VÝZNAMNÝ STROM
OBCE HAVLOVICE

Smrk ztepilý
(Picea abies)
Čeleď: borovicovité (Pinaceae)

Starý smrk
●
●
●
●

nejmohutnější a patrně i nejstarší smrk v Havlovicích
výška : 36 m ● obvod kmene : 320 cm
stáří : 180 - 200 let (r. 2014)
v posledních letech se jeho zdravotní stav zhoršuje

Nejbližší nástupce
Císařský smrk ● roste 330 m J (5 min. chůze) na okraji lesa směrem na Libňatov
● obvod kmene : 310 cm ● stáří : 160 - 180 let

/ GPS 50°48´ 16°01´ /

Největší smrky v regionu
Smrk v Babiččině údolí u Pohodlí ● obvod : 340 cm ● výška 43 m ● stáří : až 200 let
Smrk na rtyňských Končinách u bývalého hostince Brazílie ● kmen 330 cm ● až 200 let

Největší smrky v ČR
Sychravův smrk /Slavkovský les/ ● 495 cm obvod kmene ● 36 m vysoký ● stáří 300 let
Král smrků /Mariánské Lázně/ ● výška 44 m ● obvod 430 cm ● stáří 250 let
Smrk ztepilý je statný až 50 m vysoký, stálezelený jehličnatý strom.
Kůra v mládí hladká, světle hnědá, později šupinovitě rozpukaná.
Koruna štíhle jehlanovitá, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech.
Kořeny ploché a hodně mělké, bez hlavního kořene.
Jehlice 10 - 25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu čtyřhranné a na konci zašpičatělé.
Květenství šišticovitá. Žlutá jsou samčí, načervenalá samičí.
Šišky nejdříve vzpřímené, později převislé, podlouhlé a nerozpadavé.
Výskyt: Smrk ztepilý je původní evropskou dřevinou. Je hojně pěstován v naších lesích.
Často ve formě monokultury, od níž se ale pro některé nepraktické vlastnosti
(nízká akumulační schopnost srážek, polomy a škůdci) začíná ustupovat.
Jeho kultivary jsou vysazovány také v parcích a zahradách jako okrasná rostlina.
Využití:

Hlavním produktem smrku je dřevo. Využívá se v papírnictví, nábytkářství, stavitelství,
v chemickém průmyslu nebo při vytápění. Mladé smrčky jsou oblíbenou vánoční dekorací.

