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oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
přirozeně se vyskyt uje v jihozápadní část i Severní Ameriky, od hor
v Oregonu až do Kalifornie. Rost e převážně na úbočích svahů a na
údolních náplavových t erasách.

Zařazení
Pěst it elská skupina
Život ní forma

Jehličnat ý st rom st álezelený
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

15-20 m velký st rom, s úzce kuželovit ou až sloupovit ou korunou a
se st řední a t ěžkou t ext urou (ve srovnání s ost at ními zást upci
čeledi Cupressaceae je t ext ura hrubší).

Výhony

nápadně zplošt ělé, zhruba 2 mm široké, oboust ranně kovově
lesklé a živě zelené. Rozvět vené jsou v jedné rovině, avšak na
vět vích jsou uspořádány různými směry - především vyst oupavě.

List y

šupinovit é a křížmost ojně na vět vičce uspořádané, leskle živě
zelené, podobně jako výhony. St řechovit ě se kryjí. Jejich vzájemné
post avení je oddálené a špičky st řední i bočních šupin jsou
položeny vždy prakt icky v jedné linii. Boční šupiny se po delších
st ranách vzájemně nedot ýkají.

Plody

podlouhle vejčit é kožovit é šišt ice připomínají šišt ice zeravů.
Dosahují zpravidla 2-2,5 cm a dozrávají již prvním rokem. Složené ze
t ří párů zplošt ělých plodních šupin.

Kůra a borka

zajímavá, oranžovo až červenohnědá, loupající se v podlouhlých
šupinách.

Možnost záměny t axonu (+…

rod Thuja - široce kuželovit ě nebo kuželovit ě rost oucí, hust ě

zavět vené, st romy s jemnou a t ěžkou t ext urou, borka je jemně
vláknit á a později rýhovaná, šupinovit é jehlice mají zpravidla
zřet elně odlišný rub a líc (minimálně na rubové st raně svět lejší
nebo s kresbou), šupiny na výhonech jsou hust ě nahloučené a jejich
boční list y se po delších hranách vzájemně dot ýkají. Prot áhlé
vejčit é šišt ice jsou 1,5-2 cm velké a poblíž špičky mají zřet elný
hákovit ý výrůst ek.
Dlouhověkost

st ředněvěký

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - slunce

✓

Fakt or svět la - polost ín

✓

Fakt or svět la - poznámka

zejména v mládí preferuje mírné zast ínění či rozpt ýlené svět lo,
později dobře snáší i plné oslunění. V hlubším zást inu rost liny brzy
vyvět vují.

Fakt or t epla

mrazuodolnost je značně proměnlivá a závislá na provenienci osiva.
Nejot užilejší t ypy jsou v oblast ech I. a II. dost at ečně
mrazuvzdorné. Přest o je žádoucí rost liny nevysazovat na průvan a
do příliš ot evřených a mrazových poloh. Nevyhovují rovněž
expozice s int enzivním zimním sluncem. Cit livější exempláře mohou
v nepříznivých zimách až st ředně silně omrzat . Regeneruje
zpravidla dobře a rychle.

Fakt or vody

ideální jsou půdy čerst vě vlhké až st ředně vlhké, dobře
drenážované. Na přílišném suchu se dřevině nedaří. Nízkou
vzdušnou vlhkost však t oleruje dobře.

Fakt or půdy

výraznějších nároků nemá, preferuje půdy živné a st ředně t ěžké či
t ěžší, vždy dobře propust né a vzdušné.

Užitné vlastno sti
Období hlavního est et ickéh…
Použit í

XI-IV.
dosud spíše sbírkový druh, kt erý je však pot enciálně velmi
at rakt ivní pro svůj ojedinělý vzhled. Ve vhodných oblast ech lze
t ent o t axon doporučit k vět šímu rozšíření, a t o jak do objekt ů
soukromé, t ak veřejné zeleně. Vhodný jako solit éra či do menších
řidčích skupin.

Choroby a škůdci
Růst ové i jiné druhově spec…

významnější se nevyskyt ují.
t oleruje znečišt ění a měst ské prost ředí.

Mno žení
Množení

Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky,

Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka

Rozmnožován je především generat ivně. Při výběru osiva je t řeba
zohledňovat provenienci s ohledem na mrazuodolnost . Méně čast o
je užíváno řízkování. Zřídka se užívá roubování na zeravy.

Odrůdy

´Aureovariegat a´- shluky šupinat ých jehlic jsou žlut ě panašované,
někdy celé vět vičky, dorůst á až do 10 m.

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

BZA - Cent rální část / Bot anická zahrada a arboret um Brno
BZA - Jižní svahy / Bot anická zahrada a arboret um Brno
BZA - Okolí správní budovy / Bot anická zahrada a arboret um
Brno
BZA - St aré arboret um - sever / Bot anická zahrada a
arboret um Brno
Park - Arizona / Zámecký park v Lednici

