
NAVADNA AMERIŠKA DUGLAZIJA (Pseudotsuga menziesii) 

Morfologija vrste 

Je vednozeleno, na naravnih rastiščih do 100 m visoko in 4 m debelo drevo. Ima stožčasto krošnjo, ki 

je v mladosti ozka, pozneje pa precej širša. Skorja je v mladosti siva, gladka in polna smolnih mešičkov, 

pri starih drevesih pa je rdečkastorjava, debela, plutasta in globoko vzdolžno razbrazdana. Poganjki so 

najprej zeleni in nato sivorjavi ter dlakavi, brsti pa so temno rjavi. Iglice so 2-4 cm dolge, 1-1,5 mm 

široke, ploščate, mehke, tope ali zašiljene. So zelene do temno zelene in na spodnji strani s po dvema 

progama listnih rež. Moški cvetovi so rdečkasto rjavi, ženska storžasta socvetja pa zelenkasta ali 

rdečkasta. Storži so viseči, valjasti, svetlo rjavi, izpod zaokroženih plodnih lusk se kažejo zelo značilne 

na tri konice razcepljene krovne luske.   

 

Ekološke potrebe  

Potrebuje visoko zračno in talno vlago ter globoka, sveža, nekoliko zakisana in sveža tla. Nekaj slabše 

raste na apnencu. Sama vrsta ne mara plitvih in revnih tal, prav tako ne mara zbitih tal z zastajajočo 

vodo. Je polsvetloljubna vrsta, ki prenese več sence v mladosti. Bolje kot smreka prenese sušo in tudi 

obremenitev s snegom.    

 

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

Avtohtona je v zahodnem delu Severne Amerike. V Sloveniji ne raste samoniklo, a je ena najbolj 

razširjenih tujerodnih drevesnih vrst. Pri nas so jo začeli nasajevati za proizvodnjo lesa. Po vsej Sloveniji 

jo danes najdemo posamično ali po manjših skupinah. Pogosta je po parkih kot okrasna vrsta, za manjše 

vrtove pa ni primerna. Ker je v naših gozdovih skoraj ne sadijo več in ker se sama skoraj ne pomlajuje, 

se bo tako njen delež v prihodnosti še zmanjševal.    

 

Lastnosti lesa in obdelava lesa 

Les je razmeroma težek, trd in kakovosten ter zelo široko uporaben. Marsikje se zaradi njegove hitre 

rasti pogosto sadijo v gozdnih nasadih za proizvodnjo lesa. Les se prodaja predvsem v obliki 

polizdelkov, kot so žagan les in furnir. Tehnološke lastnosti so najboljše pri širini branik 1-2 mm. 

 


