Guazuma (Guazuma)
čeleď: Malvaceae
Roste v tropické a subtropické Americe v podobě keře nebo stromu o výšce do 30m. Stromové
druhy mohou vytvářet i vyšší kořenové náběhy. Listy jsou jednoduché, 2řadé, řapíkaté, mohou být
mírně kožovité, vejčité až eliptické, zubaté a na bázi zpravidla asymetrické. Květy jsou drobné,
nenápadné, oboupohlavné, stopkaté, seskupené do vrcholíků, kalich tvoří 2 - 5 zpětně stočených
žlutozelených laloků, koruna je 5tičetná, žlutá až růžová, korunní lístky jsou kápovité na konci s
rozeklaným jazykovitým přívěskem. Vytváří 15 tyčinek rozdělených do 5ti skupin u báze srostlých do
trubičky zvonkovitého tvaru. Plodem je malá dřevitá bradavičnatá či dlouze ochlupená tobolka.
Nejznámějším druhem je
G. ulmifolia
.
Vyhovují ji tropické lesy se suchou periodou.

Guazuma crinita

synonyma: Bubroma crinitum, G. rosea
oblasti: Bolívie, Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika, Z Jižní Amerika
Roste v Brazílii, Peru a Bolívii v podobě stromu. Větve jsou vzpřímené, kulaté a ochlupené. Listy
bývají srdčitě vejčité, asymetricky pilovité, tupé, řídce ochlupené, dlouhé 10cm, široké 5cm, na
spodní straně plstnaté, báze 5tinervá a řapíky jsou dlouhé do 1,2cm. Květenství je chocholičnaté až
vrcholičnaté, stopkaté, vlastní květy jsou různě stopkaté, kalich je 3dílný, cípy vejčité, korunní lístky
kápovité s 3mi zoubky na vrcholu a jazýčky hluboce 2dílné. Plodem je vejčitá špičatá dřevitá
ochlupená tobolka.

Guazuma longipedicellata
Guazuma ulmifolia

synonyma: Bubroma guasuma, Bubroma guazuma, Bubroma invira, Bubroma polybotryum,
Bubroma tomentosum, Bubroma ulmifolia, Diuroglossum rufescens, G. blumei, G. burbroma, G.
coriacea, G. guazuma, G. guazuma var. tomentosa, G. guazuma var. ulmifolia, G. invira, G. iuvira,
G. parvifolia, G. polybotrya, G. tomentosa, G. tomentosa var. cumanensis, G. tomentosa var.
monpoxensis, G. tomentosa var. parvifolia, G. ulmifolia var. glabra, G. ulmifolia var. tomentella, G.
ulmifolia var. tomentosa, G. ulmifolia var. trianae, G. ulmifolia var. velutina, G. utilis, Theobroma
guazuma, Theobroma tomentosum
oblasti: Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Argentina, Asie, Bahamy, Bolívie, Brazílie,
Dominikánská Republika, Ekvádor, Galapágy, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Hispaniola,
Honduras, Indie, Indočína, Indonésie, J Asie, J Jižní Amerika, J Severní Amerika, Jamajka, Jižní
Amerika, JV Asie, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Malé Antily, Malesie, Martinik, Mexiko,
Montserrat, Myanmar (Barma), Nikaragua, Nizozemské Antily, Pakistán, Panama, Panenské ostrovy
, Paraguay, Peru, Portoriko, S Jižní Amerika, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Asie, SV
Argentina, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, SZ Jižní Amerika, Tichý
oceán, Tobago, Trinidad, V Jižní Amerika, Velké Antily, Z Jižní Amerika

Roste od Mexika po Argentinu a v Karibiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 25 (i 30)m
při průměru zpravidla zkrouceného kmene 30 - 40 (i 60)cm (často vytváří více kmenů). Listy jsou
střídavé, 2řadé, eliptické až kopinaté, špičaté, jemně zubaté, tmavězelené, oboustranně ochlupené,
dlouhé 6 - 13 (i 15)cm, široké 2,5 - 5 (i 6)cm, na spodní straně světlejší, báze špičatá, zkosená, 3 7mi dlanitěžilná a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2 (i 2,5)cm. Kvete malými 5tičetnými bleděžlutými květy
s 2mm cípy, kalich je rezavě plstnatý s 3mi prakticky kulatými cípy v květenství o délce 2,5 - 5cm a
vytváří se na spodní straně listu. Plody jsou prakticky kulaté, široké 2 - 4cm, hustě ostře hrbolkaté a
obsahuje mnoho semen.
Množí se semeny, které rozšiřují netopýři.

Další informace:
http://botany.cz/cs/guazuma-ulmifolia/
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1975

http://www.rostliny.net/

