Triplaris (Triplaris)
čeleď: Polygonaceae
Roste v Severní i Jižní Americe v podobě dvoudomého stromu. Větve bývají na řezu duté s
přihrádkami. Listy jsou velké, zpravidla se 3 - 6ti podélnými párovitými pruhy a krátkými řapíky.
Květenstvím je hustý latnatý hrozen nebo svazeček, listeny jsou malé, vejčité, dlouze špičaté.
Plodem je 3hranná nažka. Nejznámějším druhem je
T. cumingiana
.

Triplaris americana

synonyma: Ruprechtia martii, T. boliviana, T. brasiliana, T. estriata, T. euryphylla, T. felipensis, T.
formicosa, T. guanaiensis, T. laxa, T. noli-tangere, T. pavonii, T. pyramidalis, T. schomburgkiana, T.
striata, T. williamsii
oblasti: Afrika, Bolívie, Brazílie, Havajské ostrovy, J Afrika, Jižní Amerika, Panama, Peru, Střední
Amerika, SZ Jižní Amerika, Tichý oceán, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste od Panamy po Brazílii v podobě stromu, ale zavlečen byl i jinde. Dorůstá výšky 5 - 16 (i 30)m
při průměru kmene do 30cm. Borka je šedá. Větve jsou silné. Listy jsou krátce řapíkaté, zpravidla
téměř kožovité, eliptické, oboustranně špičaté, dlouhé do 40cm, široké 20cm, spodní strana je
hnědá a žilnatina je hustá. Samčí květy mají délku 2mm, zatímco samičí květy jsou dlouhé do 5cm.
Květní obal je za plodu dlouhý 3,5cm, z obou stran ochlupený, trubka vejčitá, vnější laloky
obkopinaté, tupé, červené až růžovofialovočervené a vnitřní laloky jsou úzce kopinaté.

Triplaris caracasana

synonyma: T. caracasana var. vargasii

Triplaris cumingiana

synonyma: T. arnottiana, T. auriculata, T. guayaquilensis, T. lindeniana
oblasti: Ekvádor, Jižní Amerika, Karibik, Peru, Portoriko, Střední Amerika, SZ Jižní Amerika, Velké
Antily
Roste v Peru v podobě stromu. Listy jsou eliptické až vejčité, zašpičatělé, mohou být řídce krátce
ochlupené, dlouhé 15 - 20cm a báze může být kulatá až špičatá. Květenství je hustě ochlupené,
stejně tak i obal květu s délkou 3,5cm s tupými laloky o šířce 4 - 6mm.
Vyhovují mu suché tropické lesy.

Triplaris dugandii
Triplaris efistulifera
Triplaris fulva

oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Peru. Listy jsou eliptické, špičaté, oboustranně ochlupené spolu s až 5cm dlouhými řapíky,
báze je asymetrická, kulatá až prakticky srdčitá.

Triplaris gardneriana

synonyma: T. bonplandiana, T. guaranitica
oblasti: Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika
Roste v Peru v podobě stromu. Listy jsou eliptické, oboustranně dlouze zašpičatělé, dlouhé 10 12,5cm, široké 4 - 7,5cm a sodní strana je drobně ochlupená. Květní obal vytváří prakticky až
kulovitou ochlupenou trubku se zubatými výkrojky o délce 1,8cm, vnější laloky jsou eliptické, tupé a
vnitřní čárkovité.

Triplaris longifolia
Triplaris melaenodendron

synonyma: T. macombii, T. macombii var. rufescens, Vellasquezia melaenodendron
oblasti: Ekvádor, Florida, Guatemala, J Mexiko, J Severní Amerika, Jižní Amerika, JV USA,
Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, S Jižní Amerika, Salvador, Severní Amerika,
Střední Amerika, Střední Severní Amerika, SZ Jižní Amerika, USA
Roste od Mexika po Ekvádor a Kolumbii v podobě poloopadavého dvoudomého stromu s kulovitou
korunou. Dorůstá výšky 5 - 12 (i 25)m se štíhlým kmenem. Borka je šedá až bleděhnědá a odlupuje
se. Větve jsou na řezu duté s přihrádkami. Palisty jsou dlouhé 2 - 3cm. Listy jsou střídavé, vejčité až
eliptické, mírně asymetrické, celokrajné, špičaté, žilnaté, dlouhé 15 - 35cm, široké 6 - 18cm,
žilnatinu tvoří 12 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2cm. Samčí květy jsou seskupené v
hustém latovitém hroznu s délkou 2 - 14cm, vlastní květy mají kalich délky 0,5cm s 6ti cípy, koruna
zcela chybí, vytváří pouze 9 tyčinek délky 7mm, samičí květy jsou také seskupené v latovitých
hroznech, ve zralosti červené, vnitřní kališní cípy jsou krátké, trubkovité, dlouhé 1 - 1,5cm, vnější
mají 3 cípy délky 3 - 4,2cm, šířky 6mm v barvě hnědočervené. Plodem je 1cm dlouhá lesklá nažka s
papírovitým okvětím o délce 4 - 6cm.
Vyhovují mu tropické suché lesy.

Triplaris moyobambensis
Triplaris peruviana
oblasti: Amazonas, Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Brazílie, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika
Roste v Peru a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 16m. Větve jsou silné a holé. Listy jsou
kožovité, krátce tlustě řapíkaté, eliptické, špičaté, na bázi špičaté až tupé a žilnatina je řídká. Květní
obal je za plodu dlouhý 3,5cm, řídce ochlupený až prakticky holý, trubka je úzce zvonkovitá s o něco
delšími úžšími cípy s tupým až zakulaceným koncem a velkým vejčitým lalokem.

Triplaris physocalyx
Triplaris poeppigiana
synonyma: T. hispida

oblasti: Amazonas, Bolívie, Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Brazílie, SZ Jižní Amerika, V Jižní
Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Peru, Bolívii a Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou silné a
hnědě ochlupené. Listy jsou velké, eliptické, špičaté, na bázi kulaté nebo tupé (i srdčité), žilnatina je
bohatá, hustá a spodní strana je min. podél centrálního žebra ochlupená. Květenství je v mládí
ochlupené, květní obal je za plodu dlouhý 5cm, trubka je ochlupené, vnější cípy čárkovitý, 2x delší
trubky a vnitřní laloky jsou krátké a kopinaté.

Triplaris punctata
Triplaris purdiae
Triplaris purdiei
Triplaris setosa
Triplaris vestita
Triplaris weigeltiana

synonyma: Blochmannia weigeltiana, T. martiana, T. martiana var. oblongifolia, T. siphonopetala, T.
surinamensis, T. surinamensis var. benthamiana, T. surinamensis var. chamissoana, T.
surinamensis var. crassifolia, T. vahliana

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3836

http://www.rostliny.net/

