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Sredi januarja sem povabila prijateljico na sprehod na 
Rožnik, da bova ob klepetu opazovali naravo, predvsem 
rastline, ki so obdržale zelene liste. Ker januarja še ni sne-
žilo, tla niso bila pokrita s snegom in tako bi lahko poleg 
dreves in grmov opazovali tudi podrast. Že prva pripom-
ba ob vabilu me je presenetila, saj mi je odgovorila, da 
pozimi »narava spi« in zato izleti v naravo niso zanimivi, 
saj ne moremo opazovati ne rastlin in ne živali. Mnogi res 
mislijo, da pozimi ni kaj videti v gozdu. Potem, ko sem ji 
zagotovila, da to ni tako in da lahko vidimo tudi pozimi 
nekatere zelene rastline, se je odločila, da greva na sprehod 
pod pogojem, da ji vsaj nekaj teh rastlin pokažem v nara-
vi. Ko sem ji pokazala bor in ji rekla, da je to vedno zelena 
rastlina, me je popravila, da se pravilno reče zimzelena 
rastlina. Tako sem ugotovila, da tudi ona zamenjuje oba 
izraza oziroma misli, da oba izraza označujeta rastlino, ki 
je tudi pozimi zelena. To ni tako, to sta dva različna izraza 
in vsak ima svoj pomen. 

V botaničnem terminološkem slovarju, ki je izšel pri 
ZRC SAZU leta 2011 v Ljubljani, piše, da je zimzelena 
rastlina tista, ki največkrat raste v podrasti listopadnih goz-
dov, ki ohranja liste preko zime in fotosintetizira v času, ko 
je drevje neolistano. Spomladi poženejo zimzelene rastline 
nove zelene liste (na primer ciklama ali mnoge vrste pra-
proti). Vedno zelena rastlina pa je rastlina, ki je olistana vse 
leto, listi odpadajo posamično, postopno (na primer smre-
ka, bor). Tako vidimo, da gre za dva izraza, ki označujeta 
različne rastline, ki pa vse ostanejo pozimi zelene.  

Mnogi tudi mislijo, da je pri nas malo vednozelenih in 
zimzelenih rastlin. Res je, da je večina naših dreves in gr-
mov prilagojena menjavi letnih časov in tako odvrže liste 
vsako jesen. Najprej se vprašajmo, zakaj jeseni večini naših 
dreves listi odpadejo in zakaj iglavci tudi pozimi obdržijo 
liste, ki so oblikovani v iglice.

Zakaj jeseni odpadejo listi?

Pri večini naših listnatih dreves in grmov odpade listje 
vsako jesen. Ko listi odpadejo, se zmanjša izhlapevanje 
vode iz rastline preko listne površine. Pozimi so namreč 
tla v naših krajih skoraj vedno zmrznjena. Iz zmrznjenih 
tal rastline ne morejo črpati vode, voda pa iz rastline iz-
hlapeva pri vsaki temperaturi. Če bi na listnatih drevesih  
in grmih ostalo listje, bi pozimi vsa voda, ki je še v rastli-
ni, izhlapela skozi reže in drevesa in grmi bi se posušili 

in propadli. Naše listnato drevje se pozimi torej prilagodi 
pomanjkanju vode, tako da odvrže liste. 

Na mestu kjer se listni pecelj drži veje, so posebne ce-
lice, ki se oddelijo druga od druge, ne da bi se pri tem 
raztrgale. S tem zrahljajo povezavo med pecljem in vejo, 
tako da se listje že ob rahlem vetru usuje. 

Mnogi mislijo, da odpadejo listi le zaradi snega. Pod 
težo snega bi se veje z listi lomile in bi se s tem drevje po-
škodovalo. S tem da listi odpadejo, je manjša verjetnost, 
da se bodo veje lomile. Čeprav to ni primarni razlog za od-
padanje listov, pa vendarle tudi to predstavlja pomembno 
prilagoditev drevja na rast v območjih z obilnimi snežnimi 
padavinami. Preden listi odpadejo, se v njih razkroji bar-
vilo klorofil, ki daje listom značilno zeleno barvo in potuje 
v deblo. Ostalih barvil (rdečega, rumenega in rjavega), ki 
so poleg klorofila v celicah, med letom ne opazimo, saj jih 
prekriva klorofil. Ko se jeseni klorofil razkroji, postanejo 
vidna barvila, ki so bila skrita pod klorofilom in dajejo 
jeseni listom značilne odtenke od rumene do rdeče in rja-
ve. Lahko rečemo, da je spreminjanje barvnih odtenkov 
jeseni posledica različnih razkrojnih procesov. V odpadlih 
listih pa se kopičijo tudi neporabljene in nerabne, škodlji-
ve snovi, ki se jih rastlina znebi, tako da odvrže liste. To je 
tudi vzrok, da odmetavajo liste (iglice) tudi naši vednoze-
leni iglavci. Ti navadno ne odvržejo iglic naenkrat in zato 
niso nikdar popolnoma brez iglic, čeprav je površina iglice 
minimalna in s tem tudi izhlapevanje. So pa seveda tudi 
izjeme (na primer macesen). 

Tiste rastline, ki listov jeseni ne odvržejo naenkrat, so 
prilagojene na minimalno izhlapevanje vode. Največ vode 
rastlina izgublja preko listne površine, zato so listi vedno-
zelenih rastlin trdi in usnjati zaradi izredno močne ter po-
voščene povrhnjice, kar preprečuje izhlapevanje. 

Pri nas pa ne rastejo samo vednozelena drevesa in grmi, 
ki ne odvržejo listov. Tudi nekatere druge rastline, kot so 
praproti, obdržijo liste celo zimo in jih šele spomladi na-
domestijo z novimi. To so zimzelene rastline. 

Na sprehodu po Tivoliju pozimi, lahko poleg smreke, 
rdečega bora in tise opazite tudi navadno bodiko, praprot 
jelenov jezik, ciklamo in teloh, spomladansko reso ter br-
šljan. Vedno zelenih in zimzelenih rastlin je pri nas kar ne-
kaj, le opazovati moramo znati. Na sprehodu v gozd boste 
prav gotovo opazili vsaj nekaj teh rastlin, tako kot jih je 
moja prijateljica, čeprav najprej v to ni verjela.
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Zimzelene ali vedno zelene rastline?


