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OSNOVE
LESARSTVA

DOMAČE IN TUJE DREVESNE
VRSTE

 Cilji enote
Dijak:
•

se seznani z domačimi in tujimi drevesnimi vrstami;

•

pozna osnovne vrste lesa, ki so pogoste pri izdelovanju
pohištva: hrast, bukev, oreh, češnja, javor, jesen, smreka,
jelka, bor, macesen, ter zna našteti nekaj njihovih lastnosti;

•

zna uvrstiti manj znane drevesne vrste med iglavce ali
listavce;

•

prepozna in opiše značilnosti drevesnih vrst, ki rastejo v
okolici njegovega domačega kraja.

KORELACIJE:
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Najpogostejše drevesne vrste
Drevesne vrste delimo na listavce in iglavce.
Listavci:
• jesen,
•

kostanj,

•

brest,

•

gaber,

•

hrast,

•

javor,

•

bukev,

•

robinija,

•

breza,

•

dren,

•

jelša,

•

vrba,

•

češnja,

•

jablana,

•

hruška,

•

oljka,

•

lipa.

Ime in priimek: ______________________ Razred:

Iglavci:
• smreka,
•

jelka,

•

bor,

•

cedra,

•

tisa,

•

duglazija,

•

macesen.

Tuje drevesne vrste:
•

palisander,

•

mahagoni,

•

teak,

•

ebenovec,

•

balsa,

•

evkalipt,

•

bambus.
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IGLAVCI
SMREKA - PICEA
Smreka zraste do 40 m visoko in ima preko
1m debelo deblo. Raste v hladnejših predelih
severne zemeljske poloble. Rod obsega 40 do
50 vrst. Pri nas je najbolj razširjena evropska
ali navadna smreka.

Smrekov les je rumenobele barve z rdečkastimi vlakni. Njegova
specifična teža je majhna. Je trden in elastičen, zato ga z lahkoto
obdelujemo in brusimo. Iz smrekovine izdelujemo pohištvo,
glasbila (pokljuška smreka) v preteklosti pa so jo uporabljali tudi
za intarzije. Poleg tega je primerna za izdelavo kolov, jamborov
ipd.
Navadna smreka – Picea abies L.
Poganjki: rdečkastorumeni, goli ali puhasti.
Iglice: dolge 10-25 mm, ravne ali usločene, štirirobe, koničaste,
na pokončnih poganjkih razvrščene spiralno, na vodoravnih
razčesane.
Storži: dolgi 10-25 cm, najprej zeleni ali rdečkasti, pozneje svetlo
rjavi.
Skorja: rdečkasta s tenkimi luskami.
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MACESEN - LARIX
Macesen zraste do 50 m v višino in doseže
1,5 m v debelino. Raste v hladnih območjih
severne poloble. Rod ima 10 vrst. Ena
uspeva v Evropi, 6 v Aziji in 3 v Severni
Ameriki. V Sloveniji raste macesen v
Julijskih in Savinjskih Alpah ter Karavankah
na nadmorski višini od 560 do 1950 m. Macesni so med redkimi
iglavci, ki jeseni odvržejo iglice.
Macesnov les je rdečkaste barve s temnimi ali svetlo rumenimi
vlakni. Je zelo gost in odporen proti vlagi. Iz njega izdelujejo
notranje in zunanje pohištvo (okna, vrata, stopnišča, ipd). V 17.
stoletju so ga zelo pogosto uporabljali francoski intarzisti za
furniranje.
Evropski macesen –Larix decidua Mill.
Poganjki: v prvem letu rumenkasti.
Iglice: na dolgih poganjkih rastejo posamič, na kratkih v šopih.
Iglice so svetlo zelene, mehke, dolge do 30 mm.
Cvetovi: ženski cvetovi so rdeči storžki.
Storži: svetlo rjavi, jajčasti, dolgi do 4 cm.
Skorja: debela, sivorjave barve ali rdečerjavo lisasta,
razbrazdana, se lušči.

Ime in priimek: ______________________ Razred:

1.M

Šolsko leto: 2006 / 07
Evgen Markovčič

TŠC – SLGŠ
Nova Gorica

6

Osnove lesarstva
Drevesne vrste

CIPRESA - CUPRESSUS
Cipresa navadno zraste do 25 m visoko,
izjemoma tudi do 50 m, in 2 m v debelino.
V družino cipresovk spada 20 rodov, ki
uspevajo v Sredozemlju, Aziji in Severni
Ameriki. V Sloveniji jo gojijo predvsem kot
okrasno drevo.
Ima trd, gost les, rumenkastobele barve, s temnimi žilami. Njegov
vonj je močan in deluje kot odlično sredstvo proti škodljivcem.
Uporablja se za izdelovanje plovil, podvodnih konstrukcij in
pohištva.
Lawsonova pacipresa
Poganjki: najprej zeleni, potem rdečkasto rjavi. Na njih v eni
ravnini ploske »vejice«, ki so pokrite z luskastimi listi. Na zgornji
strani so temno zeleni, spodaj pa svetli.
Storži: kroglasti, debeli okrog 8 mm najprej zeleni in modrobelo
poprhani, pozneje škrlatno rjavi.
Skorja: najprej gladka in temno rjavozelena, pozneje razpokana.
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BOR – PINUS
Bor zraste do 25 m v višino, izjemoma
tudi do 50 m, in 2 m v debelino. Raste v
različnih predelih severne poloble, od
subtropskih predelov do polarne gozdne
meje. Rod obsega okrog 100 vrst, med
njimi naj omenimo zeleni bor, balkanski
bor, himalajski bor, cemprin, rdeči ali
navadni bor, črni bor, alpski bor, pinijo, itd. Pri nas najbolj uspeva
rdeči ali navadni bor.
Bor ima mehak les, ki vsebuje dosti smole. Je različne barve, od
rumene do bele. Les je dokaj obstojen, dobro prenaša vremenske
spremembe in je trši od smrekovine. Zaradi njegovega močnega
barvnega kontrasta (beljava- črnjava) in grč ter dobre strojne
obdelave, se veliko uporablja za izdelavo notranjega pohištva.
Uporablja se tudi ladjedelništvu, za gradnjo mostov in za stavbno
pohištvo. V prejšnjih stoletjih so ga uporabljali tudi za izdelavo
rustikalnega pohištva.
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Črni bor - Pinus nigra L.
Poganjki: gladki, goli, sprva zeleni, pozneje rumenorjavi ali
sivorjavi.
Iglice: po dve iz ene listne nožnice, dolge 8-15 mm, temno
zelene.
Storži: dolgi do 8 cm, vodoravno štrleči, stožčasti.
Skorja: črnorjava, rdečevijoličasta, razpokana, luskasta.
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CEDRA - CEDRUS
Cedra zrase do 40 m v višino in do 5 m v
debelino (himalajska cedra). Rod obsega 4
vrste vedno zelenih dreves (atlaška,
libanonska, ciprska in himalajska cedra). Pri
nas rastejo cedre predvsem v parkih.

Les je zelo mehak, ampak obstojen. Beljava je svetlo rdeče barve,
jedrovina pa rumene ali rdečerjave in je lahko cepljiva. Njen vonj
je zelo oster. Cedrin les so uporabljali že v antiki, pri konstrukcijah
ladij, ter v mizarstvu za izdelavo skrinj. Danes cedrovino
uporabljajo za gradnjo športnih čolnov, predvsem pa v industriji
svinčnikov.
Atlaška cedra – Cedrus atlantica L.
Poganjki: gosto dlakavi, rumenkasti.
Iglice: dolge 15-20 mm, v šopih, trde in koničaste, modrikasto
zelene barve.
Storži: dolgi 5-7 cm, sodčaste oblike s ploskim vrhom, v prvem
letu svetlo zeleni, v drugem svetlo rjavi, pokončni.
Skorja: mlada siva in gladka, pozneje malce brazdasta.
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TISA - TAXUS
Tisa zraste kot grm ali drevo v višino največkrat do 12 m,
redkokdaj tudi do 20 m. Rod obsega 10 vrst, ki rastejo večinoma
na severni polobli (Severna Amerika, Azija in Evropa). Znana so
zelo debela in stara drevesa (tudi do 1000 let).
Barva lesa je svetlo rjava z oranžnimi lisami. Les je trd in zelo
kompakten. Najpogosteje se je porabljal v Angliji za furniranje.
(18.stoletje).
Tisa – Taxus boccata L.
Iglice: mehke, dolge 20-40 mm. Zgornja stran je temno zelena,
spodnja rumenkasta ali sivozelena.
Cvetovi: tisa je dvodomna.
Plodovi: orehasta semena obdaja rdeča jagoda.
Skorja: rdečerjava, se lušči.
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BRIN - JUNIPERUS
Brini so polegli ali pokončni vedno zeleni grmi, redkeje drevesa.
Rod obsega 60 vrst, ki rastejo v širokem pasu na severni polobli
od polarnih do subtropskih predelov. V Sloveniji uspeva navadni
brin, ki raste zlasti na opuščenih senožetih in pašnikih.
Brinov les je izredno trd in ga uporabljajo v domači obrti. Vsi deli
rastline so uporabni v zdravilstvu, ker vsebujejo eterična olja,
dišečo smolo, zdravilne čreslovine in vitamine. Iz brinovih jagod se
kuha brinovec, pripravlja zdravila, žgano pijačo gin, suhe brinove
jagode pa so znana začimba k divjačini.
Navadni brin – Juniperus communis L.
Iglice: dolge so do 15 mm, malce čolničaste oblike, sivozelene,
na zgornji strani s široko belkasto progo.
Storži: jagodasti storžki (brinove jagode), kroglasti, debeli 7-9
mm, najprej zelenkasti, potem črnomodri.
Skorja: siva ali rdečerjava, vzdolžno razpokana.
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DUGLAZIJA - PSEUDOTJUGA
Duglazija zraste do 100 m v višino in do 4 m
v debelino. Je zelo podobna smreki. K rodu
štejemo okoli 10 vrst iz vzhodne Azije in
Severne Amerike (Kanada), med njimi
zeleno, modro, sivo duglazijo.
Les duglazije je mehak, elastičen in dokaj
trajen. Beljava je rumenobela, jedrovina pa rdečkasta ali temno
rjava. Les je cenjen zlasti v Ameriki in Kanadi, kjer je njegova
uporaba zelo široka. Uporabljajo ga v pohištveni in celulozni
industriji, v ladjedelništvu ter celo za izdelovanje železniških
pragov.
Duglazija – Pseudotsuga menziesii L.
Poganjki: malce dlakavi, sprva svetlo rumeni, pozneje sivorjavi.
Iglice: dolge 20-30 mm, mehke, ploske, rumenozelene,
zmečkane močno diše.
Storži: dolgi 5-10 cm, luske široke, okrogle, z gladkimi robovi.
Skorja: mlada sivozelena, s številnimi smolnimi grčami, pozneje
temna in razpokana.
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JELKA – ABIES
Jelka zraste do 60 m visoko in do 2 m v
debelino. Uspeva tako v hladnih in vlažnih
kot tudi v suhih in vročih podnebnih
razmerah v Severni in Srednji Ameriki, Aziji,
Evropi in severni Afriki. Rod obsega okoli 40
vrst. V Sloveniji uspeva navadna jelka.
Les jelke je mehak, srednje težak in elastičen, rumenkasto do
rdečkastobele barve brez smole. Uporablja se v gradbeništvu,
rudarstvu, v pohištveni in celulozni industriji.
Bela jelka – Abies alba Mill.
Poganjki: sivorjavi, raskavo dlakavi, gladki.
Iglice: dolge 15-30 mm, ploske, zgoraj bleščeče temno zelene,
spodaj z dvema belima progama, na koncu izrobljene.
Storži: dolgi 10-16 cm, pokončni.
Skorja: belosiva, pri mlajših drevesih gladka, pri starejših
drevesih razpokana in hrapava.

Ime in priimek: ______________________ Razred:
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LISTAVCI
GABER - CARPINUS
Gaber zraste od 25 do 30 m visoko in doseže
debelino do 70 cm. Rod ima približno 50 vrst
in je razširjen od Evrope do vzhodne Azije ter
v Severni in Srednji Ameriki. Pri nas uspevajo
beli gaber, kraški gaber in črni gaber.

Barva gabrovine je rjavorumena. Les je trd in elastičen, dobro
prenaša obremenitve in ima veliko ogrevalno moč. Njegovi slabši
lastnosti sta majhna obstojnost in težka obdelava. Uporablja se za
izdelavo orodij za velike obremenitve (preše), vijake, vodna in
zobata kolesa, ročaje za razna orodja in galanterijske izdelke.
Beli gaber – Carpinus betulus L.
Poganjki: sprva so poraščeni z drobnimi dlačicami in so temno
sivorjavi.
Listi: 8-10 cm dolgi, podolgovato jajčasti in koničasti.
Cvetovi: enodomno drevo požene ob cvetenju zelenkaste mačice;
moške mačice so dolge 4-6 cm, ženske 2-3 cm.
Plodovi: plodovi so drobni oreški.
Lubje: gladko, sivordečkasto, pozneje razpokano.
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HRAST-QUERCUS
Hrast zraste do 50 m in doseže premer do
2,5 m. Razraščen je po vsej Evropi, razen
v severnem delu Skandinavije in južnem
delu Španije, raste pa tudi na področju od
Male Azije do Kavkaza. Pri nas uspeva 7
vrst: dob, cer, graden, pumasti hrast,
črnika, prnar ter oplotnik.
Hrastovina je trd, bledo rumen ali rjavordečkast les s pozlačenimi
žilami. Zaradi svoje kompaktnosti je najbolj uporaben les v
pohištveni industriji, vendar mora biti zelo dobro posušen; v
nasprotnem primeru se lahko pojavijo kasnejše deformacije. Je
tudi zelo odporen proti insektom. Iz hrastovine izdelujemo
praktično vse vrste pohištva, parket, pa tudi drogove in železniške
pragove.
Dob – Quercus robur L.
Poganjki: goli, junija pogosto poženejo drugi.
Listi: pernato krpati, poženejo junija, pecljev ni.
Cvetovi: enodomno drevo, moški cvetovi so viseče mačice, ženski
cvetovi pa so pokončni na dolgih pecljih.
Plodovi: želod obdaja na dnu ploska skodelica. Več plodov sedi
na enem dolgem peclju.
Lubje: najprej gladko, pozneje globoko razpokano, temno sive
barve.
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PLUTOVEC
V rod hrasta prištevamo tudi plutovec.
Plutovec zraste do 25 m v višino.
Plutovina je izredno lahek in elastičen les in
je dober vodni in zvočni izolator.

Njegovo skorjo lupijo vsakih 8 do10 let, največ dvakrat v
njegovem življenju, jo pozneje predelajo in iz nje izdelujejo
zamaške, reševalne pasove, oblogo za stene, izolacijske plošče in
podobno.

Ime in priimek: ______________________ Razred:
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JAVOR – ACER
Javor zraste od 25 do 40 m in doseže prsni
premer od 1 do 2,5 m. Rod obsega 150
drevesnih vrst v Evropi, Aziji, Severni Ameriki
in severni Afriki. V Sloveniji uspeva 6
avtohtonih in nekaj tujih vrst (gorski, beli,
topokrpi, mlečni, poljski, trikrpi, tatarski,
ameriški javor).
Barva javorovine je bledo rjava, svetlo rumena ali skoraj bela z
vidnimi vlakni. Les je zelo močan z gostimi žilami. Površina je
bleščeča in svilnata. Javorjev les so pogosto uporabljali v 17.
stoletju v srednji Evropi za notranje pohištvo, parket, gradbeno
opremo, glasbene instrumente in galanterijo.
Ostrolistni javor – Acer platanoides L.
Poganjki: sprva zelenkasti, pozneje rdečerjavi.
Listi: do 18 cm široki petero ali sedmerokrpi, podaljšani v ostre
konice. Pecelj je dolg do 15 cm in ima mleček.
Cvetovi: so dvospolni (prašniki in pestiči). Cvetovi so
rumenozeleni pokončni kobuli in imajo veliko nektarja.
Plodovi: dvojni plodovi so oreški z ovršnimi listi.
Lubje: navpične brazde so mrežasto razpokane.

Ime in priimek: ______________________ Razred:
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BUKEV - FAGUS
Bukev zraste do 40 m, izjemoma do 50 m
visoko in 1 do 2 m v debelino. V rod spada 10
vrst, ki uspevajo v zmernem področju severne
poloble. Najbolj pogosta je evropska bukev. V
Sloveniji je bukev najpogostejša drevesna
vrsta.
Les je rdečkastorjave barve, ki se nagiba k beli. Bukovina je težka,
rada se cepi in je neobstojna. Lahko jo parimo in krivimo. Ker jo z
lahkoto obdelujemo, so jo v preteklosti pogosto uporabljali pri
izdelavi pohištva, obogatenega z ornamenti in rezbarjenjem. Iz
bukovega lesa izdelujemo talne obloge, pohištvo, vrata, železniške
pragove in podobno.
Bukev – Fagus sylvatica L.
Listi: 6-8 cm dolgi, bleščeči in gladki, jajčasti. Sprva so svetlo,
pozneje temno zeleni.
Cvetovi: bukev je enodomno drevo. Moški cvetovi vise v šopih na
dolgih pecljih, ženski po parih v dlakavem ovoju.
Plodovi: dva 1-2 cm dolga oreška - žira v lupini z mehkimi
bodicami, ki se, ko dozorijo, odprejo.
Lubje: svetlo sivo, gladko, z belkastimi pegami.

Ime in priimek: ______________________ Razred:
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JESEN - FRAXINUS
Mali jesen zraste kot grm ali kot drevo do
10 m visoko, veliki jesen pa doseže do 40 m.
Rod je razširjen po vsej severni polobli.
Les je zelo trd in težek, je svetle barve z
bisernim navdihom. Med vsemi drevesnimi
vrstami je javorovina najbolj elastična. V pari
jo je lahko kriviti. Je pa zelo neodporna proti škodljivcem in rada
trohni. V prejšnjih stoletjih so javorov les uporabljali predvsem
angleški in ameriški mizarji za intarzije in rezbarjenje. Sedaj se
uporablja za izdelavo notranjega pohištva, parketa, telovadnega
orodja, smuči, sprehajalnih palic ipd.
Veliki jesen – Fraxinus excelsior L.
Poganjki: debeli, goli, olivnosivi.
Listi: 30 cm dolgi, neparno pernato deljeni listi, sestavljeni iz
9 - 15 podolgovatih lističev brez pecljev.
Cvetovi: drevesa so lahko enodomna ali dvodomna. Cvetovi so v
latih, prašniki so rdeči.
Plodovi: ploski oreški, rjavi krilati plodovi, ki v šopih visijo z vej.
Lubje: sive barve, sprva gladko, pozneje pa globoko razbrazdano.

Ime in priimek: ______________________ Razred:
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LIPA - TILIA
Lipa doseže 40 m v višino in do 5 m v
debelino. Rod obsega 50 vrst dreves v
zmernih območjih severne poloble. V Sloveniji
rasteta dve vrsti - lipovec ali malolistna lipa in
lipa ali velikolistna lipa.

Lipovina je zelo mehak les, bele barve z rožnatim navdihom.
Komaj posekana je slonokoščene barve, po dolgem času sušenja
na zraku pa dobiva rjavo barvo. Lesna vlakna so enakomerna in
tanka, zato je les najprimernejši za rezbarjenje in intarzije.
Uporablja se tudi za izdelavo pohištva, klavirskih tipk ipd.
Lipovec – Tilia cordata Mill.
Poganjki: goli, zgoraj rdečkasti, spodaj olivnozeleni.
Listi: do 7 cm dolgi, srčasti, koničasti. Spodaj so modrozeleni.
Cvetovi: 5 - 9 pokončnih pakobulov s kožnatimi ovršnimi listi.
Cvetovi so rumenkasti.
Plodovi: približno 6 mm veliki okrogli oreški. Po več skupaj jih visi
na ovršnem listu.
Lubje: gladko, pozneje razpoka in je prepredeno z plitkimi
brazdami.
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KOSTANJ - CASTANEA
Kostanj zraste do 30, izjemoma do 40 m
visoko, prsni premer doseže do 3 m (pravi
kostanj). Rod obsega 14 vrst v zmernem
področju severne poloble. Njegova prvotna
domovina je Mala Azija in nekatere
sredozemske dežele.
Kostanjev les je svetlo rjave ali rumenobelkaste barve. Je močan,
srednje trd in slabo elastičen. Je dobro cepljiv in obstojen, tako na
suhem kot v vodi. Bolj kot za pohištvo se uporablja za strešne
konstrukcije, električne drogove, železniške pragove,
vinogradniške kole, okna, vrata, sode, čebre in brente.
Pravi kostanj – Castanea sativa Mill.
Poganjki: sprva so dlakavi, kasneje gladki.
Listi: do 25 cm dolgi, podolgovati in koničasti. Robovi so ostro
nazobčani.
Cvetovi: moške in ženske mačice so na istem drevesu.
Plodovi: rumenorjave skledice, ježice z mehkimi bodicami, ki se
razpočijo. V njih so do trije rjavi plodovi - kostanji.
Lubje: sivorjavo, sprva gladko, pozneje razbrazdano.
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BREST - ULMUS
Brest zraste od 35 do 40 m visoko. Rod zajema
40 vrst v severnem zmernem območju. Pri nas
rastejo tri vrste bresta: gorski, poljski in
dolgopecljati brest.
Brestov les je rdečkaste barve s temnimi ali
svetlo rumenimi vlakni. Zelo dobro prenaša vlago ter je srednje
težak. V17. stoletju so ga uporabljali predvsem angleški mizarji za
notranjo opremo in parkete. Sedaj brestovino uporabljajo za furnir,
notranje in zunanje pohištvo, parket, za lesene dele strojev, razna
orodja ipd.
Poljski brest – Ulmus minor Mill.
Poganjki: svetlo rjavi, goli.
Listi: majhni, jajčasti, koničasti, ena polovica je večja od druge.
Cvetovi: cvetovi so dvospolni, zgneteni v tesnem šopastem
socvetju na kratkih pecljih, rdečkastozelene barve.
Plodovi: široko krilati oreški, brez pecljev.
Lubje: sprva je gladko, pozneje prepredeno z globokimi brazdami.
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OREH – JUGLANS
V rodu poznamo 15 vrst, ki rastejo v
zmernih, tropskih in subtropskih predelih
severne poloble in v Južni Ameriki (Andi).
Črni oreh zraste do 50 m visoko in doseže
premer do 3 m. Navadni oreh je manjši;
zraste od 25 do 30 m visoko in v debelino
do 2 m.
Orehovina je kompaktna. Je sive barve s temno rjavimi ali
rdečkastimi žilami. Če je drevo mlado, je les svetel, stara drevesa
pa imajo temen les. Orehov les je zelo cenjen. V renesansi so ga
uporabljali za luksuzno pohištvo. V 16. in 17. stoletju so francoski
mizarji nadaljevali to tradicijo, vendar ga je počasi izpodrinil
mahagoni. Danes je orehovina najbolj cenjen les v Evropi. Zaradi
elastičnosti in obstojnosti se uporablja skoraj povsod v lesni
industriji: za furniranje, parket, pohištvo, v letalski industriji,
industriji orožja,v rezbarstvu in podobno.
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Oreh – Juglans regia L.
Poganjki: goli, v mladosti zeleni.
Listi: lihopernati so sestavljeni iz 5 - 9 posameznih listov.
Ponavadi so celorobi, podolgasto jajčasti in zašiljeni.
Cvetovi: oreh je enodomno drevo. Moški cvetovi so mačice,
ženski zelo majhni.
Plodovi: koščičasti plodovi z lupino. V lupini je plod - oreh z
užitnim jedrcem.
Lubje: pri mladem drevesu je sive barve, pozneje temno in
razpokano.
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TOPOL – POPULUS
Topol zraste od 30 do 40 m v višino in od
1,5 do 3 m v širino. Rod obsega okoli 100
vrst, ki uspevajo v hladnih in zmernih
predelih severne poloble. Pri nas rastejo tri
vrste topolov. Črni topol in beli topol v
nižinah, trepetlika pa tudi v višjih legah.
Topolovina je svetlo rjava do rumenobela
in zelo mehka. Slabo prenaša temperaturne spremembe. V
obdobju Biedermaier so jo uporabljali za hrbtišča pohištva in za
intarzije, še posebno v Nemčiji. Sedaj se topolovina uporablja za
furnirje, vezane plošče, vžigalice, embalažo, celulozo in ceneno
pohištvo.
Beli topol – Populus alba L.
Poganjki: mladi so zeleni in puhasti, v drugem letu postanejo
svetlo rjavi.
Listi: krpati, skoraj okroglo zaobljeni, spodaj porasli s snežno
belimi dlačicami.
Cvetovi: topol je dvodomen. Ima dolge mačice, moške so
rožnatordeče, ženske sivozelene.
Plodovi: glavice, semena z dlačicami.
Lubje: svetlo sivo in gladko, kasneje se rombasto nabrazda. Pri
tleh je lubje temno in razpokano.
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AKACIJA - ROBINIJA - ACACIA
Akacija zraste do 30 m visoko, v debelino
do 1 m. Le redki primerki dosežejo premer
do 2,5 m. Rod izvira iz vzhodnih in
osrednjih predelov ZDA, leta 1601 pa so
jo prenesli v Evropo. Danes je ena najbolj
razširjenih drevesnih vrst. Rod zajema
približno 20 vrst.
Beljava akacijevega lesa je rumenobela, jedrovina je rumenorjava
ali rumenozelena s temnimi žilami. Vlakna so tanka in gosta. Les
je zelo trd, čvrst in trajen, odporen proti vlagi in se lepo krivi.
Robinija – Robinia pseudoacacia L.
Poganjki: vejice s parnimi trni.
Listi: sestavljeni iz 9 - 19 jajčasto zaokroženih lističev. Celoten list
je dolg do 30 cm.
Cvetovi: beli cvetovi so zbrani v 20 cm dolgih visečih grozdih.
Plodovi: ploščati, rdečerjavi stroki s 6 - 8 rjavimi semeni.
Lubje: rjavordeče, debelo razbrazdano.
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BREZA - BETULA
Breza zraste do 30 m v višino in doseže do
0,5 m v debelino. Navadna bela breza
uspeva praktično v vsej Evropi, proti vzhodu
pa njeno rastišče sega do Mongolije in
Japonskega morja. Družina obsega 9 vrst.

Brezov les je rumenkasto do rdečkasto bel, srednje težak, srednje
trd in zelo elastičen. Je neobstojen. V drugi polovici 17. stoletja so
brezovino uporabljali predvsem za izdelavo sedišč stolov in nog
raznega pohištva. Danes je uporabnost brezovega lesa bolj
raznovrstna, saj ga uporabljajo v kolarstvu, mizarstvu in lesni
industriji (vezane plošče, celuloza).
Bela breza – Betula pendula Rot
Poganjki: goli
Listi: 3 - 7 cm dolgi, široki, z dolgo zašiljeno konico.
Cvetovi: enodomni; moške mačice so rdečkasto rumene, ženske
so debelejše in krajše.
Plodovi: rjavi storžki, v katerem so krilati plodovi.
Lubje: belo, s prečnimi izrastki.
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JELŠA - ALNUS
Jelša zraste do 25 m visoko. Rod šteje okoli
30 vrst na severni polobli in v Južni Ameriki,
kjer raste do Peruja. Pri nas uspevata le
dve: črna jelša in siva jelša.

Jelševina je rdečkastobele ali rdečkastorjave barve, odporna je
proti vlagi, srednje trdna in srednje elastična. Uporabna je
pohištveni industriji, mizarstvu in v strugarstvu.
Črna jelša – Alnus glutinosa L.
Poganjki: goli in lepljivi.
Listi: do 10 cm dolgi, jajčasti, na koncu zaobljeni. Ko so mladi, so
lepljivi. Listje odpade, ko je še zeleno.
Cvetovi: enodomni, mačice; moške so podolgovate, ženske
okrogle in vise na pecljih.
Plodovi: seme se nahaja v olesenelih ženskih mačicah.
Lubje: mlado drevo ima gladko, zelenkastorjavo lubje; pozneje je
razpokano in temno rjavo.
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VRBA - SALIX
V rod spada okoli 300 vrst, ki rastejo v hladnih
in zmernih predelih severne poloble. V
Sloveniji jih najdemo več kot 20, med njimi so
najbolj razširjene:
bela vrba (višina 25 do 30 m, širina 1,5 m),
krhka vrba (višina do 20 m, širina do 1 m),
iva (višina do 12 m, širina do 0,5 m).
Les vrbe je svetle rdečkaste ali rjave barve, srednje težak in slabo
obstojen. Uporaben je za celulozo, vezane plošče, furnir, vžigalice,
zobotrebce ipd. Iz skorje vrbe pridobivamo tanin za strojenje kož,
in salicilno kislino.
Iva - Salix caprea L.
Poganjki: prvo leto puhasto dlakavi, pozneje goli.
Listi: jajčasti, do 4 cm dolgi; nagubani, puhasto dlakavi.
Cvetovi: moške mačice so zlatorumene zaradi prašnih niti; ženske
mačice so zelene barve in daljše.
Plodovi: podolgovate glavice s semeni.
Lubje: mlado je sivozeleno in gladko, pozneje sivo in
razbrazdano. Veje so zelenkaste (ženska drevesa) ali rdečerjave
(moška drevesa).

Ime in priimek: ______________________ Razred:

1.M

Šolsko leto: 2006 / 07
Evgen Markovčič

TŠC – SLGŠ
Nova Gorica

30

Osnove lesarstva
Drevesne vrste

ČEŠNJA - PRUNUS
Češnja zraste do 20 m v višino. Raste v
Evropi, razen na severu, v Mali Aziji, na
Krimu, Kavkazu in Iranu.
Les češnje je rdečkastorjav, srednje težak
in srednje trd. Kljub trdoti se les rad cepi in
zveži.
Uporabnost češnjevega lesa je zelo široka, od galanterije,
kolarstva in mizarstva, do izdelave furnirjev.
Divja češnja – Prunus avium L.
Poganjki: goli, veliko jih poganja iz panjev.
Listi: do 10 cm dolgi, jajčasti in koničasti, na robovih
neenakomerno napiljeni.
Cvetovi: beli, s petimi venčnimi listi. Cvetovi imajo dolge peclje.
Plodovi: koščičasti plodovi rdeče barve. Na sredini je pečka. Visijo
na dolgih pecljih in imajo trpkosladek okus.
Lubje: sivorjavo, z izrazitimi prečnimi plutastimi pasovi.
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JABLANA - MALUS
Jablana zraste do 10 m v višino. Uspeva v
hladnem zmernem podnebnem pasu.
Les, ki je dokaj trd, je belkastorjave ali
rdečerjave barve. V 17. stoletju so ga
uporabljali francoski, angleški in ameriški
mizarji za intarziranje in rezbarjenje ter za
izdelavo rustikalnega pohištva. Danes je vsestransko uporaben v
pohištveni industriji.

HRUŠKA - PYRUS
Divja hruška zraste do 20 m visoko. Približno
20 vrst hrušk najdemo v Evropi, Aziji in
Severni Afriki.
Les hruške je rjavordečkast, močan, zelo
gost, težak in odporen proti črvom ter zelo
cenjen. V črno obarvana hruškovina je zelo
podobna ebenovini. Uporabljali so jo za intarzije in rezbarjenje,
vendar se zelo hitro razkolje. Danes se hruškovina uporablja za
izdelavo natančnih merilnih instrumentov in glasbil.
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OLJKA - OLEA
Oljka je manjše, najpogosteje do 6 m visoko
drevo. Rod obsega okoli 50 vrst, ki rastejo v
Sredozemlju, severni in južni Afriki, subtropski
Aziji, Avstraliji, na Novi Zelandiji in v Polineziji,
prenesene pa so tudi v Severno Ameriko.
Prvotna domovina oljke je področje med
Palestino in Malo Azijo.
Oljka ima rjavorumen les s temnimi žilami in zelo lepo diši. Les
oljke je uporaben predvsem za majhna dela v intarziji in za
galanterijo.

RUJ - COTINUS COGGYGRIA
Ruj je do 5 m visok grm. Rod obsega dve
vrsti, od katerih raste ena v Evropi in ena v
Aziji (osrednja Kitajska in Himalaja).
Pogosto ga sadijo kot okrasen grm po
vrtovih in parkih, saj se njegovi listi in
plodovi jeseni lepo rdeče vijolično obarvajo.
V listih ruja je zelo veliko tanina, ki ga
uporabljajo za strojenje živalskih kož.
Les ima belo beljavo in rumenordečo ali rjavo črnjavo z rjavimi
žilami. Iz rujevine se izdeluje samo manjše predmete, lahko pa se
zelo lepo lošči.

Ime in priimek: ______________________ Razred:

1.M

Šolsko leto: 2006 / 07
Evgen Markovčič

TŠC – SLGŠ
Nova Gorica

33

Osnove lesarstva
Drevesne vrste

TUJE DREVESNE VRSTE - EKSOTE
PALISANDER
Palisander izvira iz Južne Amerike
(Brazilija) in Indije.
Barva lesa niha med rdečo in temno
vijolično. Les je zelo trd in težak ter ga je
zelo težko brusiti. Uporabljali so ga
predvsem v neoklasicizmu za izdelavo
pohištva in za intarzije. Danes iz njega
izdelujejo pohištvo, klavirje in drobne umetniške predmete.

MAHAGONI
Mahagoni je do 30 m visoko drevo. Rase v
tropskih predelih Amerike in na Antilskem
otočju.
Beljava je rumenkasta, črnjava pa čudovite
rjavordeče barve. Les je trd in zelo gost.
Obdelovanje je lahko, saj je homogen. Najbolj
je bil v uporabi pri francoskih mizarjih v drugi polovici 17 stoletja
za pohištvo v stilih Louisa XVI. in imperija. Danes iz
mahagonijevega lesa izdelujejo predvsem pohištvo. Drevo je
vedno bolj redko, zato uporabljajo ime mahagoni tudi za manj
dragocene vrste lesa s podobnimi lastnosti.
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TEAK - TECTONA GRANDIS
Teak lahko zraste do 60 m visoko. Njegova
domovina je Azija, Indija in Indonezija.
Beljavo zelo radi napadejo termiti in
pogosto tudi gniloba. Črnjava pa je
nasprotno zelo odporna proti tem
škodljivcem in s staranjem spreminja barvo
od rumene v kostanjevorjavo s temnejšimi progami. Teakov les je
zelo trd in težak ter prijetno diši. Zaradi svoje trajnosti in zato, ker
se ne krči, je stabilen in zelo iskan. Na zahodu so ga v preteklosti
uporabljali za ladijsko pohištvo, na vzhodu pa namesto hrastovine
za izdelavo notranjega pohištva. Danes iz teakovega lesa izdelujejo
parket, pohištvo in oblogo.
EBENOVEC - DIOSPYROS EBENUM
Pravi ebenovec najbolje uspeva na Cejlonu. Raste tudi v Maleziji,
Šrilanki, Indiji in Indokini. Barva ebenovine je simbol za črno.
Obarva jo rastlinsko barvilo, s katerim je prepojen parenheim. Les
je gost, trd in težak (težji od vode) in ga zelo lepo loščimo.
Iz dragocenega lesa pravega ebenovca izdelujejo le dragocene
predmete, glasbene instrumente (flavte, tipke za klavirje) in
intarzije. Kot zanimivost lahko omenimo ceylonski ebenovec, ki je
popolnoma bele barve.
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BALSA
Balsa zraste do 25 m visoko in je doma v
tropskih predelih Južne Amerike.
Ima izredno lahek, porast les svetle barve;
njegova vlakna so homogena, krhka in
mehka. Balsovina je najlažji les. Uporablja
se za izdelavo letalskih modelov in odrskih
rekvizitov.
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NEKAJ ZANIMIVOSTI IZ SVETA DREVES
Breza naj bi prinašala blagost in pomiritev. Če se naslonimo na
njeno deblo, lahko začutimo olajšanje, prevzame nas notranji mir.
Breza sprošča napetosti v vratu in hrbtu.
Pušpan je simbol za stalnost in treznost. V njegovi bližini lahko
počivamo in meditiramo. Pripravi nas do tega, da spet zaupamo
življenju. Zaradi svoje počasne rasti lahko doživi tudi 600 let, zato
je to drevo, ki je najbližje nesmrtnosti.
Šipek prinaša drznost in odpornost.
Oreh simbolizira energijo in odločnost. Njegovi ritmi se razlikujejo
od človekovega bioritma, zato si orehove sence nikoli ne izberite
za počitek ali spanje. Pobožajte drevo oreha in našli boste moč, da
sprejmete pomembne odločitve.
Bor predstavlja luč in vitalnost. Če se sprehajate po borovem
gozdu, boste kmalu ugotovili, da se je vaša zavest odprla in je
vaša življenjska moč dobila nov zagon.
Smreka prinaša svežino in jasnost. Je drevo kroženja, tako zraka
kot krvnega obtoka. Če se sprehajate po smrekovem gozdu,
začnite globoko dihati, da bi občutek ugodja shranili v svojih
pljučih.
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Primerjaj učno gradivo z drevesi v naravi. Najlažje boš to storil

na gozdni učni poti.



Ali znaš v šolski knjižnici poiskati knjige, ki opisujejo drevesne

vrste?



Razmisli, kakšne vrste dreves rastejo v tvojem domačem kraju

in jih naštej.
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