javor jasanolistý
Acer negundo
čeleď: javorovité  – Aceraceae 

synonyma: Negundo aceroides Moench (1794), Negundium fraxinilolium Rafinesque (1808), Negundo fraxinifolium (Stokes) DC. (1824), Acer trifoliatum Rafinesque (1836), Acer lobatum Rafinesque (1836), Acer negundo ssp. typicum Wesmael (1890), Acer negundo ssp. vulgare (Pax) Schwerin (1893), Rulac negundo (L.) Hitchcock (1894), Acer faurei Léveillé (1906), Rulac nuttallii Nieuwland (1911), Acer orizabenze (Rydberg) Standley (1923). 
 
slovenský název: javor jaseňolistý 
anglický název: boxelder 
německý název: Eschenahorn 
lidové názvy: jasanojavor obecný, pávec

Původ druhu: 
Je to jeden z nejrozšířenějších stromů v lesích Severní Ameriky. Zejména se vyskytuje v Kanadě, východní, střední části USA, západně po Skalisté hory, jižně až do Guatemaly, hlavně v údolí řek, a poblíž jezer. (TOŠKOVÁ K. 1998 )

Areál rozšíření:  
Jeho největší výskyt je ve výše zmiňovaných oblastech Severní Ameriky. V České republice patří k nepůvodním, invazním dřevinám vegetačního stupně bukového (VSB), zplaňující na ruderálních stanovištích. Roste zejména v povodí  řek  Moravy a Dyje.(HURYCH V. 1996), (TOŠKOVÁ K. 1998 )

Popis rostliny: 
	rychle rostoucí strom často vícekmenný

dorůstající výšky 15-20 m, koruna nepravidelná, v mládí poněkud řídce větvená, ve stáří široce rozložitá vejčitá. 
Kořenová soustava: mělce kořenící
listy: blanité, lichozpeřené, složené ze 3 - 5(7) lístečků, jednotlivé lístečky vejčité, někdy až třílaločné, 5-10 cm dlouhé a 3-5 cm široké, přišpičatělé, báze klínovitá nebo oblá, každý lísteček umístěný na malé stopečce. Okraje nepravidelně hrubě zubaté až celokrajné. Horní strana listu olivově zelená, spodní strana o něco světlejší a více či méně pýřitá, nebo lysá. Řapík 6-10 cm dlouhý.
květy: vyrůstají z laterálních pupenů, světlezelené barvy, dvoudomé, samčí vyrůstají ve svazečcích, jsou dlouze stopkaté, mají pouze pětilaločný kalich, korunní plátky chybí. Samičí květy vyrůstají v dlouhých latovitých hroznech, květy mají pět širokých kališních plátků, korunní chybí. Tyčinky jsou 4-6. Kvete před rašením.
květenství: hrozen
doba květu: III.-IV. 
	plody, případně semena: uspořádané v nápadných 10-15 cm dlouhých latách, křídla jsou asi 1-2 cm dlouhá, ke konci se rozšiřující, oříšky jsou úzké a zašpičatělé, žilkované. Křídla jsou uspořádána v ostrém úhlu.( TOŠKOVÁ K. 1998 ), (COOMBES A. 1992), (HURYCH V. 1996)


Obsahové látky: 
(nebyly nalezeny)

Ekologie:
Stanovištní podmínky: dřeviny tvrdého a měkkého luhu, potencionálně zaplavovaných a vlhkých stanovišť, teplomilné a náročné na živiny, upřednostňující půdy se slabě kyselou až alkalickou reakcí. Lužní oblasti (tvrdý luh), dřeviny na místech krátkodobě suchých, jinak na čerstvých až vlhkých místech, někdy krátkodobě zaplavovaných. Vyhledávají slunné až polostinné stanoviště, jsou mrazuvzdorné.(  TOŠKOVÁ K. 1998 )
Společenstva: Roste ve společenství společně s Fraxinus pensylvanica, Carya, Acer saccharinum, Populus balsamifera, Ulmus americana. (TOŠKOVÁ K. 1998)

Význam a využití v praxi:
Zahradnický význam: významná dřevina, používaná pro výsadbu v zahradách, parcích, městské zeleni atd. Lze použít jako dřevinu výplňovou, tam kde potřebujeme rychle vytvořit porost. Dále pro výsadbu v nádobách, na střešní zahrady, jako solitera, dřevinu průpravnou (pionýrskou) i pro stanoviště se znečištěným ovzduším. Méně vhodná je pro stromořadí. Kultivary lze využít i k tvorbě detailu.

Zajímavosti: bylo vyšlechtěno velké množství kultivaru Acer negundo, k těm          nejpěstovanějším v České republice patří:
´Angustifolium´ - listy zelené s pěti lístky, většinou velmi úzkými, dlouze protaženými do 
                               špičky
´Auratum´ - listy zlatožluté, na podzim mírně světlají.
´Aureo-limbatum´ - listy se širokým pravidelným žlutým okrajem.
´Aureo-marginatum´ - 8-10 m vysoký stromek, okraje listů jsou krémově žluté.
´Elegans´ - listy se širokým žlutým a nepravidelným lemováním, mladé výhony bělavě 
                   ojíněné.   
´Flamingo´ - mladé listy se širokým jemně růžovým lemováním, přecházejícím do bílé. 
´Variegatum´ - většina listů bíle lemovaných, nebo žíhaných.( TOŠKOVÁ K. 1998 ), (COOMBES A. 1992), (HURYCH V. 1996) , 
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