Fagus sylvatica 'Black Swan'
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Silnie rosnący buk o czerwonych liściach i zwisającym pokroju. W młodości stosunkowo wąski. Pęd przewodni malowniczo powyginany i
skierowany do góry, pędy boczne silnie zwisające. Piętnastoletnie egzemplarze osiągają do 7 m wys. i 2-3 szer. Wypiętrzają się
samoistnie, bez podwiązywania. Starsze rośliny tworzą kilka pędów przewodnich i rozrastają się na szerokość, dorastając do kilkunastu
metrów wys. i podobnej szer. Liście latem purpurowe, błyszczące, jesienią jasnobrązowe i złote. Od bardzo podobnej odmiany Fagus
sylvatica ‘Purple Fountain’ różni się nieco bardziej zwartym pokrojem i ciemniejszymi liśćmi. Ma duże wymagania siedliskowe. Gatunek
wrażliwy na suszę i upały oraz wahania poziomu wody gruntowej. Nie znosi silnych mrozów i wiosennych przymrozków, które uszkadzają
rozwijające się liście. Preferuje gleby żyzne i świeże, przewiewne, gliniaste lub gliniasto-piaszczyste, chętnie wapienne. Dobrze znosi
zacienienie. Stosunkowo dobrze rośnie w miastach i w rejonach o silnie zanieczyszczonym powietrzu. Ze względu na pokrój i ulistnienie
stanowi mocny akcent w kompozycjach ogrodowych. Nadaje się też do parków i dużych ogrodów. Ciekawie wygląda na tle nowoczesnej
architektury.
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