javor babyka
Acer campestre
čeleď: javorovité – Aceraceae

slovenský název: javor poľný
anglický název: Common maple
německý název: Feldahorn
lidové názvy: babka, černý klen, černoklen

Původ druhu: 
Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Írán (Slavík B. a kol.1997)

Areál rozšíření: 
v Evropě od Velké Británie po Volhu, na sever do Dánska, Švédska, v jižní Evropě pak především Španělsko, Korsika, Sardinie, Itálie, Sicílie, Balkán. Malá Asie, Kavkaz, Írán. Česká republika: České Středohoří, střední a východní Čechy, střední, jižní a východní Morava. Vyskytuje se do nadmořské výšky zhruba 900 m.n.m. (Slavík B. a kol.1997, Kavka B. 1995)

Popis rostliny: 
	vytrvalá opadavá dřevina. Strom, řidčeji keř. Dosahuje věku až 100 let, jako solitera i

200 let.
	kořenový systém: kořeny jsou dlouhé, tenké, bohatě rozvětvené, daleko sahající. Slouží jak k ukotvení , tak i velmi dobře zpevňují půdu.

má kulovitě okrouhlou korunu, která je rozložitá na zřetelném zakřiveném  kmeni.Borka je hladká a ve stáří zbrázděná, zprvu rezavě hnědá, později šedohnědá.
Větve má krátké a nepravidelně větvené. Větévky jsou rozpukané a mívají korkovélišty. Letorosty jsou žlutohnědé, krátce pýřité a později olysávající. Výška 10 – 15 m. Pupeny vejcovité, tupé, šupiny hnědavé až černavé na okraji bělavě brvité.
	Listy má vstřícné, bývají 5 – 9 cm dlouhé, dlouze řapíkaté a 3 – 5-ti tupě laločnaté. Laloky se zařezávají od 1/2 až 2/3 čepele a směrem k bázi listu zmenšují. Okraje jsou celokrajné, jen s párem tupě zaoblených laločnatých zubů na každém laloku. Žilnatina je dlanitá. Báze mělce srdčitá až uťatá. Listy jsou na líci matně tmavozelené, lysé, na rubu o něco světlejší a do různého stupně lysé nebo chlupaté. Řapík 2,5-5 cm dlouhý, po odtržení mléčí. Na podzim se výrazně žlutě vybarvují.
	květy vykvétají zároveň s rašením listů, jsou nenápadné, žlutavě zelené. Uspořádány po 10-20 ve vzpřímené chocholičnaté latě. Obou i jednopohlavné. Velké asi 6-8 mm. Kališní lístky jsou žlutozelené, vně pýřité. Korunní lístky úzce kopisťovité, asi 3 cm  dlouhé a na okraji pýřité. Tyčinek je osm, nitky lysé. Semeník lysý nebo pýřitý.    Poprvé  se květy objevují ve věku asi 15-20 let.
květenství: chocholičnatá lata
doba květu: IV -  V
plody jsou dvounažky s rovnovážně odstálými křídly, dlouhé 2-4 cm a 1cm široké. Vznikají ze dvou plodolistů. Semenné pouzdro zploštělé, 1-2 mm tlusté, lysé  nebo pýřité. Plodí bohatě a semena dobře klíčí. Začátek plodnosti po 25. roce. (Slavík B. a kol. 1997, Kremer B.P. 1995, Hecker U. 2001, Kavka B. 1995)
    
Obsahové látky: 

Ekologie: 
polní meze, teplomilné doubravy, křoviny, lesostepi, lesní lemy, lužní lesy. Na půdu není náročný, nejlépe se vyvíjí na hlinitých humózních, čerstvých až mírně vlhkých půdách. Snese i extrémně suchá stanoviště a roste i na jižních vápencových svazích. Je to polostinná teplomilná, ale mrazuvzdorná dřevina nesnášející záplavy. V České republice je hojným druhem v lužních a smíšených lesích spolu s duby, lípami, javory a jilmy. Roste od planárního do suprakolinního stupně. (Slavík B. a kol.1997, Kavka B. 1995)

Význam a využití v praxi: 
lesnicky i sadovnicky pěstovaná dřevina. Většinou velmi dobře zmlazuje, zvláště dobře regeneruje z pařezů. Dřevo má světle hnědé až načervenalé, husté, neobyčejně houževnaté. Ze  všech našich javorů má dřevo nejpevnější a nejtvrdší.Často vysazován v sadovnictví: městská stromořadí do ulic, vhodný i pro založení středně vysokých a vysokých živých plotů.
V lesích i jako přípravná dřevina a při zpevňování svahů. 
Dobře se uplatňuje i jako solitera.  (Slavík B. a kol.1997, Hecker U. 2001, Kavka B. 1995)
				
Zajímavosti: 
javor babyka má řadu kultivarů. Mezi nejzajímavější patří: 
Albo punctatum – listy jsou bíle tečkované
Albo variegatum – listy jsou větší a bíle skvrnité, plody pýřité
Carnival – keř do 3 m, hustě větvený
Austriacum – má rychlejší růst, vysoký 15 – 20 m, kmen je přímý (Hecker U. 2001)
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