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Javor Babyka
Acer Campestre Elsrijk

Elsrijk je kultivar původního druhu Acer campestre, vyšlechtěný v
roce 1953 v Holandsku. Tento kultivar má užší (5-6 m) kompaktní
kuželovitou korunu. Borka na větvích nemá korkovitou strukturu.
Použití a nároky má jako původní druh.

Středně velký strom 8-12m, koruna široce kuželovitá, list tmavě
zelený na podzim žluté zabarvení, květ žluto zelený.

Dub zimní
Quercus petraea

Je rozšířen téměř po celé Evropě. Vyskytuje se v Severní Americe a
ve východní Asii. U nás je dřevinou pahorkatin a vrchovin. Má menší
nároky na úrodnost a vlhkost půdy než dub letní. Kvete současně s
rašením listů, od dubna do června. Samčí a samičí květy rostou
odděleně na téže rostlině. Samčí jsou ve žlutozelených, převislých
jehnědách, samičí jsou nenápadné. Plody jsou žaludy, rostoucí po 2-
6 pohromadě, k větévkám přisedlé nebo velmi krátce stopkaté.
Žaludy jsou zpravidla menší než u dubu letního. Dozrávají v prvním
roce v září a říjnu.

Opadavý, velmi statný strom, dorůstající výšky přes 35 m. Koruna
značně klenutá, kmen přímý. Větve jsou přímé a příkře vystoupavé.
Do středního stáří udržuje hladkou kůru, později má mělce
popraskanou černošedou borku. Pupeny jsou protáhlejší a špičatější
než u dubu letního. Listy 8-12 cm dlouhé a asi 5 cm široké, střídavě
postavené, obvejčité, mělce laločnaté, poměrně pravidelné.

Habr obecný pyramidální
Carpinus betulus Fastigiata (Pyramidalis)

Jeden z původních opadavých listnatých stromů z lesů našeho
kontinentu - habr - se těší stále větší oblibě i v zahradách. Fastigiata
nebo také Pyramidalis, je velmi elegantní strom sloupovitého růstu se
vzpřímenými větvemi. V mládí je úzce sloupovitý a v dospělosti spíše
kapkovitého tvaru. Jako solitér se uplatňuje v parcích a větších
zahradách, ale zakomponovaný do skupiny dalších dřevin, kdy bude
mít omezený prostor pro růst kořenů, lze jej použít i do středně
velkých zahrad. Dá se sázet i ve skupinách nebo tvarovat do živých
stěn. Půda hluboká, humózní, kyselejší, ale i písčitá a kamenitá. Není
náročný na půdní typ. Nejlépe se mu daří na plném slunci.
Mrazuvzdorný do min. -34°C.

Strom vyrůstá do výšky 8 až 12 metrů a do šířky 2 až 4 metry.
Koruna sloupovitá, později kapkovitá. Má jasně zelené listy, které
jsou varhanovitě skládané. Habr brzy zjara nalévá své listové
pupeny, takže funguje jako sympatický posel konce zimy. Listy se na
podzim mění na sytě žlutou.


