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Описание
Листопадно, 5-30 m високо дърво, с 
дебелина на ствола до 80 cm в ди-
аметър. Короната сравнително ре-
хава. Кората гола, гладка, при по-
старите дървета слабо надлъжно 
напукана, сиво-кафява. Младите 
клонки жълтеникави или възчер-
ни, слабо влакнести. Листата не-
чифтоперести, последователни, 45-
100 cm дълги; листчетата 11-25(42), 
4-12 cm дълги, 2,5-4,0 cm широки, 
овално-ланцетни или яйце видно-
ланцетни, в основата слабо вдлъ-
бнати, младите влакнести, по-ста-
рите почти голи, по ръба ресни-
чести, в основата от всяка страна с 
по 2-3 жлезисти зъбчета, при стри-
ване с неприятна мириз-
ма. Цветовете 7-8  mm в 
диаметър, зеленикаво-
жълти, съб рани в рехави, 
10-20  cm дълги връхни 
метличести съцветия. Ча-
шелистчетата 5-6, дреб-
ни, срастнали в основата 
си; венчелистчетата 5-6, 
свободни. Тичинките 10. 
Плодовете 3-4  cm дълги, 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
айлант, китайски ясен

Syn. A. glandulosa Desf.
Сем. Simaroubaceae – Айлантови

неправилно ромбични, плоски ед-
носеменни крилатки.

Биология и екология
Опрашва се от насекоми, цъфти 
юни–юли, плодоноси септември–
октомври. Изключително бър зо-
растящ вид. Размножава се се-
менно и вегетативно, чрез коре-
нови издънки, които образува в 
изобилие  – подземните корено-
ви разклонения се удължават до 
15  m от основното дърво. Плодо-
носи ежегодно и обилно. Възраст-
ните дървета могат да продуцират 
до 350 000 семена годишно, раз-
сейват се лесно, чрез вятъра, бла-
годарение на крилатките, или от 

Включен в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове, застра шаващи 

биоразнообразието в Европа (List of „Worst invasive alien species threatening biodiversity in 

Europe“ Annex 1. 2007), както и в спи съка на инвазивните видове на EPPO (2012).
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птици; проникват и в най-малките 
пукнатини и основи на сгради, къ-
дето бързо прорастват и при най-
неблагоприятни условия. Запазват 
дълго време жизнеността си, дори 
и тези, които презимуват на дърво-
то и се разпространяват през про-
летта. Предпочита рохки, дълбоки 
почви, но расте и при много небла-
гоприятни почвени условия – ска-
листи и бедни почви. Сравнител-
но топлолюбив вид, устойчив как-
то на много горещ, така и на студен 
климат, не страда от слани. Светло-
любив, но издържа и на засенчва-
не. Един от най-сухоустойчивите 
дървесни видове от умерения по-
яс и един от най-невзискателните 
по отношение на почвената и въз-
душната влажност вид, с добра вет-
роустойчивост. Силно устойчив на 
въздушно замърсяване. Устойчив 
срещу вредители, благодарение на 
жлезичките по листата, които из-
дават силна миризма. Стъблата и 

корените му отделят секрет, кой-
то влияе отрицателно на растежа 
на намиращите се в близост видо-
ве. Изкоренява се много трудно от 
местата, където се е настанил. Кул-
тивиран е в горски култури, парко-
ве и градини, булеварди. Предста-
влява лесовъдски интерес за зале-
сяване на пустеещи места, заради 
лесното си размножаване, бърз 
растеж и невзискателност към ус-
ловията на месторастене, за укреп-
ване на ерозирани терени. Измест-
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ва коренната растителност, пора-
ди изключително бързия си растеж 
и образуване на плътни самостоя-
телни групи.

Произход и разпространение
Произхожда от Източна Азия (Ки-
тай и Северен Виетнам). 

У нас е пренесен за отглежда-
не, което е започнало почти пов-
семестно в страната през периода 
1888-1900 г. и още в началото на 20 
в. е считан за най-широко разпрос-

транения чужд вид в България след 
Robinia pseudoacacia. Масово поди-
вял в цялата страна, първите сведе-
ния за което са от 1928 г. С изклю-
чително голям потенциал за из-
държливост, интензивно и бързо 
разпространение по най-разноо-
бразни места. Eдин от най-опасни-
те инвазивни видове, застрашаващ 
естествената растителност.

Установен във всички фло-
ристични райони на страната, до-
към 1800 m н.в.
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Пренесен е в Европа през 1740 г. 
за декоративни цели, а според ня-
кои автори по погрешка, смятай-
ки го за Toxicodendron vernicifl uum, 
който е източник на лак, необхо-
дим при производството на поли-
рани дървени изделия. Разпрос-
транен е на всички континенти (с 
изключение на Антарктида), най-
много в Северното полукълбо.

Контрол
Изключително трудeн за контрол и 
трудоемки са опитите за унищожа-
ването му. Семеначетата и издън-
ките могат да бъдат изкоренявани, 
но задължително трябва да се пре-
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изрязване на кората на пръстен с 
дебелина 15-20  cm (най-ефикасно 
през февруари-март). Препоръчва 
се и биологична борба чрез зараз-
яване с патогенни гъби от родовете 
Verticillium и Fusarium.
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махват и фрагментите от корени-
те, за да не образуват нови издън-
ки. Изрязването на стари дървета 
стимулира образуването на множе-
ство издънки, поради което е необ-
ходимо да се комбинира с третира-
не с хербициди. Ефикасни херби-
циди са глифозат, прилаган върху 
листата и отрезите, триклопир, 
прилаган върху кората на млади-
те стъбла и пиклорам за отряза-
ните дънери. Старите дървета мо-
гат да бъдат унищожавани и чрез 
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