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Javor jasanolistý (Acer negundo)
Dříve také známý jako javorovec jasanolisty, je
rychle rostoucím stromem s širokou' ale řídkou korunou. Dorustá výšky 10 * 20 m s kmenem širokým
40-80 cm. Kůra je zvrásnéná a má hnědošedou
banu. Letorosty jsou lysé, ze|ené a šedomodře
ojíněné.Na větvích vstřicně vyrustají lichozpeřené
listy (zpravidla se třemi lístky)' Je to dvoudomá
dřevina vytvátřejici samčía samičíStromy. Kvete
bohatě od března do dubna. Plody jsou asi 4 cm
dlouhé nažky. Původ má v Severní Americe, a do
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Evropy byl dovezen v druhé polovině 17. století.
Do Ceské republiky byljavor jasanolistý VySaZen
již roku 1835 do Královské obory v Praze. od této
doby je vysazován v ruzných kultivarech jako

okrasná dřevina v parcích, městské zelent a zahradách u nás i po Evropě. Jeho qfsadbu podporují
také včelaři, protože produkuje velké množství
nektaru. Díky své životnístrategii rychlého rustu a
schopnosti plodit lžv nizkém věku často zplaňuje
a šíříse podél vodních toků a dopravních komu_
nikací. Upřednostňuje vlhčímísta s dostatkem

žtvin a světla, je odolný vůčimrazu' imisím i suchu. U nás se vyskytuje hlavně v r
teplejŠíchoblastech v Polabí a na jižní
a střední Moravě.
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Co znamená invazní
Jako invazní označujeme některé nepůvodní (cizí)
druhy rostlin a živočichů,které k nám byly nechtěně
zav|ečeny nebo u nás byly úmyslně r,ysazeny. Mají

společnou schopnost v novém prostředí se velmi
rychle, tzv. invazn{ šířitdo okolí a vytlačovat při
tom naše původní(domácí) druhy, které mohou i
zcela vyhynout. Tatojejich schopnostje z hlediska
ochrany našich původních druhů nežádoucí.

Jak tento javor škodí
Javor jasanolisý se u nás rychle rozšiřuje podél
vodních toků často v lužníchlesích.
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tohoto javoru jsou podobné

jasanu

Zde obsazlje nově vznlkajici biotopy štěrkových
lavic v přirozených korytech řek a podmáčené plochy ajejich okolí a zabraňuje vzniku společenstva
s vrbami, topoly a o1šemi - tzv. měkký luh. Na

stanovištích tvrdého luhu s duby, habry jilmy
a lípami se začleňuje do porostů nebo só siri na
pasekách a nově zalesňovaných plochách, kde díky
svému rychlejšímu rustu předrustá naše původní
dřeviny.

Dále se významně šířípodél silničnícha železničníchkomunikací, protože jeho semena jsou
dopravními prostředky přesouvána i na vilké
vzdálenosti, kde vznikaji nová ohniska dalšího
šíření.Rychle osidluje nevyuŽívanéplochy. Často
zarŮstá i travnatá a křovinatá místa v intenzivně
vyuŽivané krajině, která jsou útočištěmr&zných
druhů rostlin a živočichů.
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nálet j avoru j asanolistého na opuštěné ploše

dozrálé nažlql

Jak

a proč ho

likvidovat:

Likvidace javoru jasanolistého se většinou skládá

ze dvou částí.Nejprve je porost lykácen nebo
vyŤezán a potom na pařezy či paÍizky aplikován
biologicky r oz|ožitelttý chemický herbicid, kteý

bráni zmLazování stromu. Někdy je nutné provádět
likvidaci opakovaně, protože rostliny jsou velmi
houževnaté a i přes chemické ošetření herbicidem
dobře zmlazují.
Důležitouprevencí je ukončenídalšího záměrného lysazování tohoto javoru jako okrasné rostliny. Pro zabradni a krajinářské úpraly je možné

použit velké množstvínašich původních druhů
dřevin nebo alespoň těch exotických, které se v naší
přírodě samovolně nešíří.
Aproč tedy javor jasanolisý likvidovat? Protože
v případě nezasahování proti volnému šířenítéto
nepůvodnídřeviny v našívolné přírodě dochází
k vytlačovánínašich původních druhů rostlin a
na ně vázaných živočichů.Monokulturami tohoto druhu zarbstaji volné plochy a mtňe dojít i
kýrazné změně krajinného rázu.

Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví ve spolupráci se Sagittarií a vlasÍníky pozemků realizují mapovóní a
likvidaci téIo invazni dřeviny na území CHKo.

mladé nažlql vytvóřejíci se
nu tamiť'íchrosllinóCh pO opyleni
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