Carpinus betulus 'Lucas'
grab pospolity 'Lucas'
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Odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju, który dość dobrze zachowany jest także u drzew starszych, korona jest wtedy zazwyczaj
wąskojajowata. Osiąga około 8-10 metrów wysokości. Liście duże, do 12 cm długości. Jesienią przybierają barwę żółtą, a następnie
brązowieją i zasychają, długo utrzymują się na gałęziach. Kwitnie zwykle na przełomie kwietnia i maja. Kwiaty żeńskie są niepozorne,
męskie zebrane w zwisające, kotkowate kwiatostany. Wytwarza owoce - drobne skrzydlaki. Odmiana ta przypomina odmianę ‘Frans
Fontaine’ od której różni się wyraźnie grubszymi gałęziami, większymi liśćmi oraz obecnością owoców (‘Frans Fontaine’ nie wytwarza
owoców). Stanowisko słoneczne i cieniste. Najlepiej rośnie na glebach świeżych i żyznych, obojętnych lub zasadowych. Drzewo ze
względu na swój wąski pokrój i wielkość świetnie nadaje się do obsadzania ulic, sprawdza się także w niedużych ogrodach
przydomowych. Foremna korona stanowi ciekawy element geometryczny.
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