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lahko dočaka starost do 
900 let
imenujejo jo tudi modra 
cedra
najpogostejša vrsta cedre 
v naših vrtovih

>

>

>

Atlaška cedra
Cedrus atlantica (borovke)
V 10–20 m   september

iglice dolge do 3 cm,
 razmeroma 

toge

večinoma modrozelene 
iglice v šopkih po 10–40

storži valjasti, 
dolgi do 8 cm

Ste vedeli?
Kadar kak material imenujejo 
„cedrov“ ali „cedra“, gre v resnici 
le zelo redko za aromatično vo-
njavi les katere izmed pravih ce-
der. Mnogo pogosteje uporabljajo 
to ime za različne dišeče lesove 
drugih vrst iglavcev, na primer 
virginskega brina (str. 56) ali 
orjaškega kleka (str. 55).

oblika krošnje 
tudi v starosti 
stožčasta

Iz cedrovega lesa lahko pridobivajo borovo oziroma cedrovo olje. 
Stari Egipčani so verjeli, da njegov vonj pomaga pri ponovnem 
rojstvu umrlih, zato so ga uporabljali pri balzamiranju pokojni-
kov. Danes uporabljajo lahko hlapno cedrovo olje, ki ga s poseb-
nimi postopki pridobijo iz lesa ali iglic, pri aromaterapiji. Nekaj 
kapljic cedrovega olja, ki jih kanemo v dišečo lučko, naj bi nam 
s svojim lesnatim, balzamičnim vonjem dalo moč in samozau-
panje.

vršnji poganjek pokončen ali 
kvečjemu nekoliko nagnjen

vrh krošnje potlačen

moški cvetovi 
dolgi do 5 cm

nameščeni 
na zgornji 
strani vej

Nahajališča Izvorno je 
doma v severnoafri-
škem atlaškem pogorju. 
V Evropi je pogosta v 
parkih in vrtovih. Rada 
naredi storže tudi na 
spodnjih vejah.
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To impozantno drevo je v preteklosti veljalo za najlepše drevo 
sploh, imeli so ga celo za „drevo bogov“. Les libanonske cedre 
intenzivno uporabljajo že kakih 5000 let. Iz njega so v starem 

Egiptu, v stari Grčiji in Feniciji gradili 
mogočne templje in izdelovali 

ladje. Prvotni sestoji so 
zaradi večstoletnega 

izkoriščanja in izse-
kavanja, dandanes 

močno skrčeni.

Libanonska cedra
Cedrus libani (borovke)
V 20–35 m   september

omenjajo jo že v Stari 
zavezi
storži so nekoliko večji 
kot pri atlaški cedri
v predelih z blagimi 
zimami je zelo atraktivno 
parkovno drevo

>

>

>

Nahajališča Izvira iz 
Male in zahodne Azije. 
Zlasti v zahodni Evropi 
jo pogosto sadijo v 
parkih in vrtovih. Luske 
zrelih storžev odpadajo 
z drevesa.

v Evropi pogosto raste le v 
grmovnati obliki
storži dozorijo v 2. letu
potrebuje neapnenčasta 
tla

>

>
>

Nahajališča Izvira iz 
Japonske. V srednji 
Evropi ga včasih sadijo 
v parkih in vrtovih. 
Zanimiv je zaradi 
iglic, ki so razporejene 
dežnikasto kot napere 
na kolesu.

Japonski senčnik ima posebno mesto med drevesi, ker se njego-
ve iglice razlikujejo od iglic drugih iglavcev. Botaniki še niso 
dokončno dognali, ali gre pri tem za dve iglici zraščeni skupaj ali 
pa za preobraženi poganjek. Na Japonskem to drevo pogosto sadi-

jo v parkih okoli templjev in v vrtovih. Risbe 
značilnih senčnikovih vej krasijo izdelke 

iz porcelana, predelne stene ali lakirane 
lesene izdelke. Drevesa, ki rastejo v goz-
dovih, dajejo bel, prožen les, uporaben 
za izdelavo ladij in stavb.

Japonski senčnik
Sciadopitys verticillata (taksodijevke)
V 10–30 m   maj

večinoma z več, 
zelo močnimi, 
navzgor rastočimi 
vejami svetlo do temnozelene 

iglice v šopkih po 10–20

iglice dolge do 3,5 cm, 
koničaste

krošnja široka, 
v starosti 
dežnikaste 
oblike

moški cvetovi 
na koncu 

poganjkov

storži oleseneli, 
dolgi do 10 cm

krošnja ozko 
stožčasta, 
pogosto 
nepravilno 
oblikovana

običajno 
spominja na 
majhen bor

5–15 cm dolge, 
usnjate, upogljive

iglice v 
vretencih 
po 30–40


