
ROBINIJA (Robinia pseudoaccacia) 

Morfologija vrste 

Do 30 m visoko listopadno drevo z okroglasto do dežnikasto krošnjo. Skorja je sprva gladka in siva, pri 

starejših drevesih pa razpoka in porjavi. Mladi poganjki so goli, rjavkastordeči in vzdolžno rebrasti. Listi 

so lihopernato sestavljeni iz 9-21 lističev, ki so dolgi od 20-30 cm. Lističi pa so dolgi od 3-6 cm. Cvetovi 

so metuljasti, beli, 2-3 cm dolgi in združeni v viseča, bujna grozdasta socvetja. Plodovi so rjavi, gladki 

stroki, ki vsebujejo temno rjava trdna semena. 

 

 

Ekološke potrebe 

Najboljše raste na peščenih, rahlih, rodovitnih in globokih tleh. Je svetloljubna vrsta, ki zelo slabo 

prenaša zasenčenost, najbolje pa uspeva v čistih sestojih. Ne uspeva dobro na kamnitih terenih in 

rastiščih, kjer zastaja voda ali pa je visoka podtalnica. Občutljiva je na veter, sneg in zelo nizke 

temperature. Dobro pa prenaša onesnažen zrak. 

 

 

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

Naravno območje razširjenosti je v dveh delih Severne Amerike. Razširili so jo še v druge dele Severne 

Amerike in pa leta 1600 še v Evropo. Sedaj, pa je ena najbolj gojenih drevesnih vrst na svetu. V Sloveniji 

torej ni avtohtona in je najpogostejša tujerodna vrsta pri nas. Sadili so jo zaradi čebelje paše, lesa ter pa 

utrjevanja rastišč, ki so nestabilna. Rastišča, kjer robinija raste, osiromaši, saj potrebuje veliko 

mineralov, katerih poraba pri tej vrsti je najvišja med listavci. Na nekaterih območjih, rastiščih se je 

začela zelo razraščati med druge domorodne drevesne vrste in postala invazivna. To invazivnost pa 

lahko zatremo le z globoko senco. 

 

 

Lastnosti lesa in obdelava lesa 

Les je trajen, trden, težek in lep (kakovosten). Uporablja se predvsem za železniške pragove, različna 

orodja, gradbeni les, gradnjo mostov, sodov in za kurjavo. Zaradi poganjkov iz panja jo uporabljajo za 

pridelovanje vinogradniških kolov, pogozdovanje, zaščito ogolelih tal, utrjevanje hudournikov, žive 

meje ter drevorede. 

 


