
                             
 

   

 

Tujerodne drevesne vrste pri nas    

ROBINIJA 

Robiniia (Robinia pseudoacacia) je bolj poznana po napačnem imenu akacija. V latinskem 

imenu pseudoacacia se skriva pomen - neprava akacija. 

Malokdo ve, da je to vrsta, ki ni domorodna, pač pa izhaja iz vzhodnega dela Severne 

Amerike. V Evropo jo je v začetku 17. stoletja prinesel g. Robin, francoski botanik. Po njem je 

tudi dobila ime. 

Robinija je danes ena najbolj razširjenih tujerodnih vrst pri nas. 

Predstavitev vrste 

Robinija je hitro rastoča drevesna vrsta, ki zraste do 30 m v višino in ima redko krošnjo. Listi 

so dolgi do 20 cm, sestavlja pa jih en končni in 3-11 parov stranskih lističev, ki so nežni in v 

obliki elips. Cvetovi so beli in dišeči, združeni v grozdasta socvetja. Rjavi plodovi so v obliki 

strokov, v njih pa je več trdih semen. Prepoznamo jo po sivo-rjavem razbrazdanem lubju in 

trnatih poganjkih. 

Širjenje in odstranjevanje 

Robinijo najpogosteje opazimo v nižinskem in gričevnatem svetu, ob vodotokih in na 

opuščenih kmetijskih zemljiščih. Na nekaterih območjih je postala zelo invazivna, prerašča in 

izpodriva naravno rastje. Poganja intenzivno in vztrajno iz panjev in korenin, zato jo je težko 

zatreti.  

Kjer je ne želimo, priporočamo odstranitev celotnega drevesa pred tvorbo semen in puljenje 

mladih poganjkov. Pri tem je potrebna previdnost zaradi trnov in strupov v skorji in semenih. 

Starejša drevesa so zaradi krhkosti lahko nevarna. 

Vsestransko uporabna 

Večina robinijo pozna po cvetovih, ki jih lahko pomladi pripravimo ocvrte kot okusno sladico. 

Čebelarji jo cenijo zaradi velike medonosnosti. Med prodajajo kot akacijev, od koder 

domnevno izvira vsesplošna napačna uporaba imena. Les se uporablja v različne namene, 

na primer v vinogradniških območjih za kole. Cenjena je tudi kot okrasno drevo, med drugimi 

obstajajo sorte z rdečimi cvetovi in brez trnov.  

Navzkrižna mnenja v zvezi z zasajevanjem tujerodnih (invazivnih) vrst bodo predstavljena na 

jesenski javni razpravi v okviru projekta ALPTREES. 

 

 

 

 

 



                             
 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

Za robinijo so značilni nežni lističi v obliki 

elips, dišeči cvetovi in razbrazdano lubje  

 

Robinija je hitro rastoča 

drevesna vrsta 
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Robinijo pogosto opazimo na 

gozdnem robu 


