
Borovice limba (Pinus cembra) 

 

Charakteristika dřeviny: 

jedná se o stálezelený, 

jehličnatý strom. Dosahuje 

výšky do 20 m. Má 

vzpřímený kmen a hustou 

sloupovitou korunu, se 

zaobleným vrcholem. Větve 

má Převážně krátké, 

vodorovné, silné. Mladé 

větvičky na konci větví 

rostou vystoupavě nahoru. 

Koruna mladých stromů 

bývá kuželovitá, souměrná. I 

starší stromy bývají 

rozvětvené již od země. 

Rozšíření: ve střední 

Evropě se jedná o původní 

domácí dřevinu. Rozšířena 

je především v Alpách a v 

Karpatech. Přirozeně roste 

ve vysokohorských lesích a 

v pásmu kleče. Bývá 

pěstována také jako okrasná 

dřevina.  

Ekologie: je 

světlomilná, 

nenáročná na 

obsah živin v 

půdě, vyžaduje 

dostatek vláhy, 

dobře snáší mráz. 

Je to dlouhověká 

dřevina. 

 

 



Kůra: borovice limby je zpočátku hladká, 

šedozelená, později drsná, šupinatá, místy s 

pryskyřičnými kanálky a puchýři. Ve vyšším 

věku vytváří červenohnědou až šedohnědou 

rozpraskanou šupinovitou borku. 

Výhonky: v mládí jsou nazelenalé, hustě 

rezavě chlupaté až plstnaté.  Později jsou 

šedočerné, lysé. 

Pupeny: jsou široce vejčité, zahrocené, 

červenohnědé, slabě pryskyřičné. 

Jehlice: vyrůstají ve svazcích po 5 na 

brachyblastech. Jsou dlouhé do 10 cm, 

tenké (asi 1 mm), tuhé, špičaté, 

trojhranné, na okrajích jemně pilovité, 

vzpřímené. Na koncích větví jsou 

přiléhavé, hustě nakupené. Spodek jehlic 

je obalený červenohnědou šupinou, která 

po 1. roce odpadává. Na vnější straně 

jsou jehlice tmavě zelené, na vnitřní 

šedozelené, s modravě šedými pásy 

průduchů. Na stromě vytrvají obvykle 3 

- 6 let. 

 

 

 

 

 

 



Květy: jsou různopohlavné. 

Samčí šištičky vyrůstají 

nakupené u báze mladých 

dlouhých výhonků. Jsou 

vejčité až válcovité, zpočátku 

fialové, po otevření žluté. 

Samičí šištičky jsou tupě 

kuželovité, na krátké stopce, 

červené až fialové, vyrůstají 

jednotlivě nebo v přeslenech 

po 2 - 5 vzpřímeně na koncích 

letošních dlouhých výhonků. 

Borovice limba je jednodomá 

dřevina. Kvete v červnu až 

červenci. 

Plod: je široce vejčitá šiška, na 

krátké tlusté stopce, dlouhá do 

8 cm, zeleno-fialová, později 

hnědo-purpurová, v čase 

zralosti tmavě hnědá. Semenné 

šupiny jsou kožovité, 

nedřevnaté, okrouhlé, štítek 

šupiny je s odstávajícím 

pupkem. Dozrává na podzim 

ve 2. roce po opylení. Šiška je 

polo rozpadavá. Opadá ze 

stromu na podzim 2. roku po 

opylení nebo na jaře 3. roku. 

Rozpadává se až na zemi, kde 

z ní vypadávají semena. 

Semeno: je tmavě hnědý, matný, vejčitý 

oříšek s tvrdým osemením, velký asi 1 

cm, bez křídla. Je jedlé. 

 


