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SPREMNA BESEDA

Štefan Kovač
vodja območne enote Murska Sobota
Zavod za gozdove Slovenije

Odkar je človek prenehal biti nomad in se ustal i l je začel obl ikovati krajino.
Z odstranjevanjem gozda je ustvarjal kmetijska zemljišča in prostor za posel itev. Kl jub
temu je ob svojih bival iščih vel ikokrat al i pusti obstoječe al i na novo zasadil kakšno
posebno drevo. Bodisi za zaščito, zaradi plodov, zaradi dobrega počutja al i drugih
razlogov. V času vel ikih dvorcev so se ob njih obl ikoval i parki, v katere so njihovi
ustvarjalci vnašal i domače in tuje drevesne in grmovne vrste. Pri sodobnih urbanističnih
zasnovah je tako še danes. Parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa so del
našega bivalnega okol ja. Tudi v okol ici svojih hiš obl ikujemo vrtove in v nje vnašamo
razne drevesne in grmovne vrste. Skozi desetletja in stoletja se je tako na teh ne gozdnih
površinah ohranilo vel iko izjemnih dendroloških posebnosti, ki so v ponos lastnikom in
lokalnemu okol ju. Nekaj takšnih dreves je ostalo tudi v gozdovih .
Na Zavodu za gozdove Slovenije se zavedamo pomena teh izjemnih dreves in grmov
tako za njihove lastnike kot za javnost. Zato smo v Pomurju že leta 1 999 s pomočjo
lokalnih skupnosti, šol in svoje terenske službe izvedl i prvi popis in fizične meritve teh
dreves, ter ob tem izdal i še brošuro. Njena izdaja je povečala pozornost javnosti, zato
smo popis leta 2009 ponovil i in pri tem evidentiral i skoraj 300 izjemnih dreves. Nekatera
med njimi so bila pozneje tudi zavarovana kot primeri izjemne naravne dediščine.
Nekaterim drevesom znotraj urbanih okol ij smo poiskal i skrbnike, posameznike al i
skupnosti, ki so poskrbel i, da so se drevesa ohranila. Tudi takrat je bila izdana brošura v
1 000 izvodih.
Zaradi pogostih neurij in novih bolezni se je v zadnjem desetletju nekaj izjemnih dreves
poslovilo. Nekaj je tudi novosti. V letošnjem tretjem popisu, v osveženi podobi,
podajamo ažurno stanje izjemnih dreves v Pomurju.
Ta drevesa zaradi svojih dimenzij, starosti in obl ike pri opazovalcih zmeraj vzbujajo
pozornost, pri lastnikih pa običajno ponos. Prepričani smo, da bodo informacije iz te
knjižice dobrodošle za obiskovalce in domačine, ter da bodo izjemna drevesa v nas še
dolgo ustvarjala čarovnijo posebnih čustev.



IMENSKO KAZALO

Bor, črn i
Bor, rdeči
Bor, zelen i
Brek
Brest, dolgopecl jati , Vez
Brest, gorski
Bukev, navadna
Češnja, divja
Duglazi ja , navadna ameriška
Gaber, bel i
Ginko, dvokrpi
Gledičevka, trnata
Hrast, dob
Hrast, graden
Hrast, rdeči
Hruška, divja
Javor, gorski
Javor, pol jski , Maklen
Javor ostrol isti
Jelka, navadna
Jel ša črna
Jerebika
Jesen, vel iki
Klek
Kostanj, d ivji
Kostanj, pravi
Lipovec
Macesen, evropski
Magnol i ja , bela
Mamutovec, orjaški
Murva, črna
Platana, javorol istna
Robin i ja ,
Skorš
Smreka, navadna
Taksodij, močvirski
Tisa
Topol , bel i
Topol , črn i
Tul ipanovec
Vrba, bela

Pinus nigra Arnold
Pinus sylvestris L.
Pinus strobus L.
Sorbus torminal is (L.) Crantz
Ulmus laevis Pal l as
U lmus glabra Huds.
Fagus sylvatica L.
Prunus avium (L.) L.
Pseudotsuga menziesi i (Mirb.) Franco
Carpinus betulus L.
Ginkgo bi loba L.
Gleditsia triacanthos L.
Quercus robur L.
Qurcus petraea (Matt.) Liebl
Quercus rubra L.
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
Acer pseudoplatanus L.
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Abies a lba Mil l .
Alnus glutinosa (L.) Gaertn .
Sorbus aucuparia L.
Fraxinus sp.
Thuja occidenta l is L.
Aesculus h ippocastanum L.
Castanea sativa Mil l .
Ti l ia cordata Mil l .
Larix decidua Mil l .
Magnol ia denundata Desr.
Sequoiadendron giganteum (Lindl . )
Morus nigra L.
Pl atanus x hispanica Münchh.
Robin ia pseudoacacia L.
Sorbus domestica L.
Picea abies (L.) Karst.
Taxodium districhum (L.)
Taxus baccata L.
Populus a lba L.
Populus nigra L.
Liriodendron tul ipifera L.
Sa l ix a lba L.

Latinsko imeSlovensko ime Stran

44
22
24
36
25
23
34
1 0
35
9
1 2
39
5
1 3
6
1 7
33
26
1 9
31
27
41
37
20
1 1
7
1 4
32
40
38
43
1 5
8
21
29
42
30
1 8
45
28
1 6



NIDERLOV HRAST

HRAST DOB
Qercus robur

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Spodnja Ščavnica

767

245

30

70

400

239

570208, 168205

Najdebelejša drevesa v Pomurju

767

681

636

610

564

Niderlov hrast

Žigrtov hrast

Park gen. Maistra

Hanželov hrast

Grajski park

Spodnja Ščavnica

Sp. Ivanjci

Ljutomer

Čakova

Rakičan

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime STE VEDELI ?

Za izdelavo ene jadrnice so
nekočpotrebovali 200
hrastovih dreves.

Doma je v Evropi, razen v Španij i in severni
Skandinavij i ter v Mal i Azi j i . Dob je 30-40 m visoko
drevo, krošnja je neenakomerna, zračna, če raste
na planem segajo veje daleč v višino in širino.
Deblo je na starost zelo debelo in se razveji že
nizko nad tlemi. Lubje je sprva gladko, pozneje se
zadebel i in ima dolge, globoke razpoke. Listi so
pernato krpati , poženejo šele sredi maja . Kratek
l istn i pecel j je dokaj zanesl j iv razl ikovaln i znak med
dobom in gradnom. Glede rastišča je dob zelo
zahteven, plast zeml je mora biti g loboka in vlažna.
Danes dela jo iz dobovega lesa pohištvo, parketne
ploščice in sode. Hrastovina je trda, čvrsta in zaradi
vsebnosti čreslovine odporna proti gnitju. V
preteklosti so posekal i cele gozdove, da so dobi l i
materia l za h iše, železniške pragove in l adje.
Najdebelejši znani slovenski dob je Nujčev hrast v
Gregovcah pri Bizel jskem, z obsegom 778 cm in
višino 29 m. Najdebelejši dob v Evropi se nahaja v
kraju Pessines v Franci j i , n jegov obseg je 1 8 m,
visok pa je le 20 m. Listi tega drevesa so nekoč
krasi l i g l ave najpogumnejših junakov. Mitologija
govori o »tisočletn ih hrastih« in v resnici l ahko dob
dočaka visoko starost, kar dokazuje tudi N iderlov
hrast.
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RDECI HRAST
V

Qercus rubra

Najdebelejša drevesa v Pomurju

413

355

325

238

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Hrast pri Lini

Urbarija

Urbarija

Paše

Črnci

Dobrovnik

Dobrovnik

Negova

Les rdečega hrasta je primeren za
jamski les in je celo bol jši kot
borovina, ker močno obremenjen
glasno poka.

Rdeči hrast je doma v vzhodni Severni Ameriki ,
pri nas pa se je nasel i l pred pribl ižno 200 leti .
Zraste l ahko do 35 m visoko. Ko je drevo mlado,
ima val jasto obl iko krošnje, pri starejšem drevesu,
pa je krošnja okroglasta in zračna. Deblo preide po
6-8 m v ravne, široko razmahnjene veje. Lubje je v
mladosti g l adko in srebrno sivo, pozneje se
razbrazda in razpoka. Listi so do 20 cm dolgi,
zgoraj temno zeleni, spodaj modro zeleni in
koničasto krpati . Ljubi vl ažno, blago podnebje.
Drevo ni tako zahtevno kot osta le vrste hrastov,
zadovol j i se z dokaj sl abimi rastišči in ga zato
zasaja jo tudi na prodnatih in peščenih tleh .
Ponekod ga sadijo kot zaščito proti vetrovom.
Pri l jubl jen je tudi kot okrasno drevo v parkih ,
drevoredih in vrtovih , saj se v jesenskem času
njegovi l isti obarvajo v žareče rdeče barve. Po
rdečih l istih je dobi l tudi svoje ime. Odporen je
proti industri jskim pl inom in je primeren za
industri jska središča in mestne parke. Rdeči hrast
dokaj h itro raste in doseže starost 1 80 let. V
primerjavi z osta l imi hrasti je to nizka starost.
Njegov les se ne more primerjati z drugo
hrastovino, saj je precej luknjičav.

pri Lini

V

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Črnci

413

132

22

15

90

225

568693, 172839

STE VEDELI ?
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DOMACI KOSTANJ
V

Castanea sativaLokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Križevci na Goričkem

920

292

16

46

710

327

595058, 182236

Najdebelejša drevesa v Pomurju

920

705

596

476

Tetajni breg

Sombotel

Bagut

Bajna

Križevci

Gerlinci

Vučja Gomila

Grad

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Najdebelejši kostanj v Sloveniji je
Gašperjev kostanj pri Zidanem mostu.
Njegov obseg meri skoraj 1 1 m.

Prvotna domovina pravega kostanja je Mala Azija
in nekatere sredozemske dežele. Od tam se je že v
antičnem obdobju razširi l proti severu, k čemer je
pripomoglo tudi širjen je vinske trte
(vinogradniško kol je, sodi) . Zraste 30-40 m visoko.
Prsn i premer doseže do 3 m. Kot samotno drevo,
ima gosto in široko krošnjo. Skorja je pri mlajših
drevesih ol ivnorjava in gladka, kasneje vzdolžno
brazdasto razpoka. V prvih letih raste kostanj
razmeroma počasi, v starosti 1 0-50 let je
priraščanje naglo, potem popusti , vendar traja vse
do starosti več sto let. Kostanj je drevo z izrazito
črnjavo, bel java je ozka in svetlejše barve. Les je
srednje trd in precej težak, zelo trajen na suhem
al i v vodi. Skorja in les vsebujeta vel iko tanina.
Poleg lesa daje kostanj tudi plodove, v antičn i
Grči j i so jih imenoval i Zeusov želod. Eno drevo
daje v povprečju letno 1 00-200 kg kostanja .
Precej kostanja v Evropi uničuje bolezen kostanjev
rak. Kostanj na Tetajnem bregu je najdebelejše
drevo v Pomurju.
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V

STE VEDELI ?



Najdebelejša drevesa v Pomurju

341

283

Vrtičeva akacija

Vrtičeva akacija 2

Dolnji Slaveči

Dolnji Slaveči

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

VRTICEVA AKACIJA

ROBINIJA
Robinia pseudoaccaciaLokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Dolnji Slaveči

341

108

26

12

80

230

582781, 182387

Les robinije je trpežen in odporen.
uporabl jajo ga za gradno čolnov, za kole
pristajalnih brvi, vinogradniško kol je.

Zračna krošnja, navzgor štrleče glavne veje in
večkrat zasukane in skrivenčene stranske veje, so
znači lna podoba tega drevesa. Zraste do 25 m
visoko in do 80 cm v debel ino. V ugodnih
razmerah doseže starost do 200 let. Lubje je rjavo
rdeče z mrežo debel ih , krastastih brazd. Listi so
pernato del jen i, sestavl jen i iz 9-1 9 ja jčasto
zaokroženih l ističev. Dišeči cvetovi so zelo bogati z
medom in privabl ja jo čebele. Čeprav se je robin i ja
povsod po Evropi udomači l a , n i evropsko drevo.
Leta 1 602 jo je prvič v Evropi zasadi l Jean Robin .
Seme je prišlo z vzhoda Severne Amerike, vzgoji l i
pa so jo v kra l jevem vrtu začimb v Parizu. Robin i ja
je skromno drevo, raste tudi na pustih tleh in je
primerna za pogozdovanje sl abih rastišč. Ker ima
krepke korenine, utrjujejo z njo peščena tl a in
nasipe. Sadijo jo tudi kot okrasno drevo po vrtovih
in parkih . Semena in mladi še nezrel i stroki so
užitn i in j ih pripravl jamo podobno kot fižol . Med
užitne dele štejemo tudi cvetove iz katerih l ahko
pripravimo razl ične kul inarične dobrote. V Pomurju
ima rastl ina več imen in sicer akaci ja , nerod,
križovec, trn .

V

STE VEDELI ?
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JURGEFRASOV GABER

BELI GABER
Carpinus betulus

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Grabšinci

322

102

22

9

120

243

578107, 153034

Najdebelejša drevesa v Pomurju

322

270

267

Jurgefrasov gaber

Vgrajskem parku

Babji ložič

Grabšinci

Grad na Goričkem

Ljutomer

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Gabrov les je eden izmed najtrših in
najmočnejših lesov nasploh. Angleži mu
pravijo iron wood – železni les.

Gaber je zelo razširjeno drevo. V Evropi raste vse
od Švedske do I ta l i je in od pirenejev do Kavkaza.
Zraste do 20 m visoko in ima gosto, podolgovato,
ovalno krošnjo. Deblo je ravno, skorja gladka,
rumenkasto pepelnate barve, podobna skorji
bukve. Listi so enostavni, nasprotno nameščeni,
podolgovato ovaln i z zaši l jeno konico, nameščeni
so na kratkih pecl j ih in imajo dvojno nazobčan
l istn i rob. Zgornja stran l istne ploskve je temno
zelena, spodnja je svetlejša . Cvetovi so enospoln i ,
združeni v mačice. Moški so ci l indrične obl ike,
neužitn i in viseči, ženski pa so krajši in
terminalno nameščeni na mladih poganjkih .
Plod je ploščat, po dolgem rebrast orešek,
nameščen v trokrpi krovni luski . Plodovi ostanejo
na drevesu tudi potem ko l istje že odpade. Tako
lahko navadni gaber takoj ločimo od bukve, s
katero sta si na prvi pogled precej podobna.
Razmnožuje se s semeni in z mladimi
koreninskimi poganjki . Najbol je uspeva v rah l ih
tleh, kjer je plast prsti g loboka in na suhih
prisojn ih pobočjih .

9
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DIVJA CESNJA
Prunus avium

DIVJA CESNJA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Ljutomer

280

90

23

7

80

243

590898, 153057

Najdebelejša drevesa v Pomurju

280

261

256

Divja češnja pri rupači

Divja češnja v Babjem ložiču

Divja češnja v Orlovščku

Ljutomer

Ljutomer

Črenšovci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Vrstno ime je latinskega izvora, iz
besede »avis« - ptič. S plodovi divje
češnje se hranijo predvsem ptiči in
na ta način raznašajo tudi semena.

Domovina divje češnje je zahodna Azija , od
koder se je že v antiki razširi l a na evropska tl a .
Drevo zraste do 20 m visoko. Pokončne veje
obl ikujejo košato in piramidasto krošnjo. Skorja
je rdeče rjava, z leti razpoka in se lupi v
vodoravnih trakovih . Sul ičasti in na vrhu
koničasti l isti , so na robu dvojno narezani,
zgornja stran je rah lo groba, spodnja pa precej
puhasta. Češnja cveti v apri l u, hkrati z
ol istenjem. Cvetovi so bel i , pri jetnega vonja, na
dolgih pecl j ih in združeni v kobule. Plod je
okrogel , koščičast, rah lo srčaste obl ike, v
premeru meri 1 cm, je temno rdeč z užitn im
mesnatim osemenjem. Iz te vrste so se razvi l e
števi lne gojene sorte z večjimi plodovi.
Zgodovina češnje je tesno povezana z
zgodovino človeštva. Cele češnjeve koščice so
našl i tudi med arheološkimi ostanki kol išč. Divja
češnja se v gozdovih razmnožuje s semeni,
gojene sorte pa s cepl jenjem. Najbol je uspeva v
zmernem podnebju na svežih , bogatih in topl ih
rastiščih .

10
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NAVADNI DIVJI KOSTANJ

Aesculus hippocastanum

DIVJI KOSTANJ

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Veržej

471

150

30

26

197

189

589476, 160405

Najdebelejša drevesa v Pomurju

471

468

438

Trg Slavka Osterca

Trg Slavka Osterca

Park Lendava

Veržej

Veržej

Lendava

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Ime rastl ine izhaja iz latinske besede
»aescare«, kar pomeni jesti. S plodovi
kostanja so namreč nekoč krmil i živino.

Domovina divjega kostanja je vzhodna Evropa.
Razširjen je vse od Kavkaza do Balkana, od
koder so ga v 1 6. stoletju prenesl i na Dunaj.
Leta1 61 5 pa ga je Bachel ier prinesel v Pariz.
Drevo je pri l jubl jeno zato, ker zelo hitro zraste v
močno drevo z vel iko zaobl jeno krošnjo. Njegov
les n i posebno trden, zato neurja pogosto
lomijo debele veje. Skorja , ki so jo včasih
uporabl ja l i kot zdravi lo proti mrzl ici , je rjava,
sprva gladka, z leti pa luskasto razpoka. Listi na
dolgih pecl j ih so dlanasto del jen i v 5-7
sul ičastih l ističev. Cvetovi so bi l atera lno
somerni, bel i , združeni v bogata kobulasta
socvetja , odprejo pa se apri l a , maja . Plodovi so
vel ike, okrogle, bodičaste, zelene glavice, ki se
odprejo v tri dele. V njih so tri vel ika, svetleče
rjava semena - kostanji . Razmnožuje se s
semeni, ki j ih je treba posaditi takoj ko dozori jo,
ker zelo hitro izgubijo sposobnost kal itve.
Navadni divji kostanj sadi jo zaradi sence, ki jo
nudi n jegova krošnja . Divji kostanj je cenjena
medonosna vrsta.
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DVOKRPI GINKO
Ginko biloba

DVOKRPI GINKO

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Hercegovščak

465

148

30

25

220

249

574839, 170404

Najdebelejša drevesa v Pomurju

465 Park pri streliščuHercegovščak

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Dokrpi ginko spada med zelo počasi
rastoče vrste. Potrebuje kar 30 let, da
zraste 1 0 m visoko.

Ime izvira iz japonskega imena "gin-kyo", ki so
ga za to drevo uporabl ja l i okol i l eta 600. I zvira
iz Kita jske, kjer so našl i okamnine tega drevesa
še iz mezozoika. Sl avni biolog Charles Darwin je
poimenoval to drevo živi fosi l , sa j na Zeml ji
raste že 300 mil i jonov let in n i v sorodu z
nobeno danes živečo rastl insko vrsto. Vrsta se je
ohrani l a samo zato, ker so jo goji l i v tempel jskih
vrtovih . Drevo je dvodomna rastl ina, ki zraste
do 40 m visoko, ima redko krošnjo, skorja je
rdečkasta, deblo je visoko in vitko, posebno pri
moških rastl inah. Ženske rastl ine imajo bol j
košate krošnje. Pah l jačasti l isti , ki so na gornjih
robovih neenakomerno nazobčani, so na sredin i
g loboko zarezani in tako razdel jen i na dve
polovici , so močno vi l ičasto ži lnati , sivo zelen i,
jeseni, preden odpadejo, pa postanejo zl ato
rumeni. Je zelo pri l agodl j iv, dobro prenaša
skorajda vsako podnebje. Drevo ima izjemno
dolgo živl jen jsko dobo, saj l ahko doseže več kot
1 000 let. Prvič cveti , ko je staro več kot 20 let, in
sicer pozno spomladi,maja . Ginko je neverjetno
odporen proti žuželkam, bakteri jskim in
virusnim okužbam ter onesnaženemu zraku.

12

v parku pri strelišcuV
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HRAST GRADEN
Quercus petraea

HRAST GRADEN

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Trdkova

514

163

20

21

460

376

586382, 188972

Najdebelejša drevesa v Pomurju

514

458

450

385

355

Hrast na križpotju

Vgrajskem parku

Gošče

Hujsov breg

Arkoš

Trdkova

Grad

Rogašovci

Lončarovci

Motvarjevci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Gradnov želod je bil nekoč pomembna
prašičja hrana. Pražen in zmlet želod je
služil kot kavni nadomestek. Skorja
vsebuje vel iko čreslovin, ki so jo nekoč
uporabl jal i za strojenje kož.

Hrast graden je vitkejši in manjši bratranec hrasta doba, kl jub
temu pa je še vedno vel ikan med našimi drevesnimi vrstam.
Raste v srednji in jugovzhodni Evropi. Drevo zraste 30-40 m
visoko, ima močno deblo in košato gosto krošnjo, dokaj
pravi lne obl ike. Skorja je siva in ostane gladka, dokler n i
rastl ina stara pribl ižno 20 let, kasneje pa razpoka v navpičn ih
brazdah. Listi so premenja ln i in enostavni, pri odrasl i rastl in i
trdi in usnjati , vzdolž l istnega roba je 5-8 l istn ih krp, so
svetleče zelen i, spodnja stran pa je svetlejša . Imajo dolg l istn i
pecel j. Pri gradnu jasno vidimo razl iko med l isti , ki rastejo v
senci in med tistimi, ki so na osvetl jen ih del ih drevesa.
Senčni l isti so nežnejši , imajo več klorofi l a in manj l istn ih rež,
medtem ko je pri osvetl jen ih l istih prav obratno. Les je zelo
cenjen, iz n jega izdelujejo tramove, pohištvo, razl ične vrste
ta l (parket itd.) , l adje in drugo. Meja med spomladanskim in
poletn im lesom (ta ima manjše ži l e kot spomladanski) je
zelo jasna. Pri gradnu zlahka ugotavl jamo starost in celo to,
kakšno je bi lo vreme v posameznih letih njegove rasti .
Razmnožuje se s semeni, ki j ih takoj posadimo. Zahteva
precejšn jo zračno vlago, ne prenese mokrih ta l in močnejših
ohladitev v času kal jen ja .

13
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LIPA
Tilia cordata

LIPA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Črenšovci

480

152

25

18

160

172

599338, 159514

Najdebelejša drevesa v Pomurju

480

444

395

362

349

Pri cerkvi

Park generala maistra

Vgrajskem parku

Dajnkova lipa

Trg Slavka Osterca

Črenšovci

Ljutomer

Gradi

Črešnjevci

Veržej

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Najevnikov l ipovec nad Črno na
Koroškem je z obsegom 1 080 cm
in višino 24 m najdebelejše drevo
v Sloveniji.

Lipo pogosto imenujemo tudi vel ikol istna l ipa. Zraste do 40 m
visoko, v premeru lahko doseže tudi do 5 m. Deblo je ravno in
pravi lno, krošnjo ima na prostem zelo široko in vejnato, v sestoju je
pa bol j ozka. Ima močno razvit koreninski sistem, še zlasti močne
so stranske korenine. Skorja je podobna skorji l ipovca. Listi so
enostavni, srčasti , imajo 5 cm dolg pecel j, ki je dl akav. Cveti
pravi loma teden al i dva pred l ipovcem. Iz cvetov se razvijejo oreški,
ki so tako trdi, da jih med prsti komajda stremo. Oreški l ipovca so v
primerjavi z njimi tako mehki, da se med prsti zl ahka strejo. V
praksi je prepoznavanje l ip l ahko težavno, saj se vrste l ip zelo rade
križajo med seboj.

14

v Crensovcih pri cerkvi
V

LIPOVEC
Tilia platyphyllos

Lipovec in l ipa sta bi l a l jubl jenca l judstev že v davnin i . Pod vaško
l ipo so raja l i , modroval i in sodi l i . V srednjem veku je l ipovina
posta l a sveti l es. I z l ipovega lesa so l judje radi rezl ja l i l esene kipe
svetnikov. Spoštovanje l ipe pa se ni navezovalo samo na lesene
kipe, ampak tudi na cvetje, ki je služi lo za pripravo zdravi lnega
čaja . Lipe so tudi pri l jubl jena čebel ja paša.
Lipovec je razširjen po vsej Evropi, v Slovenij i pa raste raztreseno od
nižin pa vse do gorskega pasu. Naravna razširjenost l ipe je manjša,
sa j so njene potrebe po toploti večje, zato ne raste tako daleč proti
severu in vzhodu, kot l ipovec. Lipovec v naših gozdovih ne obl ikuje
čistih sestojev. Pogosto ga najdemo v drevoredih in parkih . V višino
zraste do 33 m in doseže debel ino nad 1 m. Najstarejša drevesa
l ipovca so stara 500 do 800 let. Lipovec ima v sestoju gladko deblo,
ki je visoko nad tlemi brez vej ter močno krošnjo okroglaste obl ike.
Koreninski sistem je močan in sicer z večkrat razvejano srčno
korenino in daleč razširjen imi stranskimi koreninami. Skorja je v
mladosti g l adka in rjave barve, pozneje vzdolžno razbrazdana. Listi
imajo do 4,5 cm dolg pecel j, ki je brez dlačic. Listi so večinoma
srčaste obl ike, 4-1 0 cm dolgi in pribl ižno enako široki . Lipovec cveti
konec junija in v prvi polovici ju l i ja . Oprašujejo ga žuželke. Uspeva
na precej suhih tleh . Za rast potrebuje globoka zračna tl a .

STE VEDELI ?



JAVOROLISTNA
PLATANA

Platanus x hispanica

PLATANA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Rakičan

674

214

47

40

240

185

591710, 167863

Najdebelejša drevesa v Pomurju

674

556

542

534

Grajski park, pri kapelici

Tulipani

Tulipani

Tulipani

Rakičan

Ižakovci

Ižakovci

Ižakovci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Les platane je trden in žilav zelo
uporaben za mesarska tnala.

I zvor imena izhaja iz grške besede »platys« širok, saj
ima drevo precej široke l iste in obsežno široko
razvejano krošnjo. V naravi n i razširjena, ker je verjetno
nasta l a kot križanec. Po vsej Evropi in v vel ikem delu
Severne Amerike je med najpogosteje sajen imi drevesi
v urbanem okol ju. Javorol istna platana je do 40 m
visoko l istopadno drevo, z mogočno in široko razvejano
krošnjo in močnim, ravnim deblom, ki navzgor poteka
vsaj do polovice krošnje. Listi so premenja lno
nameščeni, d l anasto krpati . Srednja krpa je pribl ižno
tako dolga kot široka, krpe so celorobe al i nazobčane.
Socvetja so glavičasta, podobna majhnim okrogl im
visečim žogicam. Semena so majhni prizmatičn i
oreški, ki ostanejo na drevesu vso zimo, dokler
soplodje ne razpade in veter ne raznese plodov.
Javorol istna platana je pomembna kot mestno drevo.
Sadimo jo zaradi posebnega debla in zanimivega l istja ,
široke krošnje, ki ustvarja senco, prav tako zaradi
pri l agojenosti na mestno in industri jsko okol je. Njen
les je kakovosten, vendar ga je težko cepiti in
obdelovati . Najdebelejša v Slovenij i raste v Medlogu
pri Cel ju, n jen obseg je 777 cm, visoka je 45 m.
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v grajskem parku

STE VEDELI ?



BELA VRBA
Salix alba

VRBA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Gornja Bistrica

500

159

31

29

120

180

597532, 157067

Najdebelejša drevesa v Pomurju

500

349

Vrba pri nasipu

Vrba na meji

Gornja Bistrica

Razkrižje

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Vrba je nekoč vel jala za prekleto drevo.
Simbol izirala je žalost, melanhol ijo,
zapuščeno l jubezen in vdovstvo.

Vrstno ime ima po dlakavih , svi l nato bel ih l istih .
Uspeva po Evropi, osrednji Azi j i in severni Afriki .
Bela vrba zraste tudi do 30 m visoko, deblo pa
doseže v obsegu do 450 cm. Krošnja je obsežna,
sestavl ja jo jo dolge, povešene in razkrečene veje
sivo srebrne barve, medtem ko so dolgi in zelo
upogl j ivi prožni mladi poganjki zeleno al i rjavo
rdečkasti . Skorja po deblu je siva in z leti razpoka.
Listi , ki jeseni odpadejo, imajo pecel j brez žleze in
s pokončnim podpornim l ističem, l istna ploskev je
podolgovata, sul ičasta, na koncu koničasta, dolga
1 0 cm, na obeh koncih zožena, najširša na bazaln i
polovici l ista . Listn i rob je drobno narezan, z
žlezami, zgornja stran l ista je zelena in l ahno
svetleča, spodnja pa je bol j bledikasta, srebrno
bela zaradi gostih , drobnih dlačic. Cvetovi so
združeni v mačice in se pojavi jo hkrati z l isti .
Moški cvetovi so dolgi pribl ižno 6 cm, imajo po
dva prašnika in rumene prašnice, ženski pa so
nežnejši in rah lo povešeni. Bela vrba cveti marca-
apri l a . Plodovi so enopredalaste, dvoloputaste
gladke kapsule s števi ln imi drobnimi semeni, ki
nosi jo šopke bel ih mehkih dlak.
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pri nasipu
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DROBNICA

Pyrus pyraster

ALI

DIVJA HRUŠKA

DROBNICA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Gibina

237

75

20

4,5

150

179

600422, 154082

Najdebelejša drevesa v Pomurju

237

217

166

Večna pot

Vroski brejg

Bračičevo

Gibina

Dolič

Negova

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Mladika divje hruške je zelo
primerna kot podlaga pri cepl jenju
plemenitih sort hrušk.

Drobnica al i d ivja hruška je do 20 m visoko l istopadno
drevo s stožčasto krošnjo in močno razvitim, globokim
srčastim koreninskim sistemom. Naravno je razširjena
v južni, srednji in vzhodni Evropi. Koreninski sistem je
globok. Skorja je do 2 cm debela, skoraj črna in
globoko vzdolžno in prečno razpokana. Poganjki so
gladki, bleščeči . V krošnji sta dve vrsti kratkih
poganjkov; krajši in prečno nagubani, ki se končajo s
popkom in nekol iko dal jši s stranskimi drobnimi popki,
ki se končajo s trn i . Listi so ja jčasto okrogl i , 2 do 6 cm
vel iki , po robovih drobno nazobčani. Na zgornji stran i
so usnjato temno zeleni, na spodnji bleščeče zelen i .
Pecl j i so enako dolgi kot l istne ploskve. Plodovi so
rumenkasto zelen i, do 3 cm vel iki . Drobnica cveti apri l a
in maja ter dozori v oktobru. Pri nas uspeva predvsem
v hrastovih in bukovih gozdovih do 1 000 m nadmorske
višine. Potrebuje rodovitna in globoka tl a . Je precej
odporna proti mrazu in suši . Plodovi so užitn i , ko se
zmehčajo. Les je težak, trd, težko cepl j iv in v suhem
stanju precej obstojen. Uporabnost lesa je zelo
raznovrstna.
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ob Vecni potiV
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BELI TOPOL
Populus alba

JUREŠOV TOPOL

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Bunčani

398

127

28

18

80

185

588464, 162048

Najdebelejša drevesa v Pomurju

398

354

Jurešov topol

Topol v oddelku 89B

Bunčani

Gornja Bistrica

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Topolove korenine so precej
agresivne. V nasel jih lahko resno
poškodujejo kanal izacijo al i
temel je ter dvigujejo tlake.

Bel i topol je n ižinska vrsta, ki raste pretežno ob vel ikih
rekah od srednje Evrope do srednje Azije. V Slovenij i je
najpogostejši ob Savi in Muri . Zraste 30 do 40 m v
višino in do 2 m v debel ino. Krošnja je ja jčasta, skoraj
okrogla . Koreninski sistem je dobro razvit, s srednje
globokimi in površinskimi koreninami. I z korenin
poženejo adventivn i poganjki . Zanimivo je, da bel i
topol ne odganja iz panja . Skorja je najprej svetlosiva
do zelenkasta, z rjavimi brazdicami, kasneje potemni
in globoko vzdolžno razpoka. Poganjki in popki so
drobno belo puhasti . Listi so variabi ln i , okrogl i a l i
ja jčasti , s široko nazobčanim robom, del jen i na bol j a l i
manj izrazite krpe. Mladi l isti so na zgornji in na
spodnji stran i puhasti . Starejši so zgoraj gol i , usnjati ,
spodaj ostanejo belo puhasti . Cveti marca in apri l a . Bel i
topol je svetlol jubna vrsta. Vezana je na sveža
humozna tl a ob rekah s podtaln ico na globin i 3-4 m.
Dal jše poplave sl abo prenaša, zato je bel i topol
nekol iko bol j odmaknjen od rečnih bregov, ki j ih
prepušča vrbam. V gozdovih najdemo bel i topol
največkrat posamezno al i v manjših skupinah skupaj s
črn im topolom, črno jel šo in trdimi l istavci .

18
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OSTROLISTNI JAVOR
Acer platanoides

JAVOR

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Črnci

355

113

28

14

140

236

568420, 172841

Najdebelejša drevesa v Pomurju

355 Grajsko dvoriščeČrnci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

V preteklosti so l istje ostol istnega
javorja uporabl jal i za krmo ovac. To
l istje je v mladosti tako nežno, da
lahko iz njega pripravl jamo celo
solato.

Ostrol istn i javor je l istopadno drevo, ki zraste do 35 m
visoko. Koreninski sistem ima močne stranske
korenine. Skorja je v mladosti rumenkasto rjava al i
sivkasta in gladka, kasneje vzdolžno razpoka v temno
sive, drobne luske, ki pa ne odpadejo kot pri gorskem
javorju. Krošnja je gosta, ja jčasta a l i skoraj okrogla . V
sestoju obl ikuje ravno, vitko deblo. Listi so tol ikšn i kot
pri gorskem javorju, imajo pa koničasto priostrene in
grobo nazobčane l istne krpe. I z odtrganih l istov al i
pecl jev se cedi bel sok. Ostrol istn i javor cveti 1 0 dni
pred ol istanjem v mesecu apri l u a l i maju. Plodovi
imajo kri l ca pod kotom večjim od 90 stopin j in
manjšim od 1 80 stopin j. Ostrol istn i javor je bol j
razširjen v severni in srednji Evropi kot pri nas. Raste v
nižinskih hrastovih gozdovih pa tudi v montanskih
bukovjih . Glede ta l je nekol iko skromnejši od gorskega
javorja in manj občutl j iv za pozebe. Ima vel iko ogrevno
moč. V parkih in drevoredih je precej pogost, zl asti
zaradi jesenske rumeno rdeče barve l istov.
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na grajskem dvorišcuV
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AMERIŠKI KLEK
Thuja occidentalis

AMERIŠKI KLEK

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Plitvički Vrh

357

113

32

7

400

281

570787, 169060

Najdebelejša drevesa v Pomurju

357

331

Štajnhof

Štajnhof

Plitvički Vrh

Plitvički Vrh

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Z l isti so severnoameriški Indijanci
nekoč zdravil i skorbut saj vsebujejo
vel iko vitamina C.

Ameriški a l i zahodni klek lahko zraste do 20 m v višino
in do 1 m v debel ino. Kleki so enodomna drevesa.
Krošnja je stožčasta, skorja tanka, rdečkasta a l i rjava in
se lušči v vzdolžn ih trakovih . Poganjki so ploščati s
tesno pri l egajočimi se luskastimi l isti . Na sploščeni
stran i poganjka so l isti široki in imajo žlezo, na robnih
straneh pa so obl ikovani čolnasto. Storži so
podolgovati , okrogl i , dolgi 1 cm, sestavl jen i iz 3 do 4
(6) parov lusk. Semena so lečaste obl ike, razen pri
vzhodnem kleku kjer so semena kri l ata . Uspeva na
razl ičn ih vrstah ta l in je razmeroma skromna vrsta.
Najbol je raste na nevtra ln ih a l i rah lo bazičn ih tleh na
apnenčasti podlagi a l i na peščenih tleh . V Slovenij i klek
brez poškodb prenese precej n izke temperature.
Neobčutl j iv je tudi na onesnažen zrak. Poznamo več
vrst klekov. Štiri vrste so iz Vzhodne Azije (Kita jska,
Japonska, Koreja) , dve pa iz Severne Amerike.
Najpogostejši so: orjaški klek (do 60 m visoko in do 4
m debelo drevo) , ameriški klek (do 20 m visoko in do 1
m debelo drevo) ter vzhodni klek (do 1 0 m visoko
drevo) .

na Štajnhofu
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SKORŠ
Sorbus domestica

PLAVECOV SKORŠ

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Murski Vrh

380

121

22

13

170

270

581606, 162711

Najdebelejša drevesa v Pomurju

380

327

270

248

229

Plavecov skorš

Gibina - meja

Črnkin breg

Zmazkov skorš

Vrej - Španova domačija

Murski Vrh

Gibina

Markovci

Logarovci

Moščanci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Skorševo marmelado so prodajal i
v lekarnah kot zdravilo proti
črevesnim boleznim.

Skorš je drevesna vrsta južne in deloma srednje Evrope,
vendar je njegova naravna razširjenost zabrisana zaradi
umetnega razširjan ja . V Slovenij i so se v gozdu
ohrani l a l e še posamezna drevesa, v okol ici Črnega
Kala in v nekaterih predel ih Bele krajine. I zven gozda
pa rastejo skorši na Bizel jskem, v Prekmurju, v
Slovenskih goricah in v Bel i krajin i . Skorš zraste v višino
20 do 22 m, v gozdu pa lahko doseže tudi do 30 m.
Najdebelejši skorš je drevo na Danskem, ki ima 1 42 cm
premera. Skorš l ahko doseže starost tudi do 300 let.
Korenine skorša gredo v globino do 6 m ter v širino 20
m in več. Listi so sestavl jen i l ihopernato. Skorš cveti v
maju in juni ju. Plodovi so okroglasti , mesnati in
podobni hruškam. Dozori jo v septembru in oktobru. Je
svetlol jubna vrsta in dobro prenaša poletne suše.
Pomlajuje se s pomočjo semena in z odganjanjem iz
korenin . Les je izredno težak. I z n jega so izdeloval i
kolesne osi za vozove, pol jsko orodje, puškina kopita,
lopute za zatiče ml inskih koles itd. Skorš je zaradi
svojih plodov med l judmi znan več kot 2000 let, sa j so
iz njega pridobiva l i skorševo vino, ki cenovno prekaša
vina iz grozdja .
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RDECI BOR

RDECI BOR
Pinus sylvestris

V

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Kobilje

376

119

26

14,5

140

195

605434, 170544

Najdebelejša drevesa v Pomurju

376

305

278

276

274

Zlata jama

Vrbnjakov bor

Zlata jama

Karlojev bor

Senčarov bor

Kobilje

Blaguš

Kobilje

Blaguš

Blaguš

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Pri starih grkih je Dioniz, bog rastl inja, v
roki namesto žezla včasih držal borov
storž in tako izražal nesmrtnost
rastl inskega živl jenja in vzvišenosti
bogov nad naravo.

Tako kot črn i bor imenujemo za rešitel ja Krasa, l ahko
rdeči bor imenujemo za rešitel ja Goričkega. Goričko je
bi lo od nekdaj revna pokrajina in iz gozda so tam
predvsem jemal i . Kmet je poleg tega, da mu je gozd
daja l dragocen gradbeni l es ter les za kurjavo, v svoji
stiski v njem še močno stel jari l in celo pasel živino.
Dolgoletno prekomerno izkoriščanje je tl a tako
izčrpalo, da je gozd ponekod povsem izgin i l . Prav s
pomočjo rdečega bora je narava prepreči l a katastrofo
in omogoči l a vračanje naravne l istnate, predvsem
hrastove vegetaci je.
Rdeči bor doseže višino do 40 m, v debel ino redko
preseže 1 m in dočaka starost 600 let. Rdeči bor je
dvoigl ičast. Po oprašitvi v začetku maja se drobni
storžki zakrivi jo navzdol in do jeseni l e malo zrastejo.
Šele jun i ja naslednje leto se oplodijo in rastejo naprej.
Jeseni istega leta storži dozori jo, toda seme začne
izpadati šele marca al i apri l a tretje leto in še to le pri
dovol j suhem vremenu. Pri nas se rdeči bor pojavl ja
tudi v zanimivi šegi - prekmurskem borovem
gostüvanji .
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GORSKI BREST
Ulmus glabra

JURGEFRASOV BREST

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Kokolajnščak

386

114

38

22

150

270

578229, 152896

Najdebelejša drevesa v Pomurju

386 Jurgefrasov brestKokolajnščak

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Najdebelejši gorski brest v Sloveniji
raste v vasi Draga pri Loškem
potoku. Obseg njegovega debla je
425 cm, visok je 27 m.

V Slovenij i je od brestov najbol j razširjen gorski brest.
Doseže višino do 35 m, debel ino do 1 50 cm in dočaka
več kot 1 00 let. Pogosto ga srečujemo v združbi z
gorskim javorjem in vel ikim jesenom. Listi so el iptičn i
a l i narobe ja jčasti , z dvakrat napi l jen im robom in
najširši v sredin i l ista . Listi gorskega bresta so na
bazalnem delu manj nesimetričn i kot l isti pol jskega
bresta. Cvetovi, ki so kratkopecl jati , rastejo posamezno
al i v šopih in so večji kot pri pol jskem brestu. Gorski
brest cveti v začetku apri l a , to je pred ol istanjem,
konec maja pa že odpada zrelo seme. V začetku
požene močno vertika lno korenino, pozneje pa se
razvijejo srčne korenine. Glede ta l je precej zahteven,
saj potrebuje sta lno ta lno vlago in z minera ln imi
snovmi bogata tl a . I zogibl je se močno zbitih kisl ih ta l .
Prištevamo ga med pol svetlol jubne drevesne vrste.
Gorski brest ogrožajo holandska brestova bolezen,
brestov bel javar ter divjad z obžiranjem l istja in mladih
poganjkov. Spada med hitrorastoče vrste. Ohranitev
gorskega bresta je nedvomno ena najpomembnejših
nalog gozdarske stroke in gozdarske znanosti . Rešitev
je samo v tem, da poiščemo odporne osebke in jih
razmnožujemo. Brest so tudi Kel ti vkl juči l i v svoj
drevesni krog. Njemu so bi l i pri Kel tih posvečeni dnevi,
in sicer od 1 2. do 24. januarja in od 1 5. do 25. ju l i ja .
Tako se Brestovci odl ikujejo z izrazitim vesel jem do
živl jen ja, optimizmom in vel iko samostojnostjo.
Strpnost je v vseh pogledih njihov razpoznavni znak.
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ZELENI BOR

ZELENI BOR
Pinus strobus

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Grad

211

67

17

3

70

332

583873, 184416

Najdebelejša drevesa v Pomurju

211

207

193

Vgrajskem parku

Ciglenski les

Leskova Libanja

Grad

Negova

Mekotnjak

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Prve sadike zelenega bora je v
Slovenijo že pred letom 1 800 iz
Hamburga pripel jal grof Gagern in jih
posadil na vrtu svoje graščine v
Mokricah.

Njegov areal se razteza od Nove Fundlandije preko
jugovzhodne Kanade in Vel ikih jezer do severne
Georgije v ZDA. Zraste do 30 m visoko (izjemoma tudi
do 50 m) in do 2 m v debel ino. Krošnja je ja jčasta, v
starosti pogosto podobna l istavcem. Koreninski sistem
se najprej razvi ja z glavno korenino, kasneje se
razvi jejo še močne stranske korenine. Skorja je v
mladosti sivkastozelena pozneje razpoka in postane
rjavkastosiva. Ig l ice so tanke, svetle, modrikastozelene,
dolge 6 do 1 4 cm. Šopi ig l ic so pretežno obrnjeni
navzgor. Moški cvetovi so rdečkastorumeni in ovaln i . I z
ženskih socveti j se razvi jejo storži , ki zrel i dosežejo
dolžino do 1 5 cm in širino do 4 cm. Zeleni bor je h itro
rastoča vrsta in v tem prekaša tudi smreko in rdeči bor.
Tudi v Evropi dosega največje dimenzije in doseže
starost 200 do 300 let. Je pol senčna vrsta. Uspeva na
razl ičn ih , predvsem hladnih in precej vl ažnih rastiščih .
Glede ta l je ena najskromnejših vrst in se obnese tudi
na precej izpranih in kisl ih tl eh . Zelo dobro prenaša
zimski mraz, nekol iko sl abše pa sušo. Koreninski sistem
je občutl j iv na belo gni lobo, deblo pa na rjasto bolezen
mehurjevko. Les ima rumenkastobelo bel javo in
rdečkastorjavo jedrovino. Je elastičen, l ahek in zelo
mehak. Ogrevna moč je zelo majhna.
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VEZ
Ulmus leavis

VEZ

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Petanjci

451

143

28

22

140

185

581426, 166704

Najdebelejša drevesa v Pomurju

452

432

380

Vez pri Boračevskem potoku

Cerkvena šuma

Vez v oddelku 90A

Petanjci

Veržej

Gornja Bistrica

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Vezova skorja vsebuje vel iko dolgih in
močnih l ikovih vlaken, ki so jih nekoč
uporabl jal i za pletenje in
povezovanje (odtod tudi ime).

Vez al i dolgopecl jati brest je drevo nižin . Svoje prvo
ime je dobi l po čvrstih vl aknih v l ičju mladih dreves, iz
katerega so spleta l i vrvi in dela l i pl atno. Drugo ime pa
je dobi l po dolgih pecl j ih , na katerih visi plod.
Razmeroma vel iko ga je na Plan inskem pol ju ob reki
Unici , največ pa v Prekmurju. Zraste v višino do 35 m in
doseže debel ino do 1 50 cm. Veje spodnjega dela
krošnje visi jo nekol iko navzdol , v zgornjem delu pa so
precej vodoravne. Listi so tanki, narobe ja jčasti , dolgi in
najširši v sredin i l ista . So dvakratno ostro nazobčani, po
ol istanju mehko dlakavi, pozneje zgoraj gol i in
bleščeče zelen i . Cvetovi se pojavi jo v marcu in apri l u, to
je še pred ol istanjem, vendar cveti 1 0 do 1 4 dni
kasneje kot pol jski in gorski brest. Cveti rastejo na
pecl j ih in so dolgi do 2 cm ter združeni v šope.
Korenine so pri vezu izredno razvejane. Močno odganja
iz panja, včasih tudi iz korenin . I ztek debla preko panja
v korenine je močno poudarjen, zato daje drevo videz,
kot da se korenina nadal juje še v samem deblu. Vez
skupaj z vrbami, topol i in črno jel šo gradi obrečne
gozdove ob rekah. Vez ima iste sovražnike kot osta l a
dva bresta, vendar je proti holandski bolezni bol j
odporen, n i pa imun. Vez moramo ohraniti v n ižinskih
obrečnih gozdovih, saj je sestavni del tega ekosistema.
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MAKLEN
Acer campestre

MAKLEN

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Plitvički Vrh

330

105

22

8

170

273

570799, 169067

Najdebelejša drevesa v Pomurju

330

282

Štajnhof

Štajnhof

Plitvički Vrh

Plitvički Vrh

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Zaradi obilnega cvetenja je maklen
primeren za čebel jo pašo, plodovi so
pomembna hrana za nekatere ptice,
na primer kal ine in dleske.

Je drevesna vrsta, ki jo v naravi najdemo v drevesni in
grmovni obl iki . Maklenovo l istje je v nekaterih predel ih
služi lo kot krma drobnici , zato so ga v toplejših
predel ih goji l i na l ašč v ta namen. V Slovenij i je maklen
razširjen predvsem v nižinskih in gričevnatih gozdovih .
Le redko zraste v višino nad 20 m in le v izjemnih
primerih so njegova debla debelejša od 50 cm.
Običajno doseže višino 1 5 do 20 m, ter debel ino do 30
cm. Listi so dlanasto krpati s tremi do petimi krpami in
so sprva na obeh straneh dlakasti , pozneje pa samo na
spodnji stran i a l i pa samo ob l istn ih ži l ah . Cvetovi se
pojavi jo istočasno z ol istanjem, to je v maju. Maklen
ima kri l ate plodove, kjer kri l ci tvorita iztegnjen kot. Za
dobro rast potrebuje vel iko svetlobe in toplote, katere
pa je v izobi l ju na južnih legah ob gozdnem robu. Vel ja
tudi za počasi rastočo vrsto, ki proizvede majhno
kol ičino lesa. Les je trd in ima fino zgradbo ter je precej
težak. Uporabl ja se v strugarstvu, v izdelavi g l asbenih
instrumentov, pip in v umetnostnem mizarstvu. V
gozdu je pomemben zaradi plodov, ki so hrana
števi ln im živa l skim vrstam. Gozdarji ga cenijo zaradi
n jegovega l istja , ki ugodno vpl iva na humus, ter
njegove sposobnosti , da preživi pod krošnjami hrasta
in mu na ta način varuje in čisti deblo.
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CRNA JELŠA
Alnus glutinosa

CRNA JELŠA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Mala Polana

265

84

32

8

115

170

605576, 161180

Najdebelejša drevesa v Pomurju

265 Črna jelša v rezervatuMala Polana

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Skoraj polovica Benetk stoji na
jelševih pilotih. Les črne jelše je zelo
uporaben, saj je izredno kakovosten,
v vodi postane izjemno trajen.

Črna jel ša l ahko zraste do 25, izjemoma do 30 m
visoko. Odl ikuje jo ravno, vitko, do vrha krošnje
razločno segajoče deblo. Listi črne jel še so enostavni,
široko narobe ja jčasti , najširši so v zgornji tretj in i , na
koncu znači lno izrobl jen i . Mladi l isti so lepl j ivi .
Spodnja stran l istov je svetlejša, v pazduhah ži l imajo
šope rjavkastih dlačic. Moški in ženski cvetovi se na
drevesu razvijejo že poleti , moški v obl iki vi jol ičastih
mačic, ženski pa kot drobni temno rdeči kl aski . Čez
zimo mirujejo, spomladi (februar, marec) pa se moški
cvetovi razvi jejo viseče rumenorjave mačice, ženski pa
v drobne pokončne rdeče klaske. I z ženskih socveti j se
razvi jejo rjavi, olesenel i nepravi storžki . Skorja črne
jel še je v mladosti g l adka, zelenkastorjava, pozneje
potemni in razpoka v ploščice.
Ima dobro razviti koreninski sistem. Čeprav je brez
glavne korenine ima močno razvite in razrasle stranske
korenine. Za svojo rast in razvoj potrebuje dovol j ta lne
vlage, pogosto nasel juje poplavne ravnice in obrežja z
visoko podtaln ico ter občasno zastaja jočo poplavno
vodo. Je svetlol jubna drevesna vrsta, ki predvsem v
zgodnji mladosti zelo hitro raste.Črna jel ša je
samonikl a skoraj po vsej Evropi, razen na skrajnem
severu Skandinavije. V Slovenij i je najbol j razširjena v
panonskem svetu, ob Muri in Ledavi, kjer gradi
obsežne čiste sestoje.
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TULIPANOVEC
Liriodendron tulipifera

TULIPANOVEC

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Grad

494

157

41

35

210

336

584014, 184558

Najdebelejša drevesa v Pomurju

494

423

407

332

226

Vgrajskem parku

Vgrajskem parku

Grajski park

Pri Perkovi domačiji

Park pri strelišču

Grad

Grad

Rakičan

Hrašenski-Rački Vrh

Hercegovščak

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Najmogočnejši znani tul ipanovec
raste pri Bedfordu v Virginiji v ZDA.
Visok je 34 m, obseg njegovega
debla v prsni višini je 950 cm.

Je drevo, ki je doma v ZDA. V višino doseže tudi do 60
m v debel ino pa do 3 m. Deblo je ravno s pravi lno
stožčasto al i kopasto krošnjo. Skorja je pl itvo mrežasto
razpokana. Listi so premenja ln i in krpati na dolgih
pecl j ih . Listna ploskev je z dvema manjšima
stranskima krpama in eno večjo, ki jo glavna ži l a del i v
dve polovici . Cvetovi so zeleno-rumeni a l i živo-rumeni,
pogosto z oranžnimi pegami.
Tul ipanovec je svetlobna vrsta, odporna proti n izkim
temperaturam. Raste hitro in ima cenjen, l ahek les. Pri
nas raste predvsem v parkih , v mnogih deželah pa
izvaja jo tudi poskuse za gospodarsko pridobivanje
lesa.
V Slovenij i ne raste samoniklo, vendar je povsod zelo
pri l jubl jena okrasna vrsta. Nekaj čudovitih , dolgih
drevoredov je zasajen ih vzdolž nekaterih ul ic v Novi
Gorici .
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ZAMUDOVA SMREKA

NAVADNA SMREKA
Picea abies

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Terbegovci

375

119

45

25

190

235

578425, 156233

Najdebelejša drevesa v Pomurju

375

385

322

326

289

Zamudova smreka

Smreka pri Lipniku v grabi

Zamudova smreka II

Kog

Grajski park

Terbegovci

Negova

Terbegovci

Negova

Grad

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Najvišje slovensko drevo je 61 ,8 m
visoka Sgermova smreka, ki raste v
Zgornji Orl ici na Pohorju.

Navadna smreka je danes zelo razširjena gozdna
drevesna vrsta. Nekoč ni bi l a tako razširjena in je
poraščal a le gorske predele in h ladne dol ine. V drugi
polovici 1 9. stoletja so jo l judje začel i masovno saditi
tudi na druga rastišča. Dandanes jo najdemo skoraj po
vsej Slovenij i , izjema so grezna tl a (Prekmurje) , večja
močvirja oz. barja , logi ob rekah in suho obalno
območje. Smreka lahko uspeva tudi na višinah do
2000 m. Redko katero drevo je po rasti tako raznol iko.
Smreka je visoka do 50 m, koničasto stožčasta. Veje
izraščajo v vretencih , zgornje so obrnjene navzgor
spodnje navzdol , vendar so proti koncu spet usločene
navzgor. Ig l ice so dolge 1 0-25 mm, ravne al i usločene,
štirirobe, koničaste, malce bodeče, na obeh straneh
temno zelene. Storži so dolgi 1 0-1 5 cm, v začetku
zelen i a l i rdečkasti , pozneje svetlo rjavi . Skorja je
rdečkasta, s tenkimi luskami. Navadna smreka doseže
starost do 500 let. Uporabnost njenega lesa je izredno
široka, predvsem kot tehničn i l es. Rodovno ime Picea
je v povezavi z l atinsko besedo »pix« (smola) in
spominja na to, da so iz nje in drugih ig l avcev že davno
pridobiva l i smolo. Rod obsega 40 do 50 vrst. Ker je
zelo razširjena, l ahko la iku povzroča težave pri
razpoznavanju in razločevanju od drugih podobnih vrst
npr. od jelke. Smrekovi storži ol a jšujejo razpoznavanje,
saj ne ostanejo na drevesu kot pri jelki , temveč
odpadejo. Pri smreki so storži viseči, pri jelki pa
pokončni.

29

STE VEDELI ?



MULECOVA TISA

TISA
Taxus baccata

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Kunova

357

113

8

4

410

280

572789, 161086

Najdebelejša drevesa v Pomurju

357

182

Mülečova tisa

Tisa pri gradu

Kunova

Negova

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Igl ice in semena tise niso primerna za
uživanje, saj vsebujejo strup - alkaloid
taxin.

Znači lnosti tise so temno zelene 20-30 mm dolge
ig l ice. Dobro uspeva v senci višj ih dreves, posamezno
al i v skupin i . Zelo stara drevesa zrastejo do 20 m,
večinoma pa so tise precej n ižje. Obl ika krošnje je zelo
razl ična. Deblo je kratko in grčavo. Pogosto se pojavl ja
kot grm. Plodove (orehasta semena) obdaja rdeča in
čašasta navidezna jagoda. Od tod tudi l atinsko ime
»baccata«, kar pomeni »založena z jagodami«. Rajši
ima apnena tl a . Tisa je razširjena po severni polobl i . I z
n jenega trdega, rdeče-rjavega in ži l avega lesa so
včasih izdeloval i l oke (znanstveno rodovno ime Taxus
pomeni lok) . Danes uporabl ja jo tisov les v pohištveni
industri j i (angleško pohištvo) . Tisa l ahko doseže starost
do 2000 let. V mitologij i je tisa drevo smrti in jo še
danes jo vel iko sadijo na pokopal iščih . Od srednjega
veka naprej se naravni sestoji tise v Evropi krči jo.
Ponekod je drevo zavarovano. Stare tise so kot naravni
spomeniki zavarovani tudi pri nas. Tisa je del naravne
dediščine Slovenije, zato smo jo dolžn i ohraniti , ne
samo v vrtovih in parkih , ampak tudi v gozdovih .

30

V. .

STE VEDELI ?



JELKA

JELKA
Abies alba

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Segovci

317

100

39

16

160

213

569629, 170422

Najdebelejša drevesa v Pomurju

317

307

297

295

Segovci

Korovci

Gornji Ivanci

Negova

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Jelka v Segovski šumi

Fuks graba

Jelka v Ivanjševski dobravi

Na Koglu

Uši na jelki izločajo mano, ki jo
nabirajo čebele in tako dobimo znani
temni hojev med.

Navadna jelka je svoje znanstveno ime dobil a po bel i
barvi skorje in spodnje stran i ig l ic. Jelka je samorasl a v
gozdovih srednje in južne Evrope. V Slovenij i je drevo
višj ih leg, v Pomurju v glavnem umetno vnesena,
razen morda na nekaj lokaci jah v gričevju nad Apaškim
pol jem. Zraste do 50 m visoko, deblo je pokončno,
ravno, pri mladem drevesu je skorja gladka, sivkasto
bela, s smoln imi žlezami, kasneje pa razpoka in izloča
smolo. Ig l ice so posamične, dvoredne, dolge 2 do 3
cm, zgornja stran je temno zelena, skoraj bleščeča, na
spodnji stran i ig l ic pa sta po dve srebrno bel i črti . Storži
so pokončni, zeleno rjavi, l uske pa imajo na vrhu
znači l en izrastek. Ko so zrel i , odpadejo in na drevesu
ostane le gola osrednja os storža. Razmnožuje se s
semeni, s potaknjenci se razmnožuje le, če jih
tretiramo z rastl inskimi hormoni (avksin i) . Najbol je
uspeva v pretežno deževnem podnebju, kjer so
ugodne toplotne razmere, prst globoka, ozračje pa
čisto. Les je mehkejši od smrekovega, brez smoln ih
kanalov.
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MACESEN

EVROPSKI MACESEN
Larix deciduaLokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Negova

314

100

38

15

190

264

572517, 162760

Najdebelejša drevesa v Pomurju

314

285

277

266

250

Negova

Grad

Grad

Grad

Mala Polana

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Na Koglu pod goricami

Vgrajskem parku

Vgrajskem parku

Odsek 09058C

Pri logarnici

Les macesna je izredno cenjen,
zaradi svoje barve in lastnosti. Še
posebej je cenjena kritina iz
macesna, ki je trajnejša od
najbol jše opeke.

V mnogih jezikih izvira domače l judsko ime drevesa
iz l atinskega imena. I zvor imena v slovenskem jeziku
pa ni jasen. Macesen je samorodna vrsta v gorskih
predel ih osrednje Evrope. Ta ig l avec z debelo skorjo,
eden redkih, ki čez zimo izgubi ig l ice. Je resnično
visoko drevo z ravnim deblom, zraste l ahko 40 m
visoko in preseže 1 ,5 m premera. Skorja je v
mladosti g l adka, z leti pa razpoka na ploskve, zunaj
je siva, znotraj pa rdeče rjava. Les je gost, težak,
rdečkaste barve. Uporabl ja jo ga za vse vrste izdelkov,
ki morajo biti obstojn i . Veje poganja jo po več iz
enega mesta, so vodoravne, stranski poganjki pa
viseči . Ig l ice rastejo v žepkih po 30 do 40 skupaj in
so dolge pribl ižno 30 mm, preden odpadejo,
postanejo zl ato rumene. Socvetja , moška in ženska,
so na istih poganjkih , moška so rdečkasta, l uskasta,
ženska so posamični, majhni, pokončni, rjavo
rumeni storžki z zaši l jen imi luskami. Uspeva v
gorskih območjih do 2000 m visoko, kjer sta
podnebje in podlaga vlažni in h ladni, uspeva tudi v
nižinah. Najdebelejši macesen v Slovenij i raste na
pobočju pod Krofičko nad Logarsko dol ino, n jegov
obseg je 465 cm, visok pa je 29 m. Macesen v Mal i
Pišn ici (obseg 422 cm, višina 22 m) z ocenjeno
starostjo okrog 1 000 let pa vel ja za eno najstarejših
slovenskih dreves.
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GORSKI JAVOR
Acer pseudoplatanus

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Negova

253

80

28

7

160

285

572087, 162883

Najdebelejša drevesa v Pomurju

253

242

Javor pri mlaki

Javor v Zlumah

Negova

Brezje

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Zaradi razl ičnih zunanjih vpl ivov
(okužbe ...) , lahko gorski javor razvije
razl ične tipe lesa. To so javor ikraš, javor
ptičar in javor rebraš. Takšni lesovi
dosegajo na trgu visoke vrednosti.

Javorji so med najl aže prepoznavnimi drevesi . Zaščitn i
znak večine vrst so l isti , ki spominja jo na razprto dlan.
Vsi javorji imajo brste, poganjke in l iste razporejene
nasprotno, torej v parih . Gorski javor razvi je gl avno
korenino v mladosti . Listi so dlanasto krpati do
dlanasto del jen i . Plod sestavl jata po dva kri l ata
plodiča, ki oklepata kot manjši od 90°. Kot in obl ika
kri l c pa sta tudi dober razl ikovaln i znak med vrstami
javorjev. Plodiči imajo odl ične leta l ske lastnosti in
ugoden veter jih l ahko ponese tudi 4 km daleč in 1 000
m visoko. Redko zraste v višino do 40 m, običajn i
premeri pa so do 1 m, izjemoma tudi 2 m in več. V
kraju Niederrickenbach v Nemčij i , raste gorski javor s
prsn im premerom celo 3,5 metra (obseg 1 1 m) , starost
takšnih dreves pa ocenjujejo na 500 let. Najra je raste
na globokih, svežih , rah lo humoznih tleh na
apnenčasti matičn i podlagi, pogosto na vlažnih
pobočjih . V gozdu se največkrat pojavl ja posamezno al i
v manjših skupinah, n ikol i pa ni graditel j sestojev kot
bukev. V zgodnji mladosti prenese precej sence,
pozneje pa postaja jo potrebe po svetlobi vse večje,
zato vel ja za pol svetlol jubno vrsto.
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BUKEV
Fagus sylvatica

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Mele

461

146

30

25

160

220

577461, 168694

Najdebelejša drevesa v Pomurju

461

435

418

394

390

Slanova bukev

Bukev v Sovjaku

Grajski park

Gornji kraj

Arkoš

Mele

Sovjak

Grad

Prosenjakovci

Motvarjevci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Stoletna košata bukev ima krošnjo z
volumnom 2700 m3. Ko je ol istana
predela vsak dan 2,2 kg CO2 in pri tem
odda v ozračje 1 ,6 kg kisika.

Bukev uspeva v gozdovih srednje Evrope. Zraste tudi do
40 m visoko. Krošnja je gosta, zelo obsežna in ovalne
obl ike. Skorja je svetl a , pepelnato siva s prečnimi
razjedami in pogosto prekrita z belkastimi l isami
l iša jev. Rahlo rdečkast les je uporaben v mizarstvu,
ker se da primerno kriviti . Listi so svetleče zelen i, ovaln i
do el ipsasti , celorobi a l i rah lo nazobčani. Jeseni se
obarvajo rumeno rjavo, l ahko so tudi rdeče rjavi in
pogosto ostanejo na drevju do konca zime. Cvetovi so
dvospoln i in ločeni. Moški so zbrani v okrogla, viseča
socvetja-mačice, ženski pa so združeni v parih pod
kupolasto obl ikovanimi l isti . Ko dozori jo, sta v eni taki
časi dva ploda. Razmnožuje se bodisi s semeni a l i
nespolno s stranskimi poganjki , ki j ih je pri bukvah
vedno vel iko. Najbol je se počuti v območjih z rah lo, ne
prevlažno prstjo, po možnosti naj bodo tl a apnena.
Najbol je uspeva na nadmorski višin i 700 do 2000 m. V
Slovenij i je ena najbol j gospodarsko pomembnih vrst,
l es je vsestransko uporaben, le na prostem ni zelo
obstojen. V Pomurju je bukev najpogostejša vrsta v
gozdovih gričevnatega sveta.
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DUGLAZIJA

NAVADNA
AMERIŠKA DUGLAZIJA
Pseudotsuga menziesiiLokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Hercegovščak

390

124

32

19

200

252

574861, 170412

Najdebelejša drevesa v Pomurju

390

355

265

253

246

Park pri strelišču

Pri upravi Kolarič(na fotografiji)

Kunovska dobrava

Hraščice

Ciglenski les

Hercegovščak

Police

Kunova

Gančani

Negova

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Iz mladih igl ic in vejic duglazije
je moč narediti osvežilni čaj,
bogat z vitaminom C.

Navadna ameriška duglazi ja je vedno zeleno drevo, ki
l ahko na svojih naravnih rastišči zraste kar do 1 00 m
visoko. Doma je v zahodnem delu Severne Amerike, v
Evropo pa jo je leta 1 827 prinesel David Douglas, po
katerem je tudi dobi l a ime. Skorja duglazi je je v
mladosti siva in polna smoln ih mešičkov, pri starih
drevesih pa je rdečkasto rjava, debela, plutasta in
globoko vzdolžno razbrazdana. Ig l ice so razporejene
okrog poganjka in na drevesu ostanejo 8 al i več let.
Storži dozori jo avgusta in septembra in se začnejo
odpirati na drevesu še v septembru. V Slovenij i
duglazi ja n i samonikl a , vendar je ena najbol j
razširjen ih tujerodnih drevesnih vrst. Znanih je skoraj
400 okrasnih sort duglazi je. Največja še živa duglazi ja
raste v okrožju Coos v Oregonu v ZDA. Visoka je kar
1 00,3 m, njen obseg v prsni višin i je 1 1 m. Verjetno
največja duglazi ja v Slovenij i raste pri lovski koči pod
Smrekovcem pri Rovtah. Visoka je 36 m, njen obseg v
prsni višin i pa je 408 cm. Leta 1 974 so v Pečovniku pri
Cel ju posekal i 53 m visoko duglazi jo z obsegom 327
cm.
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BREK
Sorbus torminalis

BREK

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Kobilje

278

88

10

2,6

220

171

606185, 171130

Najdebelejša drevesa v Pomurju

278

139

120

Brek pri cerkvi

Vračkov brek

Forjaničev brek

Kobilje

Orehovci

Orehovci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Ko brekov les osušimo, ohrani svojo
prostornino. V preteklosti so ga zato
uporabl jal i za izdelovanje merilnih
instrumentov in glasbil.

Brek je vrsta, ki je v Slovenij i tako redka, da je v
nekaterih predel ih celo ogrožena in obstaja možnost,
da jo izgubimo. Najvišja drevesa dosežejo višino do 30
m in debel ino 1 00 cm in več. Plodove breka so
uporabl ja l i pri težavah v trebuhu, odtod tudi ime
torminale (»tormina« pomeni zavi jan je v trebuhu -
griža) . Za Slovenijo bi l ahko rekl i , da brek uspeva tam,
kjer uspeva vinska trta . Najstarejša drevesa dosegajo
starosti 300 let. Korenine so močno razvejene in se
razprostira jo po večji površin i kot jo zastira krošnja
drevesa. Listi so dlanasto krpati (7-9 krp) , krpe pa so
priostrene in napi l jene. Cvetje je združeno v latasti
pakobul , v katerem je pribl ižno 30 cvetov bele barve.
Cveti maja in juni ja . Plodovi breka so okroglaste in
ja jčaste hruške. Dozori jo od sredine septembra do
začetka oktobra. So kiselkastega okusa, po prvi sl an i
postanejo užitn i . Brek je drevesna vrsta, ki dobro
prenese zasenčitev v mladosti , pozneje pa potrebuje za
dobro in pravi lno rast, predvsem pa za lepo
obl ikovanje debla mnogo svetlobe. Brek dobro
odganja iz korenin , ko ga posekamo korenine poženejo
vel iko števi lo mladih nadzemnih poganjkov. Les breka,
ki ima barvo mesa je izredno trd, gl adek, el astičen in
težko cepl j iv.
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VELIKI JESEN
Fraxinus excelsior

JESEN

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Grad

400

127

49

31

100

328

583980, 184599

Najdebelejša drevesa v Pomurju

400

322

Vgrajskem parku

Sv. Vid

Grad

Strehovci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Da bi dojenčke zavaroval i pred zlemi
duhovi, so jim starši nekoč dajal i piti
jesenov sok, novorojenčka pa so
moral i prvič okopati pred ognjem, na
katerem so gorela jesenova polena.

V Slovenij i rastejo tri razl ičice jesenov. Poznamo vel iki
jesen, pol jski jesen in mal i jesen. Prva dva sta težko
ločl j iva, sa j med njima obstaja jo tudi križanci . Vel iki
jesen raste v Slovenij i ob vodotokih v nižinskem,
gričevnatem in deloma v gorskem svetu. Doseže do
45 m višine in debel ino do 1 00 cm in več. Brsti so
črnorjavi a l i črn i . Vel iki jesen cveti pred ol istanjem, to je
v začetku maja. V mladosti dobro prenaša pol senco,
pozneje pa je glede svetlobe precej zahteven. Za dobro
uspevanje potrebuje vel iko vlage v zraku in tleh, zato
potrebuje a l i ta lno vodo, ki se gibl je a l i pa dosti
padavin . Vendar pa ga najdemo tudi na suhih rastiščih ,
sa j dobro prenaša poletne suše. Tako ločimo vel iki
jesen vlažnih rastišč, ki ima dolga vlakna in pa vel iki
jesen apnenčastih rastišč s kratkimi vl akni. Jesen je
hitrorastoča vrsta. Mlada drevesca prizadene
spomladanska pozeba, pogosto jih osmukata srnjad in
jelenjad. Najbol j očiten znak po katerem ločimo pol jski
jesen od vel ikega, je napi l jenost l istne ploskve. Cveti
tudi deset dni pred ol istanjem in bol j zgodaj kot vel iki
jesen. Mal i jesen je še posebej pogost na Krasu. Raste
predvsem v sušnih in topl ih legah, kjer zaradi svojega
močnega koreninskega sistema dobro izkoristi
spomladanske padavine.
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MAMUTOVEC

MAMUTOVEC

ORJAŠKA SEKVOJA
ali

Sequoiadendron giganteum

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Črenšovci

315

100

27

10

150

170

599343, 159430

Najdebelejša drevesa v Pomurju

315 Mamutovec pri cintoreČrenšovci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Največje še živo drevo je "general
Sherman" v narodnem parku Sequoia
v Kal iforniji . Visoko je 83,8 metra in ima
obseg 25,3 m.

Ime izvira iz rodu Sequoia, ker je bi lo drevo opisano v
okviru tega rodu in iz grške besede »dendron« drevo.
Raste na omejenem območju v srednji Kal iforn i j i . To so
nedvomno najvišja in najstarejša drevesa na svetu.
Deblo doseže lahko višino do 1 00 m in živi kakih 2000
do 3500 let, česar pa ni mogoče natančno ugotoviti ,
ker nobeno drevo ni propadlo zaradi starosti , ampak le
zaradi nesrečnega nakl jučja . Krošnja je piramidasta,
deblo pa zelo obsežno z rdečo rjavo vlaknasto skorjo.
Veje se visoko nad tlemi, v krogih se razraščajo okol i
debla in visi jo navzdol . Nekoč so ogromna drevesa z
vel iko težavo tudi sekal i (25 mož je drevo podrlo po
desetih dnevih trdega dela) in les uporabl ja l i v
gradbeništvu in pohištveni industri j i . Mamutovci so
največja živa bitja na svetu. Najvišj i mamutovec “Oče
gozdov”, ki ne stoji več, naj bi bi l visok kar 1 35 m. V
Slovenij i je največja t. i . H incejeva sekvoja (v resnici
mamutovec) v Orešju pri Ptuju. Leta 1 993 je bi l a visoka
44,5 m in je imela prsn i obseg 767 cm.
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TRNATA GLEDICEVKA
Gleditsia triacanthos

V

SLUGOVA GLEDICIJA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Stanetinci

387

123

26

15

160

228

581315, 161577

Najdebelejša drevesa v Pomurju

387

322

275

321

Slugova gledičija

Vgrajskem parku

Park generala Maistra

Vgrajskem parku

Stanetinci

Grad

Ljutomer

Grad

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Trne mladih dreves gledičevke so
nekoč uporabl jal i kot žebl je.

Trnata gledičevka je do 40 m visoko in 1 ,5 m debelo
l istopadno drevo z redko, široko razraslo, zgoraj
zaobl jeno krošnjo. Ima globoko glavno korenino ter
močne in dolge stranske korenine. Na poganjkih , vejah
in deblu ima drevo mnogo močnih, trdih , ostrih , v
spodnjem delu sploščenih , do 20 cm dolgih
rdečerjavih trnov (odtod ime) , ki pogosto rastejo v
skupinah. Mnogi večji trn i imajo v spodnji tretj in i še po
enega al i dva stranska trna. Je razmeroma skromna
vrsta, za dobro rast potrebuje sveža, globoka, bogata
in dobro odcedna tl a , uspešna je l ahko tudi na nekol iko
bol j suhih peščenih tleh . Potrebuje vel iko svetlobe,
zato jo sadimo na sončna in topla mesta. Je prezimno
trdna vrsta, vendar so mlade rastl ine precej občutl j ive
za nizko temperaturo. Plodovi so 30-40 cm dolgi in 2-
3 cm široki, sploščeni, vzdolžno zaviti , bleščeči temno
rjavi stroki, ki ostanejo na drevesu še pozimi in v
katerih so okrog 7 mm dolga, el iptična, sploščena,
bleščeča in trda rjava semena. Trnata gledičevka pri
nas ni samonikl a , kot okrasno drevo pa je zelo pogosta
po vsej Slovenij i .
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BELA MAGNOLIJA
Magnolia denudata

MAGNOLIJA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Hercegovščak

108

34

15

1

160

250

574842, 170419

108 Vparku pri streliščuHercegovščak

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Najdebelejša drevesa v Pomurju

Magnol ija je obstajala že v
prazgodovini. Najstarejši najdeni
fosilni ostanki magnol ije so stari
preko 20 mil ijonov let.

Magnol i je so drevesa al i grmi, ki predstavl ja jo
najstarejši tip kritosemenk. Nekatere vrste imajo v lesu
samo traheide (znači lnost golosemenk) . Listi in cvetovi
so vel iki . Primitiven znak v cvetovih je tudi
podolgovato cvetišče z vel ikim števi lom premenja lno
nameščenih cvetnih elementov (čašnih in venčnih
l istov, prašnikov in plodnic) . Rod obsega okol i 304 vrst,
ki izvira jo iz vzhodne in južne Azij i , ter severne
Amerike. Najpogostejše pri nas so velecvetna
magnol i ja , rdeča magnol i ja in l i l jasta magnol i ja .
Sadimo jo izkl jučno kot okras. Tako kot druge
magnol i je jo najpogosteje sadimo kot osaml jeno drevo
al i grm. Vse magnol i je l ahko v grobem razdel imo v tri
skupine: v prvi so vednozelene vrste, katerih znači lna
predstavnica je velecvetna magnol i ja ; v drugih so
l istopadne ameriške vrste, ki cveti jo po ol istanju; v
tretj i pa azi jske vrste, za katere je znači lno cvetenje
pred ol istanjem.
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JEREBIKA
Sorbus aucupariaLokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Gresovščak

88

28

14

0,4

40

198

592681, 151327

Najdebelejša drevesa v Pomurju

88 Pri ribnikihGresovščak

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Jerebikini plodovi so bogati z
vitaminoma C in A, zato so se v
l judskem zdravilstvu uporabl jal i kot
zdravilo proti prehladu.

Jerebika je srednje visoko drevo, ki l e redko preseže 20
m v višino. V povprečju doseže vel ikost nekaj čez 1 0 m.
Pogosto se grmičasto razraste. Deblo je vitko in
val jasto, skorja pa je pri mladih drevesih sivo
rumenkasta, pri starejših pa črn ikasta in po dolgem
razpokana. Krošnja je redka in okrogla . Les jerebike je
lepe rdečkaste barve in je izjemno pri l jubl jen za
izdelavo struženih predmetov in pohodnih pal ic. V
preteklosti so verjel i , da jerebikin les podi zle duhove,
iz česar izhaja pri l jubl jenost izdelave pohodnih pal ic iz
n jenega lesa. Listi so sestavl jen i in imajo od pet do
trinajst podolgovatih , na bazi celorobih, sicer pa ostro
narezanih l ističev. Cvetovi, ki se pojavi jo od maja do
junija so drobni in združeni v kobule bele barve.
Plodovi so drobne, do 1 cm vel ike rdeče jagode
(botanično so to pečkati plodovi) , ki so prav tako
združene v »grozde«. Razmnožuje se s semeni, ki j ih
pomagajo širiti ptice, in ki l ahko vzkal i jo tudi nekaj l et
po tem, ko so bi l a odvržena. Jerebika dobro prenaša
nizke temperature, zato se je razširi l a povsod po Evropi
in zahodni Azij i vse do visokogorja . Zaradi privl ačnega
izgleda ob cvetenju in zorenju, jo pogosto kot okrasno
drevo sadijo v sadovnjake in parke. Zaradi trdoživosti je
primerna tudi za pogozdovanje. Plodovi so užitn i tudi
za l judi, zato iz njih ponekod kuhajo marmelado,
ponekod jo kandira jo, v Angl i j i pa jo kuhajo kot pri logo
k divjačin i . Uporabl ja l i so jo tudi kot zdravi lo za
domače živa l i .
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MOCVIRSKI TAKSODIJ

MOCVIRSKI TAKSODIJ
Taxodium districhum

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Cven

360

115

23

12

100

198

593359, 155574

Najdebelejša drevesa v Pomurju

360

125

Kastelišče

Pri lovskem domu

Cven

Mala Polana

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Sadiko močvirskega taksodija, ki
raste na Kastel išču so prinesl i iz
zagrebške drevesnice leta 1 91 8.

Je vel iko, pokončno, počasi rastoče ig l asto drevo, ki v
jeseni podobno kot macesen odvrže ig l ice. V višino
lahko zraste 30 m al i več. Krošnjo ima stožčasto do
široko ovalno in neenakomerno. Veje so široko razprte,
skoraj vodoravne. Lubje je tanko, rdeče-rjavo, pri
starejših drevesih pa pl itvo razbrazdano. Ig l ice so
izmenično razporejene po poganjku in so mehke,
ploščate, v dolžino meri jo do 2 cm. Barva ig l ic je živo
svetlo zelena; v jeseni pa postanejo ig l ice rumeno-
oranžne do oranžno-rdeče. Moški cvetovi so združeni v
viseče dvojne grozde, ki se razvi jejo na koncu lanskih
poganjkov. Ženska socvetja so storžasta in okrogle
obl ike. Plodovi so storži , široko ja jčasti oz. ovaln i (2-3
cm) , zeleno-rjave do temno rjave barve. Najbol je
uspeva v globokih, sta lno vlažnih a l i mokrih tleh, na
sončnih , svetl ih rastiščih . Prenaša mestno okol je in
občasno sušo, zelo dobro prenaša tudi dal jša obdobja
poplav in visoko podtaln ico. Močvirski taksodij
naravno raste na močvirnatih območjih
jugovzhodnega dela ZDA ter ob srednjem in spodnjem
toku Misisipi ja .
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CRNA MURVA
Morus nigra

V

MARINICEVA MURVA

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Bolehnečici

323

103

14

5,8

160

194

581973, 156675

Najdebelejša drevesa v Pomurju

323 Mariničeva murvaBolehničici

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Na samostanskem vrtu v mestecu
Roscoff v Bretaniji v Franciji raste
200-letna črna murva, njena krošnja
prekriva več kot 600 m2 površine.

Črna murva je do 20 m visoko l istopadno drevo z
močno, gosto in široko razraščeno krošnjo in kratkim,
pogosto zavitim al i krivim grčavim deblom. Listi so
premenja ln i , enostavni a l i del jen i . Cvetovi so
enospoln i , vendar na vejah al i celo drevesih razl ično
razporejeni, tako da je drevo lahko enodomno al i
dvodomno. Moški in ženski cvetovi imajo štiri delno
enojno cvetno odevalo. Cvetno odevalo tvori skupaj s
plodnico plod, vsi plodovi socvetja pa so zrasl i v
meseno soplodje, ki je podobno plodu mal ine. Nezrel i
plodovi so močno kisl i , zrel i sl adki in užitn i .
Razmnožuje se s semeni a l i vegetativno s cepl jenjem
in podtaknjenci . Njeno prvotno poreklo, je zaradi
današnje vel ike razširjenosti , težko natančno ugotoviti .
V Evropo so jo prinesl i še pred belo murvo, že v antiki .
V svojih del ih jo omenjajo Teofrast, Pl in i j, Vergi l in
drugi. Črna murva je v Slovenij i precej redkejša od bele
murve. V sredozemskem svetu in ponekod v
notranjosti , največ na topl ih vinorodnih območjih , jo
včasih sadijo kot sadno drevo na kmeti jah . Črno murvo
ponekod goji jo zaradi pridelave trdega, trdnega,
ži l avega in zelo trajnega lesa, uporabnega v
gradbeništvu, sodarstvu, mizarstvu, strugarstvu in za
izdelavo furnirja .
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CRNI BOR

CRNI BOR
Pinus nigra

V

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Negova

312

99

25

9

180

256

572790, 162069

Najdebelejša drevesa v Pomurju

312

244

222

Bor v Črnem gaju

Črni bor v Očeslavcih

Črni bor v Očeslavcih

Negova

Očeslavci

Očeslavci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

V preteklosti so iz dreves črnega bora
pridobival i smolo. Postopek se je
imenoval smolarjenje. Sledovi zarez na
debl ih so vidni še danes.

Je južnoevropska drevesna vrsta. Na teh območjih so
se obl ikovale števi lne podvrste in varietete. Črn i bor
zraste od 20 do 30 m, redkeje do 40 m. Krošnja je v
mladosti stožčasta, kasneje ja jčasta, na pl itvih tleh tudi
dežnikasta. Koreninski sistem se v mladosti razvi ja z
dolgo glavno korenino, ki na globokih tleh nadal juje z
rastjo. Od nje se enakomerno odcepl ja jo stranske
korenine. Skorja je svetlosiva, debela in močno
razbrazdana. Poganjki so močni in debelejši kot pri
drugih borih . Popki so dolgi okol i 2 cm, val jasti in
zaši l jen i ter smolnati . Ig l ici sta po dve v šopu, dolgi 8
do 1 6 cm, temnozeleni in po robu drobno napi l jen i .
Cveti maja, moški cvetovi prej kot ženski. Moški cvetovi
se pojavi jo na koncu lanskih , ženski pa na koncu
letošnjih poganjkov. Po oprašitvi storži v prvem letu
starosti zrastejo do lešn ikove vel ikosti , naslednje leto
pa ozeleni jo in v jesen olesenijo. Črn i bor raste
počasneje kot rdeči . Doseže starost nekaj sto let. V
Slovenij i raste na suhih , kamnitih in strmih rastiščih ,
pogosto z rdečim borom in trirobo košeničico. Črn i bor
je pri nas pomemben kot pionirska vrsta. Z njim so
pogozdi l i vel ike površine na Krasu in drugih kraških
predel ih . Les ima rumenkasto belo bel javo in
rdečkastorjavo jedrovino. Je srednje težak in mehak.
Obstojnost lesa je večja kot pri rdečem boru,
uporabnost pa ista .
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CRNI TOPOL
Populus nigra

V

CRNI TOPOL

Lokacija:

Prsni obseg (cm):

Prsni premer (cm):

Ocena višine (m):

Ocenjeni volumen (m3):

Ocenjena starost (let):

Nadmorska višina (m):

Koordinate GK-48 (X, Y):

Petanjci

705

224

28

22

140

198

581836, 167036

Najdebelejša drevesa v Pomurju

705

625

550

Gosposko

Dolnje

Orlovšček

Petanjci

Petanjci

Črenšovci

Obseg (cm) Lokacija Lokalno ime

Krema iz popkov črnega topola, ki jo je
že pred 4000 leti priporočal grški
zdravnik Galen, se še danes uporabl ja pri
kožnih vnetjih in hemeroidih.

Črni topol je drevo topl ih rastišč srednje, južne in vzhodne
Evrope, izjemoma ga najdemo celo v severni Afriki . Najdemo
ga tudi po vsej Slovenij i , toda prav tam, kjer ga je bi lo nekoč
največ (n ižine ob Savi med Krškim in Brežicami) , danes
redko naletimo nanj. Večinoma so ga nadomesti l i evro-
ameriški h ibridn i topol i . Črn i topol je dobi l svoje ime po
skorji , ki je sprva gladka in pepelnato siva, pozneje pa
globoko razpokana in temna. Črn i topol zraste v visoko
drevo skoraj dvakrat prej, kot večina drugih drevesnih vrst.
Zraste l ahko do 35 m visoko, s prsn im premerom tudi 3 m al i
celo več. Doseže starost do 1 00 let, izjemoma do 300 let.
Ima široko, razvejano krošnjo in močan koreninski sistem.
Brsti črnega topola so do 1 ,5 cm dolgi, zaši l jen i, rdečerjavi in
bleščeči, zaradi l epl j ive smole pa zlasti spomladi med
nabrekanjem oddaja jo pri jeten vonj po balzamu. Listi so
ostro nazobčani, trikotn i do rombasti . Črn i topol cveti zgodaj
spomladi, pred ol istenjem. Moški cvetovi so združeni v
dolge, viseče, škrl atnordeče mačice. Tudi ženski cvetovi so
združeni v pecl jate mačice. Ker so topol i dvodomni, se
cvetovi pojavl ja jo ločeno na moških in ženskih rastl inah.
Plodovi so večsemenske glavice, ki v začetku poletja
popokajo in iz n jih pa se začne usipati v volneni puh odeto
seme. Ker so črn i topol , kot vir l esne mase večinoma
nadomesti l i evro-ameriški topol i , je kl jub temu, da je hitro
rastoča vrsta gospodarsko manj zanimiv. Njegov les je l ahek
in mehak, uporaben je za izdelovanje vezanih plošč, zabojev,
vžiga l ic, tudi kot surovina za celulozo. Črn i topol pogosto
sadijo v nasel j ih , predvsem zaradi n jegove odpornosti na
onesnažen zrak, zaradi n jegove hitre rasti in izredno
enostavnega razmnoževanja .
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Dob
Rdeči hrast
Pravi kostanj
Robin i ja
Navadni bel i gaber
Divja češnja
Navadni divji kostanj
Dvokrpi ginko
Graden
Lipovec
Javorol istna platana
Bela vrba
Drobnica
Bel i topol
Ostrol istn i javor
Ameriški klek
Skorš
Rdeči bor
Gorski brest
Zelen i bor
Vez, dolgopecl jati brest
Maklen
Črna jel ša
Tul ipanovec
Navadna smreka
Tisa
Navadna jelka
Evropski macesen
Gorski javor
Navadna bukev
Navadna ameriška duglazi ja
Brek
Vel iki jesen
Mamutovec
Trnata gledičevka
Bela magnol i ja
Jerebika
Močvirski taksodij
Črna murva
Črni bor
Črni topol

Niderlov hrast
Naprej od Line
Tetajni Breg
Vrtičeva akacija
Jurgefrasov gaber
Babji ložič
Trg Slavka Osterca
Park pri strelišču
Hrast graden v Trdkovi
Pri cerkvi
Grajski park-kapelica
Pri nasipu
Večna pot
Jurešov topol
Grajsko dvorišče Črnci
Štajnhof
Plavecov skorš
Zlata jama
Jurgefrasov brest
Park
Vez pri Boračevskem potoku
Štajnhof
Rezervat
Park
Zamudove smreke
Pri Muleci
Ob Segovskem,Jelka
Na Koglu pod goricami
Javor pri mlaki
Slanova bukev
Park pri strelišču
Pri cerkvi
Park
Pri cintore
Slugova gledičija
Park pri strelišču
Pri ribnikih
Kastelišče
Mariničeva murva
Črni gaj
Gosposko

Domače imeDrevesna vrsta Stran

5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
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