VÝZNAMNÝ STROM
OBCE HAVLOVICE

Lípa srdčitá
(Tilia cordata )
Čeleď: lípovité (Tiliaceae)

Synonymní název: lípa malolistá

Název rodu Tilia pochází z řeckého ptilon (křídlo), podle blanitých křídlatých listenů květenství.

Havlovická lípa
●
●
●
●

nejstarší a nejmohutnější lípa v obci
obvod kmene 395 cm ● výška 26 m
stáří 200 - 250 let (r. 2014)
záběr z 20. let 20. století ukazuje,
že původně rostly před školou lípy dvě
● v roce 1924 při stavbě regulace již byla lípa
statným stromem
● památným stromem vyhlášena 14. 2. 2002

Nejmohutnější a nejstarší lípy v ČR:
Vejdova lípa - výška 25 m ● obvod kmene 1260 cm ● stáří 600 - 800 let / Pastviny /
Sudslavická lípa - výška 30 m ● obvod kmene 1180 cm ● stáří 600 let / Vimperk /
Lukasova lípa - výška 23 m ● obvod kmene 1170 cm ● stáří 500 - 700 let / Telecí /
Lípa je mohutný strom s košatou korunou, vysoký až 35 m.
Listy střídavé, dlouze řapíkaté se srdčitě okrouhlou, na okraji zubatou čepelí. Na líci tmavozelené, na rubu sivozelené.
Květenství vidlanovitá z 5 - 15 pravidelných květů s pýřitým kalichem a korunu s volnými úzkými plátky žlutavé barvy.
Plod je tvrdá kožovitá nažka, kulovitého tvaru, klíčící až druhým rokem.
Lípa kvete od června do července a patří mezi nejvýznamnější medonosné rostliny.
Výskyt: Je původní téměř v celé Evropě od nížin až do hor. Dožívá se 500 i více let.
Můžeme se s ní setkat na vesnických návsích, u kostelů, křížků a kapliček.
S oblibou se vysazuje také v alejích podél cest a v ochranných lesních pásech.
Využití: Má bílé měkké dřevo, které se velmi hodí k řezbářským pracím.
Pevné lýko se odedávna používalo jako technický materiál.
Včelaři je velmi oblíbena, protože poskytuje množství kvalitního světlého nektaru.
Zajímavosti: Lípa je od pradávna jedním z nejoblíbenějších stromů po celé Evropě.
Hojně se s ní setkáváme již ve starých bájích, pověrách, poezii a výtvarném umění.
U nás je vnímána jako národní strom.

