
Borovice kleč (Pinus mugo) 

 

Charakteristika dřeviny: jedná se o 

stálezelený, jehličnatý, poléhavý keř nebo 

menší strom. Rozvětvuje se obvykle již od 

země. Větve jsou pružné, poléhavé nebo 

vystoupavé nahoru. Může však růst také 

jako strom vysoký až 25 m, s kuželovitou 

korunou. V horských oblastech nad horní 

hranicí lesa vytváří obvykle husté souvislé 

porosty, vysoké do 2 - 3 m. 

Rozšíření: ve střední Evropě se jedná o 

běžnou domácí dřevinu. Vyskytuje se 

přirozeně v Alpách, Apeninách, Karpatech 

a v pohořích Balkánu. V Čechách je 

původní v Krkonoších, Jizerských horách a 

na Šumavě. Jinde byla vysazena. Někdy je 

vysazována také v parcích jako okrasný 

keř. 

 

 

 



 

 

Ekologie: borovice kleč je 

světlomilná dřevina, nenáročná na 

živiny v půdě, vyžaduje však dostatek 

srážek a vláhy. Dobře snáší mráz. 

Kůra: je hnědošedá až tmavě 

černošedá. Vytváří borku 

nepravidelně rozpraskanou na menší 

políčka. 

 

 

Výhonky: jsou zelenavé, 

později hnědé až tmavě 

šedé, lysé. 

Pupeny: jsou prodlouženě 

vejčité, krátce zahrocené, 

hnědočervené, pryskyřičné.              

Velké asi 6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jehlice borovice kleče vyrůstají ve 

svazcích po 2 na zkrácených 

výhoncích. Jsou dlouhé do 8 cm, na 

průřezu půlkruhovité, mírně zahnuté, 

tuhé, neohebné, tupě zahrocené, tmavě 

zelené. Na vnitřní straně mívají šedé 

pásky průduchů. Rostou hustěji než 

jehlice borovice lesní (sosny). Vytrvají 

na větvi 5 - 10 let. 

 

Květy: jsou různopohlavné. Samčí šištičky jsou žluté, prodlouženě vejčité (do 1,5 cm). 

Rostou na stopkách ve větším počtu u báze letošních výhonků. Samičí šištičky vyrůstají 

jednotlivě nebo v přeslenech po 2 - 4 na vrcholu letošních výhonků. Jsou drobné (do 0,5 cm), 

kulovité, červené až fialové. Na podzim prvního roku jsou velké asi 1 cm, šedohnědé až 

fialové. Do zralé velikosti dorostou na podzim 2. roku po opylení. Otvírají se na jaře 3. roku 

po opylení. Borovice kleč může být jednodomá i dvoudomá dřevina. Kvete v červnu až 

červenci. 



Plod borovice kleče je 

vejčitá šiška, zahrocená, 

někdy zakřivená, tmavě 

hnědá, lesklá, velká do 6 

cm, na krátké stopce 

nebo sedící. Šišky často 

vyrůstají v přeslenech po 

2 - 4. Tvar štítku může 

být kosočtvercový, oblý, 

příp. jiného tvaru. Kolem 

pupku na štítku je tmavý 

pás. 

 

Semeno: je prodlouženě vejčité, velké do 0,5 cm, s 

podlouhlým, tupě zakončeným blanitým křidélkem, 

žlutohnědé nebo červenohnědé barvy. Samotné semeno 

může být černé, hnědé, světle hnědé nebo skvrnité. 

 


