jasan ztepilý 
Fraxinus excelsior L.
čeleď: olivovníkovité - Oleaceae

slovenský název: jaseň štíhlý 
anglický název: Asch Tree
německý název: Gemaine Esche 

Původ druhu: 
Evropa a Kavkaz (BRANFI, CONSOLINOVÁ 2001)

Areál rozšíření:  
Jasan ztepilý je původní evropská dřevina, zasahující na severu až do jižní Skandinávie a na východě až k Uralu. Patří k ekologicky plastickým dřevinám, roste od nížin až po horský stupeň ( přes 1000 m n. m.) (VĚTVIČKA 1999)

Popis rostliny: 
	stromovitá vytrvalá dřevina 

	kořenový systém: kořeny se rychle rozrůstají do široka

je to strom vysoký 40 – 45 metrů s rozložitou korunou a s přímým kmenem o průměru až 100 cm ve výčetní výšce, s borkou v mládí šedou a hladkou, později šedočernou, podélně mělce rozbrázděnou. Nejmladší větve a letorosty jsou pevné a přímé, světlé až olivově šedé s nápadnými, sametově černými vstřícnými pupeny. Některé zkrácené větévky jsou křivolaké, kroužkované. 
	listy: vstřícně postavené, složené listy mají řapíky až 16 cm dlouhé a jsou lichozpeřené. Skládají se ze 7 – 13 elipticky kopinatých, oválně kopinatých nebo jednoduše kopinatých, přisedlých, až 10 cm dlouhých, zašpičatělých lístků s pilovitými okraji. Konečný vrcholový lístek je poněkud delší a širší. Svrchní strana listů je matně zelená, spodní strana poněkud světlejší. Na podzim se výrazně nezbarvují, většinou jen šednou nebo hnědnou, případně opadávají zelené.    

květy: oboupohlavné nažloutlé květy ve svazečcích, stažených v přímých latách, jsou bezobalné (bez periantu). Květy mají dvě nápadné tyčinky s červenými prašníky a dvoulaločnou bliznou. Samčí květy mají jen tyčinky, v samičích je pestík a sterilní tyčinky. Jasan kvete před olistěním. 
květenství: hroznovitá přímá lata  
	doba květu: III. – V.

plody: plody jsou asi 10 mm dlouhé nažky s plochým blanitým křídlem, 2 – 3 cm dlouhým.   (BRANFI, CONSOLINOVÁ 2001, VĚTVIČKA 1999, KREMER 1995, HURYCH 1996) 

Obsahové látky: 
listy obsahují cukry, pryskyřice, flavonové glykosidy, kumarinové látky, organické kyseliny, silici, třísloviny, glukosid fraxin, tanin, inositol, kaučuk, manit a další účinné látky. 
Droga působí močopudně a zvyšuje vylučování kyseliny močové. Proto je její podávání namístě při revmatismu, dně a urátové urolitiaze. Zevně je droga doporučována zvláště k omývání nehojících se ran, odleženin a bércových vředů. Vhodné je podávání drogy při všech infekčních a horečnatých stavech. (JANČA, ZENTRICH 1995)
Ekologie:
Jasan ztepilý je typickým stromem pobřežní doprovodné zeleně, údolních lesů, vlhkých půd a mořských i jezerních břehů, kopcovité až horské krajiny od 200 do 1500 m n. m. Dává přednost horským kontinentálním klimatickým pásmům a toleruje prakticky jakékoli půdy. Nejlépe se mu však daří ve výživných, hlubokých půdách s dostatkem vápníku, na vlhkých, ale ne podmáčených půdách, i když zaplavování v luzích snáší.  
(VĚTVIČKA 1999, BRAFI E. 2001)

Význam a využití v praxi:
Tuhé a elastické jasanové dřevo bylo již sterými Řeky ceněno jako výborný materiál pro zhotovování kopí a podobných zbraní. Dnes slouží k výrobě hodnotného nábytku a parket. Jasan ztepilý není jen významným dodavatelem dřeva pro lesní hospodářství, ale v sadovnictví také oblíbeným stromem okrasným, který se vysazuje především v parcích a alejích chladnějších až horských poloh. Má také široký význam v lékařství.
(BRAFI ENRICO 2001)

Zajímavosti:  
Jasan ztepilý jako zdroj homeopatických prostředků není příliš známý, což je škoda, protože jasan má vcelku dominantní postavení v oblasti vylučování tekutin (onemocnění ledvin) a solí (při kloubních onemocněních) z lidského organismu a také při cukrovce. Jedna z vhodných protirevmatických čajových směsí má následující složení: tužebník jilmový (květ)……100g
		        					           jasan ztepilý (list)…………..50g
		        					           černý rybíz (list)……………50g
		        					           tymián (nať)………………...30g
  		        					           jehlice trnitá (kořen)………..20g
(JANČA 1995)

Použitá literatura: 
VĚTVIČKA V. (1999): Průvodce přírodou – stromy. Aventinum nakladatelství Praha: 58 
BRAFI E., CONSOLINOVÁ F. (2001): Stromy na zahradě, v parku a ve volné přírodě. IKAR: 204
JANČA J.,ZENTRICH J.A. (1995): Herbář léčivých rostlin. EMINENT:124
KREMER B.P.(1995): Průvodce přírodou stromy. Knižní klub k.s., IKAR Praha: 254 
HURYCH V. (1996): Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Nakladatelství KVĚT Praha: 48 



