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Cilji enote: 
 
Katera lesna vrsta je to? 
 
Za različne namene uporabljamo preko 20 domačih lesnih vrst, ki se med 
sabo razlikujejo tako po videzu kot po lastnostih, kar pa vpliva predvsem 
na njihovo uporabnost.  
 
V tem poglavju se boš s pomočjo določevalnih ključev naučil 
prepoznavati in določevati najpogostejše domače lesne vrste. 
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Motivacijska stran 
 
V učilnici je zbirka lesov različnih barv in tekstur.  
 
Razporedi lesove iglavcev na en kup in lesove listavcev na drug kup. 
 
Poimenuj lesove, ki jih prepoznaš. 
 
Oprema v učilnici (klopi, stoli, miza, omare, tla, okna, vrata) je prav 
tako iz lesa.  
 
Ali lahko določiš, iz katerega lesa je kakšen kos opreme? 
 
Zapiši, katere lesove uporabljaš doma: 
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Ali je iglavec ali listavec? 
 
Pozorno si oglej vzorec lesa. Pri opazovanju si pomagaj tudi z lupo. 

 

Ali so na prečnem prerezu letnice razločno vidne? Ali morda vidiš pore?  

 

 

Z odgovori na ta vprašanja lahko določiš, ali imaš pred sabo les iglavca 

ali les listavca in še podrobneje, ali je to les venčasto poroznega ali 

raztreseno poroznega listavca. Pri tem si lahko pomagaš z določevalnim 

ključem v spodnji preglednici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES – prečni prerez 

Pore vidne. Letnice pogosto nejasne. 
 
LISTAVCI 

Letnice pretežno razločne. 
Trakovi fini (enoredni). Pore niso 
vidne. 
 
IGLAVCI   
 

Rani les z velikimi porami 
(trahejami), razporejenimi 
v vencu. 
V kasnem lesu je trahej 
manj in so manjše. 
 

VENČASTO POROZNI 
LISTAVCI  
 
 

Traheje manjše in 
razporejene bolj ali manj 
enakomerno po vsej 
braniki. 
 

 

RAZTRESENO 
POROZNI LISTAVCI  
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Kateri iglavec je to? 
 
Pozorno si oglej vzorec lesa. Pri opazovanju si pomagaj tudi z 

lupo. 

 

Ali ima vzorec lesa obarvano jedrovino? Ali so vidni smolni kanali? 

 

Z odgovori na ti vprašanji lahko določiš, katero vrsto iglavca imaš 

pred sabo. Pri tem si lahko pomagaš z določevalnim ključem v 

spodnji preglednici. 

 
 
 

Kasni les je te-
men in se ostro 
loči od ranega lesa 
v braniki. 
 

Larix decidua 
Larix europaea 
evropski 
macesen 

IGLAVCI 

S smolnimi kanali Brez smolnih kanalov 

Z neobarvano jedrovino Z obarvano jedrovino Z neobarvano jedrovino 

Smolni kanali so 
videti v kasnem 
lesu kot svetle toč-
ke. Opazimo jih na 
gladkih prerezih. 
Les je rumenkasto 
bel. 
 
Picea abies 
navadna 
smreka 

Smolni kanali  so 
številni in jasno 
razločni. Jedrovina 
rjavordeča, 
beljava 
rumenkasto bela. 

Smolni kanali so 
manjši, jedrovina 
temnorjava, 
beljava rjavkasta 
in ozka. 

Les je belkast do 
rdečkasto rjav. 
Letnice izrazite. 
 
 

 

 

 
Abies alba 
navadna jelka 

Branike so 
večkrat, zlasti v 
beljavi, rahlo 
valovite. Les je 
srednje gost. 
 

 

Pinus sylvestris 
rdeči bor 
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Kateri venčasto porozni listavec je to? 
 

Pozorno si oglej vzorec lesa. Pri opazovanju si pomagaj tudi z lupo. 

 

Ali so vidni lesni trakovi, še posebej na prečnem in radialnem prerezu? Ali ima vzorec 

lesa obarvano jedrovino? 

 

Z odgovori na ti vprašanji lahko določiš, katero vrsto listavca imaš pred sabo. Pri tem 

si lahko pomagaš z določevalnim ključem v spodnji preglednici. 

 
 VENČASTO POROZNI LISTAVCI 

Trakovi so zelo široki. Trakovi so ozki in na gladkem 
prečnem prerezu razločni. 

Trakove na gladkem prečnem 
prerezu komaj prepoznamo. 

Traheje v ranem lesu 
velike, v kasnem lesu 
manjše, razporejene v 
radialnih nizih. Črnjava 
rdečkasta do rumenkasto 
rjava, beljava rumenkasta. 
Les je gost in trd. 

Traheje v kasnem 
lesu  nepravilno 
razporejene. 

Traheje so v 
kasnem lesu 
razporejene 
pretežno v 
tangencialnih 
daljših ali krajših 
nizih. 
 

Traheje v ranem lesu 
velike in široke. 
Črnjava rjava, beljava 
sivkasto rjava in ozka. 
 
Castanea sativa 
pravi kostanj 

Traheje v prečnem prerezu 
velike. Rani les je izrazit. 
Sestavlja ga več nizov 
trahej. 
 
 
 
 
Quercus robur 
hrast dob 

Diskoloriran les 
rjavkast. Beljava 
svetlo rumenkasta, 
zelo široka. Les se 
v vzdolžnem 
prerezu svetlika, je 
gost in trd. 
 

Fraxinus 
excelsior 
veliki jesen 

Črnjava zele-
norjava, beljava 
rumenkasto do 
zeleno bela, zelo 
ozka.  
 

 

 

Robinia 
pseudoacacia 
robinija 

Traheje v kasnem lesu 
razporejene v 
razločnih tangencialnih 
valovitih nizih, ki 
potekajo vzporedno. 

Črnjava svetlo-rjava, 
beljava rumenkasta, 
široka. 
 

Ulmus glabra 
gorski brest 
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Kateri raztreseno porozni listavec je to? 
 
Pozorno si oglej vzorec lesa. Pri opazovanju si pomagaj tudi z 

lupo. 

 

Ali ima vzorec lesa obarvano jedrovino? Ali so vidni lesni trakovi, 

še posebej na prečnem in radialnem prerezu? Ali je les redek in 

mehak? Ali so vidne parenhimske pege? 

 

Z odgovori na ta vprašanja lahko določiš, katero vrsto listavca 

imaš pred sabo. Pri tem si lahko pomagaš z določevalnima 

ključema v spodnjih preglednicah. 

 
 
  RAZTRESENO POROZNI IN  POLVENČASTO POROZNI LISTAVCI 

Z obarvano jedrovino 

Traheje velike in dobro vidne. 
Postopno  se njihov premer manjša od 
ranega proti kasnemu lesu, 
polvenčasto  porozen. 

Jedrovina 
sivorjavkasta, 
večkrat s 
črnikastimi 
progami. Beljava 
belkasta do 
rumenkasto 
siva. 
 

 
Juglans regia 
navadni 
oreh 

Jedrovina 
svetlordeča do 
rumenorjava. 
Beljava 
rdečerjava. 
Trakovi fini. Les 
se na vzdolžnih 
prerezih motno 
sveti. 
 
 

Prunus avium 
divja češnja 

Z neobarvano jedrovino 

Trakovi široki, razločni 

Sestavljeni 
trakovi so 
svetlejši kot 
osnovno tkivo, ki 
jih obdaja. 
Branike močno 
valovite. Deblo 
ožlebljeno. Les 
belkast, zelo trd 
in gost. 
 

 
 
Carpinus 
betulus 
beli gaber 

Trakovi izgledajo 
bolj temni kot 
tkivo okrog njih. 
Beljava bela, v 
sredici pogosto 
diskoloriran les 
(rdeče srce). 
 

 

 

 

 

 
Fagus 
sylvatica 
bukev 
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RAZTRESENO POROZNI LISTAVCI 

Z neobarvano jedrovino 

Les takoj po 
poseku 
oranžno-
rjav, kasneje 
bledo 
rdečkasto 
rjav. 
Sestavljeni 
trakovi so 
vidni.  
 

 

Alnus 
glutinosa 
jelša črna  

Les je 
belkast. 
Če je 
prisoten 
diskolorira
n les, je 
rdeče-rjav. 
Branike so 
široke. 
 
 
Populus 
nigra 
topol 
črni 

Les 
rdečkasto 
bledo 
rumenkast
o bel, 
trakovi 
zelo fini, a 
še razpoz-
navni. 
 
 
Tilia 
platyphyll
os 
lipa 

Les 
rdečebel. 
Traheje 
izgledajo kot 
svetle točke 
med 
temnejšim 
tkivom na 
prečnem 
prerezu lesa. 
 

 

Betula 
pendula 
breza 

Les 
rumenkasto 
bel, trakovi 
fini, a jih 
jasno vidimo 
na prečnem 
prerezu  kot 
svetle črte. 
Na 
vzdolžnem 
radialnem 
prerezu, 
»zrcalca«. 
 

Acer 
pseudoplat
anus 
javor 

Les 
rdečerjav, 
zelo trd. 
Včasih 
temnejši 
diskolor. les. 
Traheje 
izgledajo na 
prečnem 
prerezu kot 
temne 
točke. 
 

Pyrus 
communis 
hruška 

S parenhimskimi pegami 

Les je redek in mehak 

Trakovi fini in komaj razpoznavni 

Les je bolj gost in trd 
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