
Himalajska cedra (Cedrus deodara) 

Morfologija drevesa 

Himalajska cedra zraste do 50 m v višino in do 3 metre v debelino. Je vednozeleno iglasto drevo. V 

mladosti ima valjasto krošnjo kasneje pa stožčasto z povešenim vrhom. Veje izraščajo vodoravno in 

imajo povešene konce. V mladosti je skorja gladka in svetla, kasneje pa potemni in razpoka. Mladi 

poganjki so gosto dlakavi in svetlo rjavi. Tako za Himalajsko kot tudi za vse ostale cedre so značilni 

dolgi in kratki poganjki; na dolgih iglice rastejo posamezno ter so spiralno razporejene, na kratkih pa 

izraščajo v značilnih šopih. Brsti so topo zašiljeni in drobni, zelenooranžni konice luskolistov pa so 

rjavkaste. Iglice merijo v dolžino nekje med 3 in 5 cm, ter so najdaljše med cedrami. Na kratkem 

poganjku jih raste med 25 in 30. so zelene do modrozelene barve, tanke, zašiljene in precej mehke. Na 

drevesu ostanejo 2 do 3 leta. Ima pokončne cvetove, ki rastejo na kratkih poganjkih. Moški cvetovi so 

sestavljeni iz mnogih prašnikov na drevesu jih je veliko, so pokončni ter valjasti veliki pa nekje med 4 

in 7 cm. So rumene barve. Ženska socvetja so nekoliko manjša, velika so nekje med 2 do 2,5 cm. So 

zelene barve in slabše opazna. Storži zorijo 2 leti. Zreli storži so rdečerjavi nezreli pa so modrikasti. 

Storži so od 7-10 cm dolgi in 5-6 cm široki. V plodnih luskah se skrivata dve semeni, ki sta trikotne 

oblike. Zrel storž ne odpade ampak razpade na drevesu. Cveti septembra in oktobra. 

 

Ekološke potrebe 

Najbolj ji ustrezajo globoka in dobro odcedna tla. Ustrezajo ji silikatne podlage vendar lahko uspeva 

tudi na drugih matičnih podlagah. Ustreza ji visoka zračna vlaga. Prenaša tudi sušo vendar nekoliko 

slabše kot ostale cedre. Uvrščamo jo med polsencovzdržne vrste. Predvsem v mladosti pa je občutljiva 

na mraz in hladen veter.  

 

Kako je vrsta postala invazivna in kakšen vpliv ima na naše ekosisteme? 

V Sloveniji ni samonikla vendar je vseeno najpogostejša cedra pri nas. Precej je priljubljena kot odraslo 

drevo v parkih in vrtovih. V Novi Gorici je daleč najbolj popularno drevo saj predstavlja 9 % vseh dreves 

v Novi Gorici. V Kopru je ta procent nekoliko višji, vendar je kljub 11 % zastopanosti šele tretje 

najpogostejše drevo. Nasad Himalajske cedre lahko opazimo pred hotelom Palace v Portorožu.  

 

Lastnosti lesa in obdelava lesa 

V območju naravne razširjenosti je zaradi kvalitete lesa pomembna drevesna vrsta. Les se uporablja za 

gradnjo templjev ter za rezbarjenje. Pri nas in v sredozemlju se uporablja zgolj kot okrasno drevo. 

Najlepša drevesa so tista, ki so posamezno rastoča in imajo dovolj prostora. V starem Egiptu so iz cedre 

izdelovali tudi sarkofage. Ker je les zelo odporen proti glivam in žuželkam je zelo primeren tudi za 

zunanjo uporabo. Iz lesa lahko pridobimo tudi eterično olje, ki se uporablja kot dišava. V nekaterih 

državah iz Himalajske cedre izdelujejo tudi masivne lesene hiše, v tem primeru je les vključen v samo 

nosilno konstrukcijo. Les se lahko predela tudi v lesno volno, v tem primeru pa nam služi kot naravi 

najbolj prijazna toplotna izolacija. 

 


