prípadne dealpínske  alebo prealpínsky druhy, preto je 
vymedzená botanikmi ako samostatný okres. Len tu rastie rešetliak skalný (Rhamnus 
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saxatilis), ihlica nízka (Ononis pusila) a hrachor sferický (Lathyrus sphaericus). Na južných 
svahoch sa vyskytuje kaviľ pôvabný a vláskovitý (Stipa pulcherima a capillata), poniklec 
veľkokvetý (Pulsatila grandis), zvonček sibírsky (Campanula sibirica) a iné. Na piesočnom 
kopci Sandberg rastie smldník piesočný (Peucedanum arenarium), gypsomilka metlinatá 
(Gypsophyla paniculata) a len na brale hradu Devín nad sútokom Dunaja a Moravy klinček 
Lumnitzerov (Dianthus lumnitzeri). 

Podunajská nížina bola premenená z väčšej časti na kultúrnu step a mnoho pôvodných 
druhov stratilo svoje stanovištia. Len z tohto územia sú známe, napr. kosatec piesočný (Iris 
arenaria), materina dúška kristova (Thymus kristii), jasienka piesočná (Colchicum 
arenarium) druhy rastúce na pieskoch v okolí Štúrova. Zo zamokrených miest je známa len 
odtiaľ pálka najmenšia (Typha minima). Vzácne sú lesy s prevládajúcou jelšou lepkavou 
(Alnus glutinosa), jeden z najznámejších je v Svätojurskom šúri pri Bratislave. Na sprašových 
tabuliach sa zachovali remízy ochudobnených typov javorovo-dubového lesa, napr. 
Martinský les pri Senci, v ktorom sa vyskytujú všetky naše domáce druhy rodu Quercus 
(Quercus virgiliana a dub Dalechampov (Quercus dalechampii). Na zasolených pôdach tu 
rastie palina prímorská jednosemenná (Artemisia maritima ssp. monogyna), rumanček 
pravý slanomilný (Matricaria chamomilla ssp. salina). 

V Košickej kotline je pozoruhodnou lokalitou rašelinisko v Moňkovej doline neďaleko 
Košíc. Rastie na ňom borovica lesná (Pinus silvestris), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a 
breza plstnatá (Betula pubescens), z bylín, napr. rosička okrúhlolistá (Drosera 
rotundifolia), vstavač škvrnitý (Orchis maculata). Rybníky pri Hrušove sú u nás jedinou 
doteraz známou lokalitou palky laxmanovej (Typha laxmannii).  

 
Tab 20 Fytogeografické zaradenie a členenie územia Slovenskej republiky 
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Východoslovenská nížina má veľmi pestrú vegetáciu. Z druhov, ktoré rastú len tu 
uvedieme veronicu sivú (Veronica glauca), klinček holý (Dianthus glabriusculus), poniklec 
uhorský (Pulsatila hungarica), kostrava Margittaiho (Festuca margittaii) a iné. Bohato je 
zastúpené vodné rastlinstvo, napr. v stojatých vodách rastie marsilea štvorlistá (Marsilea 
quadrifolia) a kotvica plávajúca (Trapa natans).   

Inú vegetáciu majú Zemplínske vrchy, Chlmecké pahorky, a Tarbucka. Rastie tu 
kavyľ pôvabný a Ivanov (Stipa pulcherima, Stipa joannis), ľan chlpatý (Linum hirsutum), 
kosatec nízky (Iris pumila), višňa zvláštna (Cerasus x eminens) a iné. V Zemplínskych 
vrchoch sa v lesných porastoch uplatňujú dub zimný (Quercus petraeae), dub cer (Quercus 
cerris), vzácny je dub plstnatý (Quercus pubescens), ďalej tu rastie javor tatársky (Acer 
tataricum).  

7.4.1.2 Matricum 

Podobvod matranskej kveteny. Patria sem geomorfologické celky a podcelky Burda, 
Ipeľská pahorkatina, Krupinská planina (prevažná časť), južná časť Ostrôžok, 
Juhoslovenská kotlina, Cerová vrchovina, Blžská tabuľa, západná časť Bodvianskej 
pahorkatiny, Slovenský kras. Matricum má odlišné substrátovo-morfologické podmienky a 
mnohé druhy vyskytujúce sa v podobvode Eupannonica tu nenachádzajú vhodné stanovištia. 
 Burda. Vegetačnú pokrývku tvoria dubové lesy s dubom plstnatým, dubom cerom, 
jaseňom manovým (Fraxinus ornus) a mechúrnikom stromovým. V severnej časti Burdy 
zaberajú väčšie plochy dubovo - hrabové lesy. Vyskytuje sa tu ešte javor tatársky, višňa 
mahalebka (Cerasus mahaleb), bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), mandľa nízka 
(Amygdalus nana), klokoč perovitý (Staphylea pinata). Na južných skalnatých svahoch 
kavyľ pôvabný, chlpatý, tenkolistý (Stipa pulcherima, dasyphylla, stenopylla), ďalej 
poniklec veľkokvetý a černastý, mak pochybný bielokvetý (Papaver dubium ssp. 
albiflorum) a iné.  

Juhoslovenská kotlina je z veľkej časti odlesnená a poľnohospodársky využívaná. 
Zvyšky lesných spoločenstiev reprezentujú tu predovšetkým dubové a dubovo-hrabové lesy. 
Hojný je tu dub cer, vzácny je jaseň manový, miestami je javor tatársky a po Modrý 
Kameň siaha mechúrnik stromový.  Floristicky bohatá je Cerová vrchovina. Z tráv tu rastie 
ovsienka pekná, z ostríc ostrica nízka (Carex humilis), ďatelina prostredná banátska a 
šarišská (Trifolium medium ssp. banatica a ssp. sarosiensis) a iné. 

Floristicky najzaujímavejším územím v Matricu je Slovenský kras. Bohatstvo jeho 
rastlinstva súvisí predovšetkým s vápencovým substrátom. Sú tu zastúpené najmä kalcifilné a 
teplomilné druhy, ale miestami i druhy horské. Lesné spoločenstvá reprezentujú malé zvyšky 
dubových lesov zo zväzu Quercion pubescentis-petraeae s hojným dubom plstnatým. 
Slovenský kras má i vlastné endemity, napr. rumenica turnianska (Onosma tornensis), 
ostrevka Heuflerova (Sesleria heufleriana), hloh domický (Crategus domicensis), mukyňa 
rakúska Hazslinzskeho (Sorbus austriaca ssp. hazslinszkyana), klinček Lumnitzerov 
povčasný (Dianthus lumnitzeri var. pseudopraecocs), kandík psí zub (Erythronium dens-
canis). Horské druhy sú najvýznamnejšie zastúpené v Zádielskej doline a na Gerlachovských 
skalách v severnej časti Plešivskej planiny. Pôvodné sú v Zádielskej doline smrekovec 
opadavý (Larix decidua), tis červený (Taxus bacata), vŕba sliezska (Salix sileziaca). Z bylín 
tu rastie, napr. astra alpínska (Aster alpinus), zvonček karpatský (Campanula carpatica), 
klinček včasný (Dianthus praecox var. praecox), horec Clusiov (Gentiana clusii), slezinník 
zelený (Asplenium viride), prvosienka holá (Primula auricula), poniklec slovenský a 
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veľkokvetý (Pulsatilla slavica a grandis). Pozoruhodný je výskyt vresu obyčajného 
(Calluna vulgaris), čučoriedky (Vaccinuim myrtillus) a brusnice (Vaccinium vitis-idaea) ako 
acidofilných druhov, ktoré rastú na odvápnených pôdach v severnej časti Silickej planiny. 
Hojne sú v Slovenskom krase zastúpené druhy náročné na teplo, napr. v okolí Domice kavyľ 
vláskovitý (Stypa capillata), ľan žltý (Linum flavum), ometlina štíhla (Koeleria gracilis) a 
iné. Zo vzácnych druhov rastie v okolí Domice, napr. poniklec otvorený (Pulsatilla patens), 
kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla ssp. hungarica), hlaváčik jarný (Adonis vernalis) a 
iné. 

7.4.2 Carpaticum occidentale  

 
Obvod západokarpatskej flóry. Rastlinstvo tohto obvodu v porovnaní s panónskym má 

horský až vysokohorský charakter. Obvod západokarpatskej flóry patrí podľa 
fytogeografického členenia sveta do Eurosibírskej podobasti a Stredoeurópskej provincie. 
Veľmi pestré fyzickogeografické pomery obvodu spôsobili značnú diferenciáciu jeho flóry, 
čo podmienilo jeho rozdelenie na päť odlišných podobvodov: 1. Praecarpaticum, 2. 
Eucarpaticum, 3. Intracarpaticum, 4. Beschidicum occidentale, 5. Beschidicum 
orientale. 

7.4.2.1 Praecarpaticum 

Podobvod predkarpatskej flóry. Nadväzuje na juhu priamo na obvod panónskej flóry a 
tvorí akýsi prechodný typ flóry medzi teplomilnou panónskou, západokarpatskou a 
východokarpatskou flórou. Na vhodných stanovištiach tu rastie ešte mnoho teplomilných 
druhov. Patria sem tieto geomorfologické celky: Malé Karpaty, Biele Karpaty, Myjavská 
pahorkatina, Považský Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Pohronský 
Inovec, Považské podolie, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Hornonitrianska kotlina, 
Vtáčnik, Poľana, Javorie, Zvolenská, Pliešovská, Žiarska, Breznianska kotlina, 
Heľpianske podolie, Spišsko-gemerský kras, Branisko, Čierna hora, Veporské, Stolické, 
Volovské vrchy, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slanské a Vihorlatské vrchy s 
časťou Beskydského predhoria na ich severnom úpätí.   

Pestrá geologická stavba Malých Karpát sa odráža aj v rastlinnej pokrývke. Rastie tu 
mnoho horských druhov a druhov, ktoré sa inde na Slovensku nevyskytujú, napr. ceterák 
lekársky (Ceterach officinarum), ranostaj lekársky (Coronilla emerus). Z drevín je 
pozoruhodný tis červený (Taxus bacata) pri Plaveckom Mikuláši. V Brezovských Karpatoch 
zistili kavyľ stredomorský (Stipa eriocaulis) a silenku ušatú (Silene otites) a vzácne aj 
poniklec slovenský (Pulsatilla slavica). Severnú hranicu svojho výskytu tu dosahuje jaseň 
manový (Fraxinus ornus).  

Považský Inovec tvorí výbežok do obvodu Pannonica. Severnú hranicu svojho 
rozšírenia tu má klinček Lumnitzerov, západnú tu a v Strážovských vrchoch dosahuje 
tavoľník prostredný (Spirea media). Známou lokalitou v pohorí sú dolomitové Tamätínske 
kopce s veľkým počtom teplomilných a kalcifilných druhov, napr. lykovec voňavý (Daphne 
cneorum). Horské druhy sú tu zriedkavé.  

V Tribeči zaberajú veľké plochy dubovo-hrabové lesy, kde je hojný klokoč perovitý. Na 
obvode pohoria je vyvinutý široký, temer neporušený pás dúbrav s dubom plstnatým. Rastie 
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tu i višňa mahalebka, bršlen bradavičnatý a z bylín oman oko Kristovo (Inula oculus 
christi), kosatec nízky (Iris pumila).  

Mimoriadne rozmanité rastlinstvo majú Strážovské a Súľovské vrchy. Z lesných 
spoločenstiev tu prevládajú vo vyšších polohách nad 500 - 600 m n. m. bučiny s prímesou 
javorov a brestov. Po Trenčianske Teplice na západe a po Porubu na východe siaha dub cer 
(Quercus cerris). Na vápencovom Rokoši (1010 m n. m.) a Strážove (1213 m n. m.) je 
pozoruhodný výskyt mnohých horských druhov napr. materina dúška karpatská (Thymus 
carpaticus), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), prvosienka holá (Primula 
auricula) a iné. Pozoruhodná je flóra Súľovských vrchov. Je tu severná, izolovaná, lokalita 
teplomilného devätorníka sivého (Helianthemum canum). 

Slovenské stredohorie budujú neogénne vulkanity. V celom území tu prevládajú 
bučiny, ale na hranici okresu s Pannonicom sa vyskytujú na dolných okrajových svahoch 
pohorí i dubiny s dubom zimným a lokálne s dubom cerom, prípadne dubovo – hrabovo - 
bukové porasty. Z ihličnatých drevín je tu pôvodná jedľa bielokôra (Abies alba), 
smrekovec opadavý (Larix decidua) lokálne i tis červený (Taxus bacata).  V Pohronskom 
Inovci na andezitových prúdoch pri Hronskom Beňadiku rastú niektoré teplomilné druhy, 
napr. zvonček veľkoklasý (Campanula makrostachya), kostrava padalmatská (Festuca 
padalmatica),. V pohorí Vtáčnik sú horské druhy najmä na andezitových prúdoch na 
Vtáčniku, napr. chlpaňa lesná (Luzula silvatica), kokorík praslenatý (Polygonatum 
verticilatum). Obdobné je i rastlinstvo na andezitových skalách v Kremnických vrchoch.
 Poľana má podobnú vegetáciu ako Kremnické vrchy, ale najvyššie polohy tu pokrývajú 
pôvodné smrečiny. Z Poľany sa udáva lokalita žltohlava európskeho (Trolius europeus), 
fialky sudetskej (Viola sudetica) a šafrana Heufelovho (Crocus heuffelianus).   

Do Štiavnických vrchov a Javoria prenikajú z juhu teplomilné druhy a niektoré z nich 
tu majú severnú hranicu svojho rozšírenia. Izolovaná lokalita duba plstnatého je 
vápencovom ostrove pri Vyhniach. Na styku s obvodom Pannonica sa tu vyskytuje veľmi 
veľa teplomilných druhov, napr. astra zlatovlasá (Aster linosiris), ľan chlpatý (Linum 
hirsutum). Z vrchu Sitno (1009 m n. m.) je známy poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), 
skalnica horská karpatská (Sempervivum montanum ssp. carpaticum).  

Slovenské rudohorie. Najvyššie chrbty pohoria a značnú časť svahov sklonených do 
doliny Hrona a Hornádskej kotliny pokrývajú rozsiahle smrekové lesy s ostrovmi buka alebo 
javora a s prímesou jedle. Na južných expozíciách majú prevahu pôvodné bukové lesy. Na 
Stolici a na Kohúte (1411 m n. m.) rastie borievka sibírska (Juniperus sibirica), poniklec 
biely (Pulsatilla alba), fialka sudetská (Viola sudetica), na Klenovskom Vepri plamienok 
alpínsky (Clematis alpina). Na vrchu Radzim sa jedinom mieste v Slovenskej republike 
vyskytuje jazyčník sivý (Ligularia glauca), ktorý má najbližšie lokality až v Rumunsku. 

Spišsko-gemerský kras. V severovýchodnej časti územia prevládajú ihličnaté lesy s 
enklávami buka. Z paleoendemitov na Muránskej planine rastie lykovec slovenský (Daphne 
arbuscula). Floristicky zaujímavý je vrch Cigánka nad obcou Muráň, kde rastie višňa 
mahalebka (Cerasus mahaleb), prvosienka holá (Primula auricula), plamienok alpínsky 
(Clematis alpina), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), zvonček maličký 
(Campanula pusilla), kropenáč trváci alpský (Swertia perennis ssp. alpestris) a iné. V 
Hrdzavej doline na svahu vo výške 750 m n. m. rastie kosodrevina (Pinus mugho) na 
vápencovom podklade, v podraste sú rašeliníky (Sphagnum), čučoriedka (Vaccinium 
myrttillus), brusnica (Vaccinium vitis idaea). V Slovenskom raji sú teplomilné druhy hojné 
v okolí Čingova a Kláštoriska, napr. ďatelina panónska (Trifolium pannonicum), poniklec 
slovenský (Pulsatilla slavica), klinček včasný (Dianthus praecox), plamienok rovný 
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(Clematis recta), plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum), medvedica lekárska 
(Arctostaphylos uva - ursi). 

Čierna hora a Branisko majú špecifickú vegetáciu. Chýbajú tu mnohé horské druhy. V 
najvyšších polohách v severnej časti Braniska sú horské smrečiny, v strednej a 
severozápadnej lesy smrekovo - jedľové, v južnej na vápencoch a dolomitoch borovicové 
lesy karpatského typu s hojným smrekovcom v podraste s ostrevkou pestrou (Sesleria varia) 
a smlzom pestrým (Calamagrostis varia). V nižších polohách sú zvyšky dubovo - hrabových 
lesov so smrekom. Pozoruhodným druhom okresu je škumpa vlasatá (Cotinus coggygria), 
ktorá má pri Veľkej Lodine druhú izolovanú lokalitu u nás. Z Kamennej baby v Branisku sa 
udáva kontinentálna ostrica labkastá (Carex pediformis) a pri Šindliari rastie jazyčník 
sibírsky (Ligularia sibirica).  

Andezitové Slanské a Vihorlatské vrchy sú vo vyšších polohách pokryté bučinami, na 
úpätí pohoria sa uplatňujú dubiny prípadne dubo-hrabiny. V podraste sa vyskytuje horec 
luskáčikovitý (Gentiana asclepiadea), nevädza mäkká (Centaurea mollis), kokorík 
praslenatý (Polygonatum verticilatum), zubačka žľaznatá (Dentaria glandulosa), lipkavec 
abovský (Galium abajujense). Zaujímavé rastlinstvo má kopec Slanského hradu, kde rastie 
kostrava padalmatská (Festuca padalmatica), plamienok rovný (Clematis recta), oman 
srstnatý (Inula hirta), sleziník rutový (Asplenium rutamuraria). Vo Vihorlatských vrchoch 
sú viaceré východokarpatské druhy, napr. skopolia kranská (Scopolia carniolica), bleduľa 
jarná karpatská (Leucojum vernum ssp. carpaticum), scila dvojlistá východná (Scila bifolia 
ssp. subtriphylla). Rastie tu veľa horských druhov, napr. fialka dvojkvetá (Viola biflora), 
plamienok alpínsky (Clematis alpina), kropenáč trváci (Swertia perennis), rosička 
okrúhlolistá (Drosera rotundifolia).  

7.4.2.2 Eucarpaticum 

Podobvod vysokých Karpát. Patria sem naše najvyššie pohoria Tatry, Nízke Tatry, 
Chočské vrchy, Malá a Veľká Fatra, Žiar, Starohorské vrchy a Pieniny. 

Vo Veľkej Fatre prevládajú vo vegetačnom kryte bučiny. Pôvodne sa tu rozprestierali 
rozsiahle jedľobukové porasty, ale holorubmi jedľa ustúpila a na jej úkor sa rozšíril buk, ktorý 
siaha miestami až do výšky 1400 m n. m. Pre bučiny sú vo Veľkej Fatre charakteristické 
niektoré druhy, napr. cyklámen červenkastý (Cyklamen purpurescens). Na Veľkej Lúke od 
výšky 1140 m n. m. sa vyskytujú ostrovy kosodreviny. Pestrejšie rastlinstvo má západná a 
južná dolomitovo-vápencová časť pohoria, kde rastie mnoho horských a kalcifilných druhov 
napr. kostrava tatranská (Festuca tatrae), klinček lesklý (Dianthus nitidus) a iné. 

Malá Fatra je pokrytá lesnými komplexmi čistých, resp. takmer čistých bučín. Z 
pôvodných  jedľovo - bukových lesoch len nepatrné zvyšky. Čisté smrečiny sa v Malej Fatre 
vyskytujú vo výškach od 1270 - 1320 m n. m. na južnej strane pohoria, na severnej sú o niečo 
nižšie. Zvlášť bohatú flóru s hojne zastúpenými alpínskymi a kalcifilnými druhmi má Veľký 
Rozsutec, rastie tu napr. lomikameň karpatský (Saxifraga carpatica), ostrevka tatranská 
(Sesleria tatrae), lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii), vŕba bylinná (Salix 
herbacea), gypsomilka plazivá (Gypsophila repens). V tiesňavách na strmých skalných 
svahoch je množstvo horských a vysokohorských druhov, napr. materina dúška karpatská 
(Thymus carpaticus). 

V západnej časti Chočských vrchov sú bučiny miešané so smrečinami s hojnou 
prímesou jedle, vo východnej časti prevládajú smrečiny. Veľký Choč (1611 m n. m.) 
vystupuje nad hornú hranicu lesa. Rastie tu kosodrevina a z bylín stračia nôžka tatranská 
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(Delphinium oxysepalum), kropenáč alpínsky (Swertia alpina), fialka alpínska (Viola 
alpina), rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), žltohlav európsky (Trolius europeus). 
Viaceré vysokohorské druhy sa vyskytujú aj v Kvačianskej doline. 

Nízke Tatry. Prevažnú časť pohoria pokrývajú smrečiny, pričom smerom na východ ich 
pribúda, až úplne prevládajú. Je v nich hojná jedľa. Bučiny sa v Nízkych Tatrách vyskytujú 
len v južnej časti pohoria. V susedných Starohorských vrchoch  dominuje jedľa.. V okolí 
Starých Hôr sú dobre zachované porasty tisu červeného (Taxus bacata). Na bralnatých 
svahoch na severe Nízkych Tatier je hojná aj borovica. Horná hranica lesa tu dosahuje výšku 
1500 - 1600 m n. m. a tvorí ju smrek. Porasty kosodreviny boli výrubom a pasením veľmi 
zničené. Endemitom severnej časti Nízkych Tatier je večernica slovenská (Hesperis 
slovaca), ďalej tu rastie lipnica žulová (Poa granitica), klinček ľadový (Dianthus glacialis), 
králik alpínsky (Chrysanthemum alpinum), horec ľadový (Gentiana frigida), zvonček 
alpínsky (Campanula alpina), vŕba švajčiarska (Salix helvetica) a iné. Teplomilné 
rastlinstvo sa uplatňuje sa na dolomitoch a vápencoch nižších polôh, napr. astra kopcová 
(Aster amellus), horčinka väčšia (Polygala major), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica).  
Zaujímavé je rastlinstvo Kozích chrbtov. Dolomitový kopec Baba pri Svite má veľa 
teplomilných druhov napr. fialka srstnatá (Viola hirta), stokráska Micheliho (Bellidiastrum 
michelii), lykovec voňavý (Daphne cneorum), prvosienka holá (Primula auricula), dryádka 
osemlístková (Dryas octopetala).  Melafýrové skaly pri Prímovciach majú odlišnú 
vegetáciu, rastie tu napr. cesnak tuhý, hadí mor purpurový, slezinník nepravý.  

Tatry sú najvyšším pohorím v celom karpatskom oblúku, preto charakter ich vegetácie 
je odlišný od ostatných horských celkov.  V Tatrách rastie približne 1300 druhov vyšších 
rastlín. Skupina Sivého vrchu v Západných Tatrách je akýmsi prechodom medzi 
rastlinstvom fatranským a tatranským, ale fatranský ráz tu pretrváva. Rastú tu niektoré druhy, 
ktoré v Tatrách inde nenájdeme, napr. horčičnik Witmanov (Erysimum wittmanii), 
rozchodník biely (Sedum album), klinček lesklý (Dianthus nitidus). Zvlášť bohatú flóru 
majú vápencové Belianske Tatry. Do výšky 1800 - 1900 m n. m. siahajú v Tatrách porasty 
kosodreviny (Pinus mugho), ktoré boli hlavne na miernejších svahoch zničené. Nad 1900 m 
n. m. sú tu vyvinuté alpínske bylinné spoločenstvá, siahajúce do výšok približne 2300 m n. 
m., kde na žulovom podklade sú tu rozsiahle trávnaté porasty spoločenstva s kostravou 
nízkou (Faestuca supina), poniklecom bielym (Pulsatilla alba). Nad mimi je to subniválny 
stupeň, v ktorom je ostrovčekovite rozšírená vysokohorská bylinná vegetácia, kde je hojná, 
napr. kostrava nízka (Festuca supina), horec ľadový (Gentiana frigida). Tatranských 
endemitov nie je mnoho a ani ich rozšírenie nie je presne známe. Len v Tatrách rastie 
pôvodne borovica limba (Pinus cembra), kurička rozchodníková (Minuartia sedoides), 
iskerník okrúhlolistý (Ranunculus thora), ostrica Lachenalova (Carex lachenalii), 
lomikameň zohnutolistý (Saxifraga retusa), horec snežný (Gentiana nivalis). Len zo 
Západných a Vysokých Tatier poznáme napr. iskerník ľadovcový (Ranunculus glacialis), 
poniklec jarný (Pulsatilla slavica) a iné. Zo vzácnych druhov tu rastie ešte mak alpínsky 
tatranský (Papaver alpinum ssp. tatricum), vŕba dvojfarebná (Salix bicolor), iskerník 
trpasličí (Ranunculus pygmaeus), lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae), horec bodkovaný 
(Gentiana punctata), dryádka osemlístková (Dryas octopetala). 

Floristicky najbohatšou časťou Tatier sú Belianske Tatry. Sú to najbohatšie lokality v 
strednej Európe a ani v Alpách na takej malej ploche nenájdeme obdobnú pestrosť flóry. 
Pozoruhodná v tomto smere je Tristárska dolina, kde bolo popísaných viac ako 378 druhov 
a dolina Siedmych prameňov, kde bolo zistených 556 druhov. Len v Belianskych Tatrách 
rastie vičinec horský (Onobrychis montana), horec hlavatý (Gentiana orbicularis), 
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prvosienka Hallerova (Primula halleri), chudôbka plstnatá (Draba tementosa), turica 
atická (Erugeron aticus), medvedík alpínsky (Arctous alpinas).  Pieniny. Ich izolovanosť, 
geologický substrát a členitosť spôsobili, že tu vznikli endemity a udržali sa reliktné druhy. 
Medzi najpozoruhodnejšie patrí králik Zawadzkeho pravý (Chrysanthemum zawadzkii var. 
zawadzkii), arábka chochlikatá (Arabis corymbiflora) a rebrica pyrenejská sibírska 
(Libanotis pyrenaica ssp. sibirica), ktoré v Karpatoch nikde inde nerastú len v Pieninách. Na 
našej a poľskej strane Pienin rastie borievka netata (Juniperus sabina), ktorú zistili ako 
skamenelinu i na Dreveníku v Hornádskej kotline. Napriek malej nadmorskej výške rastie v 
Pieninách mnoho horských i vysokohorských druhov, napr. prvosienka holá (Primula 
auricula), iskerník veľhorský (Ranunculus oreophylus), lipnica alpínska (Poa alpina), 
dryátka osemlístková (Dryas octopetala).  

7.4.2.3 Intracarpaticum  

Podobvod flóry vnútrokarpatských kotlín. Patria sem Turčianska, Podtatranská a 
Hornádska kotlina. Ich flóra je rozmanitá. Pôvodné dubovo-lipovo-smrekové a dubovo-
hrabové lesy v Turčianskej, Liptovskej a Hornádskej kotline a smrekovo-jedľové lesy v 
Popradskej kotline boli človekom zväčša odstránené a územia premenené na kultúrnu step.  

Turčianska kotlina má pomerne hodne teplomilných druhov na južne exponovaných 
svahoch rastie, napr. ľan žltý (Linum flavum), stoklas rovný (Bromus erectus), ľan 
tenkolistý (Linum tenuifolium) a iné. Z mnohých miest sa tu udáva vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata), fialka močiarna (Viola palustris) a vzácne i rosička anglicka 
(Drosera anglica).   

Liptovská kotlina má pestré rastlinstvo na travertínoch pri Bešeňovej, kde na 
mokradiach rastie ostrica Davallova (Carex davalliana), barička prímorská (Triglochin 
maritimum), tučnica obyčajná (Pinquicula vulgaris). Pri Podturni tu rastie vzácna ostrica 
labkatá (Carex pediformis) i kavyľ pôvabný (Stypa pulcherina). 

Kontinentálna Hornádska a Popradská kotlina majú iný charakter rastlinstva. 
Pozoruhodná je flóra travertínov, mokrín pri minerálnych prameňoch, rašelinísk a slatín. 
Neobyčajný charakter má flóra živej travertínovej kopy Sivá Brada v Hornádskej kotline s 
významnou halofytnou vegetáciou, kde rastie sivuľka prímorska (Claux maritima), barička 
prímorská (Triglochin maritimum), skorocel prímorský (plantago maritima), ostrica 
vzdialená (Carex distans) a z teplomilných druhov veronika klasnatá (Veronica spicata), 
kozinec dánsky (Astragalus danicus), ostrevka vápnomilná (Sesleria calcaria). Na 
Dreveníku prevláda teplomilné a vápnomilné rastlinstvo napr. astra zlatohlavá (Aster 
amellus), myší chvost panónsky (Achilea pannonica), plamienok rovný (Clematis recta), 
višňa krovitá (Cerasus fruticosa). Rástol tu aj včelník rakúsky (Dracocephalum 
austriacum), bola to najsevernejšia lokalita tohto vzácneho druhu, ale zničila ju ťažba 
travertínu. Ako veľká vzácnosť sa na Drevníku doposiaľ udržal plesnivec alpínsky 
(Leontopodium alpinum). Svojráznu vegetáciu majú melafýrové skaly pri Primovciach v 
Popradskej kotline. Medzi najvzácnejšie druhy tu patrí cesnak tuhý (Allium strictum), 
poniklec otvorený (Pulsatilla patens), hadí mor purpurový (Scorzonera purpurea), 
slezinník nepravý (Asplenium adulterinum).  
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7.4.2.4 Beschidicum occidentale 

Podobvod západobeskydskej flóry. Patria sem: Biele Karpaty (časť od doliny Vláry na 
východ), Javorníky, Turzovská vrchovina, Moravsko-sliezske Beskydy, Jablunkovské 
medzihorie, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravská Magura, Oravská kotlina, 
Oravská vrchovina, Skorušinské vrchy, Zuberecká brázda. Monotónna geologická stavba 
územia nevytvára predpoklady pre výskyt pestrejšej horskej vegetácie. V nižších polohách sú 
fragmentárne zachované dubové a dubovo-hrabové lesy, nad 550 m n. m. sú bučiny s 
prímesou jedle, približne do 700 m n. m. a v najvyšších polohách sú pôvodné smrečiny. Časté 
sú i monokultúry smreka a borovice. Floristicky najpestrejšie z celého podobvodu sú bradlá 
pri Vršatci a oravské bradlá. Na bradlových tvrdošoch tu rastú mnohé teplomilné, horské i 
vysokohorské druhy napr. cesnak žltý (Allium flavum), astra alpínska (Aster alpinus), 
iskerník veľhorský (Ranunculus oreophilus). 

Zaujímavá je vegetácia rašelinísk na Orave. Najkrajšie a najväčšie z nich pri Suchej 
Hore už neexistuje, asi pred 15 rokmi padlo za obeť koristníckej ťažbe rašeliny. Zachované 
je rašelinisko Tisovnica severozápadne od Oravskej Polhory. Rastie tu borovica lesná 
(Pinus silvestris), kosodrevina (Pinus mugho ssp. mughus), borovica horská barinna (Pinus 
mugho ssp. uncinata), čučoriedka barinná (Vaccinium uliginosum), rojovník močiarny 
(Ledum palustre), vachta trojlistá (Manyanthes trifoliata), diablik močiarny (Calla 
palustris). 

Druhy subalpínskeho a alpínskeho stupňa sú zastúpené na Babej hore, menej na Pilsku. 
Endemitom Babej hory je rožec alpínsky babohorský (Cerastium alpinum ssp. 
babiogorense). Zo vzácnych druhov tu rastie vŕba bylinná (Salix herbacea), horec 
bodkovaný (Gentiana punctata), veronika bezlistá (Veronica aphylla), veternica 
narcisokvetá (Anemone narcisiflora), plavúň alpínsky (Lycopodium alpinum), cesnak 
sibírsky (Allium sibiricum). Na Kubínskej holi je izolovaná lokalita chudôbky pochybnej 
(Draba dubia). 

7.4.2.5 Beschidicum orientale 

Podobvod východobeskydskej flóry. Do tohto podobvodu patria: Ždiarska brázda, 
Spišská Magura, Levočské vrchy, Ľubovnianska vrchovina, Spišsko-Šarišské 
medzihorie, Bachureň, severovýchodná časť Šarišskej vrchoviny, severná časť Košickej 
kotliny po Drienov, Čergov, Busov, Ondavská a Laborecká vrchovina a Beskydské 
predhorie po Humenné. Je to územie floristicky málo pestré. Pôvodné lesné spoločenstva 
tvorili bukové lesy a na hranici s Hornádskou kotlinou i lesy dubové a dubovo-hrabové s 
hojnou prímesou jedle, javora, lipy, brestu a umelo vysadeného červeného smreka. Veľké 
plochy tu zaberajú smrekové i borovicové monokultúry. V Laboreckej a Ondavskej 
vrchovine prevažujú bukové lesy s prímesou jelše na vlhkých miestach. V nižších polohách 
je prímes dubov. V Beskydskom predhorí dubové, hrabové a dubovo-hrabové lesy, v 
okolí Bardejova sú väčšie plochy jedľových lesov. V Čergove prevažujú bukové 
a jedľobukové lesy.  

Špecifická v tomto podobvode je flóra Spišskej Magury, kde v susedstve Belianskych 
Tatier rastie veľa horských i vysokohorských druhov, napr. poniklec biely (Pulsatilla alba), 
veternica narcisokvetá (Anemone narcisiflora), nátržník zlatý (Potentilla aurea), šafran 
Heuffelov (Crocus heufelianus) a iné. Zvláštnu flóru má serpentinový ostrov v Šarišskej 
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vrchovine pri Sedliciach (Dunitová skalka budovaná serpentinom, resp. dunitom, podľa 
pohoria Dun Mountains na Novom Zelande, horninou temer výlučne zloženou z olivínu). 
Útvar vznikol v období spodnotriasového bázického vulkanizmu. Len tu na Slovensku rastie 
slezinník hadcový (Asplenium cuneifolium), ďalej slezinník nepravý (Asplenium 
adulterinum) a slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria), pôvodná je tu borovica lesná 
(Pinus silvestris). 

7.4.3 Carpaticum orientale 

Obvod východokarpatskej flóry. Zaberá len Bukovské vrchy. Rastie tu veľa druhov 
známych len odtiaľ, napr. iskerník karpatský (Ranunculus carpaticus), silenka pochybná 
(Silene nutans ssp. dubia), fialka odchýlená (Viola declinata), zvonček jedľový (Campanula 
abietina), klinček nakopený (Dianthus compactus), pichliač Waldsteinov (Cirsium 
waldsteinii), kýchavica biela pravá (Veratrum album ssp. albicans), svíb uhorský (Cornus 
Swida hungarica), čemerica purpurová (Helleborus purpurescens). Aj napriek neveľkej 
nadmorskej výške rastie tu značné množstvo horských druhov, napr. horec luskáčikovitý 
(Gentiana asclepiadea), zvonovník hlavatý (Phyteuma orbiculare), kokorík praslenatý 
(Polygonatum verticilatum), mliečivec alpínsky (Mulgedium alpinum), scila dvojlistá 
alpínska (Scila bifolia var. alpina). Územie Bukovských vrchov pokrývajú bukové a 
jedľobukové lesy s prímesou smreka. 

7.5 PRIESTOROVÁ DIFERENCIÁCIA VEGETÁCIE A JEJ 
ROZŠÍRENIE 

Slovenská republika leží v horizontálnej zóne stredoeurópskych zmiešaných  listnatých 
lesov, ale pri značnom výškovom rozpätí a členitom reliéfe nášho územia musíme pri 
charakteristike vegetačnej pokrývky uvažovať aj s jej zmenou v súvislosti so stúpajúcou 
nadmorskou výškou.  V rámci horizontálnej zóny stredoeurópskych listnatých lesov, sa 
vyvinuli na našom území, pôsobením vertikálnej zonálnosti, jej vlastné vertikálne vegetačné 
zóny, ktoré je potrebné popísať podrobnejšie. V Karpatoch na našom území sú vyvinuté tieto 
vertikálne vegetačné zóny a podzóny, resp. výškové vegetačne stupne: 
 
1 Vertikálna lesná zóna 

 
1.1 Vertikálna subzóna spoločenstiev dubových lesov - vegetačný stupeň dubový 
1.2 Vertikálna subzóna spoločenstiev bukových lesov - vegetačný stupeň bukový 
1.3 Vertikálna subzóna spoločenstiev smrekových lesov - vegetačný stupeň 

smrekový 
 

2 Vertikálna nelesná zóna 
 
2. 1 Vertikálna zóna kosodreviny 
2. 2 Vertikálna zóna alpínskych lúk 
2. 3 Vertikálna zóna podsnežná-subniválna 
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• 1 Horná hranica vertikálnej lesnej zóny v Západných Karpatoch je daná júlovou 
izotermou 10°C. Prebieha po hranici subzóny smrečín a kosodreviny, približne vo výške 1450 
až 1650 m n. m. Nad ňu vystupujú Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Chočské 
vrchy, Babia hora, Pilsko. Lesná zóna zaberala v minulosti celé naše územie. V súčasnosti 
sú v nížinách a kotlinách lesy takmer úplne odstránené a v pohoriach došlo vo väčšine 
prípadov k transformácii pôvodnej drevinnej skladby a k ústupu lesnej pokrývky v územiach, 
kde nápor človeka bol veľmi intenzívny. 

1.1 Vertikálna subzóna spoločenstiev dubových lesov-dubový stupeň siaha do výšky 
550 m n. m., ale na južných svahoch okrajových pohorí vystupuje aj vyššie, do 650-700 m n. 
m., prípadne ešte vyššie, ojedinelé exempláre duba zimného stúpajú až do výšky 1000 m n. m. 
Zaberá nížiny, okrajové častí pohorí a nízko položené teplé kotliny. Veľká časť dubového 
stupňa bola premenená na kultúrnu step. Vedúcou drevinou sú tu druhy z rodu Quercus, 
najmä Quercus robur (dub letný), Qurecus petreae (dub zimný), ku ktorým sa na teplejších 
výslnných stanovištiach pridáva Quercus cerris (dub cer) a na vápencovom substráte 
Quercus pubescens (dub plstnatý) a brekyňa obyčajná (Sorbus torminalis). V 
pahorkatinách, na okrajoch pohorí a v kotlinách tvoril dub obyčajne prirodzené spoločenstvá s 
hrabom (Carpinus betulus). Z iných drevín sú tu primiešané lipa veľkolistá (Tilia 
platyphyla), lipa malolistá (Tilia cordata), brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia), javor 
poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), čerešňa vtáčia (Prunus avium). 
V krovinnom poschodí sa dubinách uplatňujú mnohé teplomilné druhy napr. drieň (Cornus 
mas), mahalebka (Prunus mahaleb), dráč obyčajný (Berberis vulgaris), kalina siripútka 
(Viburnum lantana), hlohy (Crategus monogyna a Crategus oxyacanta), druhy rodu Rosa a 
Prunus, svíb krvavý (Cornus sanguinea), vtáči zob (Ligustrum vulgare) a iné. Bohatý a 
pestrý býva i bylinný podrast. 

Na Slovensku sú dve výrazné skupiny dubových lesov, ktoré sa uplatňujú v dubovej 
subzóne, a to teplomilné a suchomilné zmiešané dubové lesy zo zväzu Quercion 
pubescentis - petraeae rozšírené v najjužnejších častiach pahorkatín a na južne exponovaných 
svahoch na úpätiach vápencových a sopečných pohorí. V podobe enkláv zasahujú tieto lesy i 
hlbšie do karpatských pohorí napr. v Strážovských vrchoch, Slovenskom rudohorí a inde. 
Nájdeme ich v sopečných pohoriach na južných svahoch, napr. v Burde, Krupinskej planine, 
Slanských a Vihorlatských vrchoch. 

Druhú skupinu lesov predstavujú kontinentálne kyslé dubové lesy zo zväzu Pino-
Quercion, a kyslé dubové lesy zväzov Genisto (germanicae)-Quercion (brezovo - dubové 
spločenstvá ) a Castaneo-Quercion. Do zväzu Pino-Quercion patrí spoločenstvo Pino-
Quercetum zahorikum (borovicovo - dubový les záhorský), ktorý je rozšírený na silikátových 
eolických  pieskoch Záhorskej nížiny. Najväčšie plochy v tejto subzóne zaberajú dubovo-
hrabové lesy zo zväzu Carpinion betuli, ktoré na kryštalických horninách prechádzajú do 
kyslomilných dubových lesov.  

1.2 Vertikálna subzóna spoločenstiev bukových lesov - bukový stupeň sa 
rozprestiera približne do výšky 1000-1250 m n. m. Vyznačuje výskytom bučín a jedľobučín 
(zväz Fagion). Tam kde bola jedľa (Abies alba) vyťažená rozšírili sa čisté bučiny alebo tu 
boli vysadené smrekové monokultúry. Bučiny zaberajú veľkú časť našich horských území, 
okrem tatranskej oblasti (Tatry, Popradská a Hornádska kotlina). Vedúcou drevinou v 
stromovom poschodí je buk lesný (Fagus silvatica), ktorý je náročný na pôdnu i ovzdušnú 
vlhkosť. Je to naša najrozšírenejšia drevina. Na sutinových pôdach sa k buku pridružuje jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), javor horský (Acer 
pseudoplatanus). Na karbonátových podložiach tvorí prímes borovica lesná (Pinus silvatica) 
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a tis červený (Taxus bacata). Pre bylinné poschodie, ktorého pokryvnosť klesá s 
pribudajúcou nadmorskou výškou, sú význačné druhy: zubačka žľaznatá (Dentaria 
glandulosa), zubačka cibuľkonosá (Dentaria bulbifera), marinka voňavá (Asperula 
odorata), vranie oko štvorlisté (Paris guadrifolia), veronika horská (Veronica montana), 
mesačnica trváca (Lunaria rediviva).  

Najrozšírenejším spoločenstvom na našom území sú kvetnaté bukové lesy (podzväz Eu-
Fagion). Prevládajúcou drevinou je buk, miestami ho sprevádza jedľa, v horskom stupni 
hojný je i javor horský a tu sa vyskytuje aj smrek. Z kríkov tu rastie lykovec jedovatý 
(Daphne mezereum), zimolez obyčajný (Lonicera xylosteum) a z bylín kokorík praslenatý 
(Polygonatum verticilatum), veronika horská (Veronica montana), lipkavec okrúhlolistý 
(Galium rotundifolium). 

Na kyslých substrátoch sú vyvinuté kyslé bukové lesy zo zväzu Luzulo-Fagion. Sú to 
floristicky chudobnejšie spoločenstvá, najčastejšie sú na chrbtoch našich pohorí a na strmších 
svahoch na kyslých substrátoch akými sú žuly, ruly, svory, kremence atď., kde v podraste 
prevládajú napr. chlpaňa hájna (Luzula nemorosa), metlica krivolaká (Deschampsia 
flexuosa), čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtyllus), niekedy vres obyčajný (Calluna 
vulgaris). Na karbonátových substrátoch sú vyvinuté vápnomilné bukové lesy s prímesou 
borovice. 

Tis červený (Taxus bacata) je rozšírený zvyčajne v horských jedľovo-bukových lesoch, 
v Západných Karpatoch vo floristickej oblasti Eucarpatica. Na našom území je vo Veľkej 
Fatre najväčšia lokalita tisu červeného, kde na ploche 860 ha je 160 000 jedincov. Táto 
lokalita je najväčšia v Európe a tisu je tu trikrát viac ako v ostatnej Európe na západ od 
Karpát. Jeho výskyt sa tu koncentruje na svahy budované dolomitmi a vápencami. Botanikmi 
bolo toto spoločenstvo klasifikované ako Abieti-Fagetum taxosum. Jeho výskyt je zvyčajne 
sprevádzaný brečtanom (Hedera helix) 

1.3 Vertikálna subzóna spoločenstiev smrekových lesov, smrekový stupeň sa 
rozprestiera od 1250 m n. m. po hornú hranicu lesa (1450 – 1650 m n. m.). Predstavuje 
najvyššie položený stupeň lesnej vegetácie. Na jeho hornom okraji sa výška stromových 
jedincov prudko znižuje, súvislá lesná pokrývka sa rozpadáva na skupinky stromov, horná 
hranica lesa. Výška stromov smerom nahor neustále klesá, stromy krpatejú a dostávajú 
krovitý vzhľad a tam je horná hranica stromu. Horná hranica lesa bola v niektorých 
pohoriach  silne znížená a územie bolo premenené na vysokohorské pasienky (hole). Vedúcou 
drevinou v tejto subzóne je Picea excelsa (smrek obyčajný). Na dolnej hranici sa tu smrek 
mieša najmä s jedľou, prípadne s bukom a javorom horským. V oblasti hornej hranice lesa 
sa častejšie vyskytuje jarabina (Sorbus aucuparia) a v Tatrách limba (Pinus cembra) a 
smrekovec opadavý (Larix decidua). Vyskytujú sa dve skupiny spoločenstiev: smrekové a 
jedľovo-smrekové lesy (podzväz Vaccinio-Abietion) na silikátových substrátoch na strmých 
horských svahoch v nižších polohách, ktoré sú charakteristické pre oblasť Spiša, Oravy, 
Kysúc, pre Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. V podraste sú tu papradka alpínska 
(Athyrium alpestre), papradka samičia (Athyrium filix-femina), smlz trsťovitý 
(Calamagrostis arundinacea), kokorík praslenatý (Polygonatum verticilatum), čučoriedka 
obyčajná (Vaccinium myrtyllus). 

Vysokohorské smrekové lesy (podzväz Eu-Vaccinio-Piceion), siahajú až po hornú 
hranicu lesa. Sú zväčša v Tatrách a Nízkych Tatrách, ale aj v iných pohoriach Karpát. 
Krovinné poschodie nie je výrazné, rastie tu zemolez čierny (Lonicera nigra), čučoriedka 
obyčajná (Vaccinium myrtillus), byliny zastupuje smlz chlpkatý (Calamagrostis villosa), 
metlica krivolaká (Deschampsia flexuosa), chlpaňa lesná (Deschampsia flexuosa), horec 
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luskáčikovitý (Gentiana asclepiadea), soldanella horská (Soldanella montana) a lišajníky, 
napr. Cladonia, Cetraria islandica. 

 
• Vertikálna nelesná zóna zahŕňa nelesné spoločenstvá v tých našich pohoriach, ktoré 
vystupujú nad hornú hranici lesa. Ide o spoločenstvá kosodreviny, alpínskych lúk a  
podsnežného stupňa. 

2.1 Vertikálna zóna kosodreviny sa nachádza nad hornou hranicou lesa a siaha do 
výšky 1850 m n. m. a vo Vysokých Tatrách do výšky 1930 - 2000 m n. m. V spodnej časti sú 
porasty kosodreviny husto zapojené, v hornej sa postupne roztrhávajú, sú nízke a zanikajú v 
alpínskom stupni a striedajú tu na voľných plochách s porastmi trpasličích kríkov napr. 
borievky sibírskej (Juniperus sibirica), brusnice pravej (Vaccinuim vitis-idaea), 
čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus). Vedúcou drevinou v tejto zóne, ktorá 
nadväzuje priamo na spoločenstvá čučoriedkových smrekových lesov je Pinus mugo ssp. 
Mughus (borovica horská). Porasty kosodreviny sa hojne vyskytujú najmä v Tatrách a 
Nízkych Tatrách, v menšej miere v Malej a Veľkej Fatre, zriedkavejšie na Babej hore, 
Pilsku a na Choči. Ich dnešné rozšírenie (plošné i zonálne) považujeme z veľkej časti za 
prirodzené, i keď boli v posledných storočiach vo veľkej miere narušené človekom (pastva, 
vypaľovanie). V zásade sú u nás dva typy kosodrevinových porastov, silikátový a vápencový. 
Vápencový typ je floristicky bohatší. Význačné druhy sú tu limba (Pinus cembra) a ďalšie 
zakrpatené stromy a kry napr. smrek, ribezľa skalná (Ribes petreum var. carpaticum), vŕba 
sliezska (Salix silesiaca), čučoriedka obyčajná (Vaccinum myrtyllus). Z bylín sú zastúpené 
podbelica alpínska (Homogyne alpina), plavúň jedľový (Lycopodium selago), kostrava 
sfarbená (Festuca picta). Najrozšírenejšou asociáciou u nás je Pinetum mughi carpaticum 
(karpatské kosodrevinové spoločenstvo). 

2.2 Vertikálna zóna alpínskych lúk zaberá časti našich pohorí nad 1850 m n. m. a vo 
Vysokých Tatrách nad 1930  - 2000 m n. m. až do výšky 2300 m n. m., kde je už alpínska 
klíma s veľmi krátkym vegetačným obdobím, tuhými dlhými zimami s veľkým množstvom 
snehu. Charakterizuje ju výskyt alpínskych bylinných spoločenstiev. Na hladkých svahoch 
bez skalných útvarov so súvislou pokrývkou jemnozeme sú obyčajne súvislé a rozsiahle. Na 
periglaciálnych blokoviskách sa vyskytujú ostrovčekovite. Na silikátových horninách sú 
alpínske bylinné spoločenstvá chudobnejšie. Vedúce sú tu mačinové trávy, ako napr. 
kostrava pestrá (Festuca vesicolor), chlpaňa klasnatá (Luzula spicata), ostrica sadzová 
(Carex fuliginosa), psinček alpínsky (Agrostis alpina), z bylín je tu klinček ľadovcový 
(Dianthus nivalis), kurička rozchodníková (Minuartia sedoides) a z kríkov vŕba tupolistá 
(Salix retusa), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata) atď. 

Spoločenstvá na vápencoch a dolomitoch predstavujú prekrásne kvetnaté a travinné 
porasty. Vedúcim druhom je ostrevka vápnomilná, okrem nej tu rastie mnoho ďalších 
druhov napr. astra alpínska (Aster alpinus), stokráska Micheliho (Belidiastrum michelli), 
bodliak sivý (Carduus glaucus), klinček lesklý (Dianthus nitidus), klinček včasný (Dianthus 
praecox), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), kostrava tatranská (Festuca tatrae). 
Najextrémnejšie skalné stanovištia osadzujú druhy ako napr. ostrica pevná (Carex firma), 
dryádka osemlístková (Dryas octopetala), plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum), 
prvosienka holá (Primula auricula), iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris), lomikameň 
sivý (Saxifraga caesia) a iné druhy z rodov Gentiana, Sedum atď. 

2.3 Vertikálna zóna podsnežná-subniválna sa nachádza vo výške nad 2300 m n. m. vo 
Vysokých Tatrách (2655 m n. m.) v oblasti niválnej klímy s veľmi krátkym vegetačným 
obdobím, tuhou a dlhou zimou s množstvom snehu, so silnými prudkými vetrami. Zóna sa 
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vyznačuje plytkým a nesúvislým pôdnym krytom. Vegetácie tejto zóny je veľmi svojrázna, 
iná na prudkých skalnatých zrázoch, iná na skalách a v skalných štrbinách, iná na skalnatých 
sutinách. Vegetačná pokrývka nie je súvislá a jednotlivé rastlinné druhy sú uspôsobené tak, 
aby mohli žiť v týchto špecifických veľhorských podmienkach. Na skalách v najvyšších 
polohách rastie veľa machov a lišajníkov. Z bylín sa tu vyskytujú, napr. kostrava nízka 
(Festuca supina), silenka bezbyľová (Silene acaulis ssp. norica), horec ľadový (Gentiana 
frigida) atď. 

V rámci uvedených výškových zón a subzón sa vyskytujú intrazonálne spoločenstvá. 
Na svahových a úpätných sutinách, na chrbtoch a hrebeňoch s pokrovmi skalnatého 
zvetralinového plášťa, v stržiach a roklinách sa vyskytujú spoločenstvá sutinových lesov z 
podzväzu Acerion pseudoplatani. Sú vyvinuté prevažne v bukovom, ale i dubovom stupni na 
rozličných substrátoch od 200 do 1400 m n. m. V dubovej subzóne v stromovom poschodí sú 
javor mliečny a poľný (Acer platanoides a campestre), lipa malolistá a veľkolistá (Tilia 
cordata a platyphyllos), hrab brezolistý (Carpinus betulus), drieň (Cornus mas) brekyňa 
obyčajná (Sorbus torminalis), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna). K 
intrazonálnym spoločenstvám patria lužné lesy, ktorých vznik bol podmienený 
pravidelnými záplavami a výskytom zvýšenej hladiny podzemnej vody na nivách riek a v 
depresiách. V rámci lužných lesov rozoznávame u nás štyri skupiny. Prvú tvoria močiarno-
vŕbové a slatinno-jelšové lesy (zväz Alnion glutinosae). Ich rozšírenie u nás je obmedzené.  

Do druhej skupiny patria vŕbovo-topoľové lužné lesy (zväz Salicion albae), ktoré 
sprevádzajú väčšie vodné toky. V stromovej etáži sú pre ne typické vŕba biela (Salix alba), 
vŕba krehká (Salix fragilis), topoľ biely, čierny a sivý (Populus alba, nigra a canescens). 
Obdive uvedené skupiny lužných lesov sa v praxi označujú ako tzv. mäkké lužné lesy. 

Tretiu skupinu tvoria dubovo-brestovo-jaseňove lužné lesy (podzväz Ulmion), ktoré 
sú rozšírené v našich nížinách na alúviách väčších vodných tokov a viažu sa zvyčajne na 
vyššie, relatívne suchšie polohy, napr. na agradačné valy, náplavové kužele. Hlavným 
spoločenstvom je Fraxino-Ulmetum (jaseňovo-brestový lužný les), kde v stromovej etáži 
prevláda jaseň úzkolistý (Fraxinus excelsior), brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia), dub 
letný (Quercus robur) a primiešané sú i topole, vŕby a jelša lepkavá a na najsuchších 
miestach hrab obyčajný (Carpinus betulus). 

Štvrtú skupinu tvoria jaseňovo-jelšové lužné lesy (podzväz Alnion glutinoso-incanae). 
Viažu sa na podmáčané nivy menších tokov, prameniská potokov a riek. Vedúcou drevinou je 
tu jelša lepkavá (Alnus glutinosa), prímes tvorí vŕba krehká (Salix fragilis), jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior), hrab obyčajný (Carpinus betulus). Za indikačné druhy z bylín 
považujeme prasličku lúčnu a lesnú (Equisetum pratense a arvense), túžobník brestový 
(Filipendula ulmaria). 




