
Zeleni bor (Pinus strobus) 

Morfologija drevesa 

Zeleni bor je do 30 ali izjemoma do 50m visoko in do 3m debelo vednozeleno iglasto drevo. V mladosti 

ima ozko, stožčasto pozneje široko in nepravilno krošnjo. Veje iz debla izraščajo vodoravno in 

največkrat v vejnih vencah do 5, so debele in različno dolge. Deblo je ravno, skorja s prva sivozelena, 

tanka, bleščeča in gladka, pri starih drevesih pa sivorjava hrapava in globoko razpokana, tako da tvori 

pravokotne ploščice. Poganjki so zelo tanki, zelenorjavi, s prva dlakavi in pozneje goli, brsti so 

podolgovato jajčasti, zašiljeni in nekoliko smolnati. Iglice izraščajo v šopkih večinoma do pet in so 6-

14 cm dolge, zelo tanke, mehke in nežne, modrozelene in po robu drobno našiljene. Enakomerno so 

razporejene okrog poganjka in se ne povešajo, na drevesu ostanejo 2-3 leta. Cvetovi so podobni, kot pri 

drugih borih, podolgovata ženska socvetja so rožnata ali škrlatna. Storži zorijo dve leti, zreli so 

podolgovati, 8-20cm dolgi in 3-4 cm debeli, rahlo okrivljeni inzašiljeni. 

 

Ekološke potrebe 

Raste lahko na različnih vrstah tal, vendar mj najbolj ustrezajo globoka, peščena, zmerno vlažna in 

nekoliko kisla tla. Na silikatni matični podlagi raste bolj, kot na apnenčasti. Prenese sušo in vendarle 

revna tla. Dobro prenaša nizko zimsko temperaturo, slabše pa sneg in veter, ki mu včasih lomita veje. 

Dobro se prilagaja mestnem okolju. Velja za polsendcozdržno vrsto(v mladosti prenese precej 

zasenčenja predvsem od strani, v starosti reagira kot svetloljubna vrsta). 

 

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

Zeleni bor je naravno razširjen v severovzhodnem delu Severne Amerike. Največ ga je v nižinah in 

gričevju. V Evropo so ga prinesli okoli leta 1705. Poleg robinije, duglazije, in rdečega hrasta je zeleni 

bor najpogostejša tujerodna drevesna vrsta pri nas. V Sloveniji so ga prvič posadili že v začetku 18.stol. 

v Mokricah, obsežnejše nasade so pričeli uveljavljati konec 19.stol. V naravne sestoje se je na nekaj 

mestih vključil sam ampak znakov, ki bi nakazovali potencial invazivnosti, za zdaj ni bilo opaziti. 

 

Lastnosti lesa in obdelava lesa 

Zaradi izjemno hitre rasti ter kakovostnega in uporabnega lesa je zeleni bor v svoji domovini ena 

najpomembnejših gospodarskih drevesnih vrst. Imenujejo ga »kralj borov« in po uporabi za jambore 

ladij Britanske kravljeve mornarice tudi »jamborni bor«. Zaradi naštetih lastonosti so ga pogosto sadili 

v nasadih po vsej srednji Evropi, enako v Sloveniji. V Brkinih ga zelo cenijo kot gradbeni les, ki se ne 

upogiba in ne krivi. Les je lahek in v primerjvni s  svojo težo trden ter se dobro obdeluje. 

 


