
SREBRNI JAVOR (Acer saccharinum) 

Morfologija drevesa 

Srebrni javor je do 40m visoko listopadno drevo s pravilno, svetlo, podolgovato in visoko zaobljeno 

krošnjo, tankimi na koncu povešenimi vejami in izrazitim deblom. Skorja na deblu je sivkastorjava in 

zelo dolgo ostane gladka, pri starejših drevesih pa rahlo razpoka. Poganjki so rdečkasto rjavi in goli, 

brsti pa razmeroma veliki in rjavkasti. Navzkrižno razporejeni listi so dlanasto deljeni do dlanasto krpati, 

6-11cm dolgi, 9-10cm široki in imajo 8-12cm dolg, pogosto rdeč pecelj. Listnih krp med katerimi sta 

spodnji dve manjši, je 5, krpe so ostro zašiljene, po robu globoko in nepravilno dvakrat nažagane, zareze 

med njimi so globoke. Listi so zgoraj temno zeleni, spodaj pa srbrno sivi in motni. 

 

Ekološke potrebe 

Najbolje raste na globokih, vlažnih in odcedenih tleh. Prenaša še druge vrste tal, npr. peščena, če so 

dovolj sveža, prenese občasne poplave. Je med najbolj svetloljubnimi javorji. Odporen je protinizki 

temperaturi, saj zlahka preživi do -25˙C. Dobro prenaša sušo in onesnažen zrak v industrijskem okolju. 

Njegova slaba stran je občutljivost za veter in obilne snežne padavine, zaradi česar ga je potrebno 

pogosto obrezovati. Je hitrorastoča drevesna vrsta. 

 

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

Srebrni javor je naravno razširjen v osrednjem in vzhodnem delu Amerike. Je ena najpogostejših 

severnoameriških vrst. Raste predvsem po obrečnih, nižinskih aluvialnih rastiščih do 600m n. v. V 

Evropo so ga prinesli leta 1723, danes ga, kot okrasno vrsto sadijo po vsej Evropi. V Sloveniji ne raste 

avtohtono, v urbanem okolju je zelo prisoten po vsej državi. Pogostejši je v notranjosti, v sredozemskem 

svetu ga najdemo redkeje. Sadimo ga kot okrasno drevo, zaradi velikih mer se pojavlja na javnih 

površinah, po parkih,.. 

 

 Lastnosti lesa in obdelava lesa 

Les se uporablja v glavnem za pohištvo in v stavbarstvu, predvsem se uporablja za izdelavo pohištva, 

parketa in celuloze. Sam pa je precej krhek. 

 


