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NAJEVSKA LIPA
Najevska lipa je kot najdebelejše drevo v Sloveniji znana že nekaj deset
let. Leta 1969 ji je gozdarski inženir Sgerm nameril 11,24 m obsega
debla v prsni višini. Kasneje je del oboda debla propadel. Leta 1993 je
obseg debla meril 10,56 m, v letu 2006 pa 10,70 m.
Danes enotno deblo je domnevno zraslo iz več debel. Zagotovo tega ne
bomo vedeli nikdar, saj je notranjost drevesa votla. Tudi o starosti lahko
le ugibamo in jo cenimo na okoli 700 let. Po legendi naj bi lipo zasadili
Turki.

Najevska lipa je s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot
(Ur.l. RS št. 111/2004) določena za naravno vrednoto državnega pomena.

Prerez debla v prsni višini

Z namenom, da ji pomagamo kljubovati še mnogo let, je bila lipa leta
1993 sanirana. Odstranjen je bil trhel in vlažen les iz notranjosti drevesa
in s tem upočasnjeno njegovo nadaljnje propadanje, vrhovi v krošnji pa
so bili učvrščeni z varnostnimi vezmi. Deblo je ograjeno, da se prepreči
zbitost tal v koreninskem delu.
V Sloveniji uspevata dve vrsti lipe, velikolistna lipa (Tilia platyphyllos)
cordata). Slednje vrste je tudi
in malolistna lipa ali lipovec (Tilia cordata).
Najevska lipa.
Razlike med obema vrstama so majhne. Razlikujeta se predvsem po
velikosti listov, barvi dlačic na spodnji strani listov ter po obliki in
trdnosti plodov. V praksi je prepoznavanje lip lahko težavno, saj se obe
vrsti zelo radi križata med seboj, potomci pa po svojih lastnostih
spominjajo na oba starša.
V poletnem času, od leta 1991 naprej, poteka pod Najevsko lipo, materjo
vseh slovenskih lip, zdaj že tradicionalno srečanje slovenskih
državnikov in politikov, kjer se s širino, domačnostjo in odprtostjo krepi
pogovor o slovenski državi in državnosti.

Živa drevesna skorja
Živ les in čvrst suh les
Strohneli les, ki je bil odstranjen
Del debla, ki je propadel po sanaciji
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