Adenanthera
čeleď: Fabaceae
Rostou v tropické Asii a na ostrovech Tichého oceánu v podobě beztrnných opadavých stromů.
Palisty jsou malé a opadavé. Listy jsou 2x zpeřené a vyrůstají ve spirále. Vlastní lístky jsou téměř
vstřícné. Kvete v hroznu nebo latě bílými nebo nažloutlými oboupohlavnými nebo mnohomanželnmi
květy na krátké stopce. Kalich je zvonkovitý, krátce 5tizubý, tovřený 5ti okvětními lístky. Plodem je
rovný, srpvoitý nebo zkroucený, řemenovitý nebo čárkovitý kožený zaškrcovaný lusk.

Adenanthera abrosperma

synonyma: A. abrosperma var. falcata
oblasti: Austrálie, Queensland, SV Austrálie
Roste jako endemit Queenslandu v podobě stromu o výšce 5 - 14m. Mladé větve mohou být
ochlupené. Zpeřené listy jsou tvořeny 2 - 5ti páry primárních dílů. Lístky vyrůstají po 6 - 16ti, jsou
téměř vstřícné, podlouhlého oválného nebo obvejčitého tvaru délky 0,8 - 3,5cm a šířky 0,4 - 1,5cm.
Kvete v klasu o délce 4 - 8cm. Květy jsou téměř přisedlé, béžové, později žlutooranžové, okvnětní
lístky jsou dlouhé 2 -3,5mm. Plodem je čárkovitý rovný nebo zakřivený dřevitý lusk délky až 15cm a
šířky 1 - 2cm. Obsahuje černá semena.

Adenanthera aglaosperma
Adenanthera bicolor
oblasti: Asie, J Asie, Srí Lanka, Střední Asie
Roste na Srí Lance.

Adenanthera borneensis
oblasti: Asie, Borneo, Indonésie, JV Asie, Malesie, Velké Sundy

Adenanthera forbesii
Adenanthera intermedia

synonyma: Mimosa pavonina, Mimosa punctata, Mimosa virgata
oblasti: Asie, Filipíny, JV Asie, Malesie
Roste na Filipínách.

Adenanthera kostermansii

Adenanthera malayana
Adenanthera mantaroa
Adenanthera marina
Adenanthera microsperma

synonyma: A. microsperma var. luteosemiralis, A. pavonina var. luteosemiralis, A. pavonina var.
microsperma, A. tamarindifolia
oblasti: Asie, Čína, Indočína, Indonésie, JV Asie, Kambodža, Laos, Malajsie, Malesie, V Asie,
Vietnam
Roste v Číně, Kambodži, Indonésii, Laosu, Malajsii, Thajsku a Vietnamu v podobě opadavého
stromu. Dorůstá výšky 5 - 20m. Mladé větve jsou krátce ochlupené. Ochlupené jsou i řapíky.
Zpeřené listy tvoří 3 - 5 primárních párů. Lístky jsou střídavé a ve 4 - 7 párech, mají malé řapíky,
čepel podlouhlou až vejčitou, z obou stran drobně ochlupenou, délku 2,5 - 3,5cm a šířku 1,5 2,5cm. Kvete v jednoduchých horznech v paždí listů nebo latnatě na koncích větví. Květy jsou bílé
nebo žluté, mají krátkou stopku a okvětní lístky délky 2,5 - 3,5mm. Plodem je úzký podlouhlý lusk
délky 10 - 20cm a šříky 1,2 - 1,4cm. Obsahuje kulatá až eliptická semena délky 5 - 8mm a šířky 4 7mm.

Adenanthera novo-guineensis
oblasti: Asie, JV Asie, Malesie, Nová Guinea

Adenanthera pavonina

synonyma: A. gersenii, A. polita, Corallaria parvifolia
oblasti: Americké Panenské ostrovy, Brazílie, Florida, Havajské ostrovy, Honduras, Jamajka, Jižní
Amerika, JV USA, Karibik, Kostarika, Kuba, Malé Antily, Panenské ostrovy, Portoriko, S Jižní
Amerika, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, Tichý oceán, Tobago,
Trinidad, USA, V Jižní Amerika, Velké Antily, Venezuela
Roste v tropech celého světa v podobě stromu. Introdukována byla i do Ameriky. Dorůstá výšky 4 27m. Listy mají vřeteno délky 15 - 25 (i 40)cm, prmárních dílů je 2 - 6 párů, lístky tvoří 8 - 19 párů,
jsou podlouhle vejčité, eliptické nebo oválné, zaobledné, přitiskle chlupaté na obou stranách, mají
délku 1,5 - 4cm a šířku 1 - 2,5cm. Kvete drobnými nažloutlými květy v hroznovitém květenství délky
8 - 20cm. Květy jsou žluté až oranžové, okvětní lístky eliptické, dlouhé 3mm. Plodem je lusk délky
15 - 22cm, šířky 1,5cm a obsahuje 10 - 15 černých lesklých semen o průměru 7 - 8mm.

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1355

http://www.rostliny.net/

