Ormosia (Ormosie)
čeleď: Fabaceae
Roste v tropické Americe a Asii v podobě stálezeleného stromu. Palisty jsou drobné. Listy jsou
zpeřené, vlastní lístky vstřícné až téměř vstřícné, celokrajné a kožovité. Květenstvím je terminální
hrozen, vlastní květy jsou bílé až růžovofialové, listeny i listence drobné, čárkovité, kalich rovný,
zvonkovitý, 5tizubý, horní cípy srostlé, korunní lístky nehetnaté, pavéza prakticky kulatá, křídla
šikmá a člunek je podobný ostatním korunním lístků. Plodem je eliptický tlustý pukavý lusk
obsahující obvejčitá až eliptická semena v barvě červené až černé (i žluté).

Ormosia amazonica
synonyma: O. euneura

oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika
Roste v Peru a Brazílii. Větve jsou silné a plstnaté. Listy jsou zpeřené, tvořené 3 - 4 páry řapíkatých
lístků, vlastní lístky jsou eliptické, špičaté až ocasovité, kožovité, mírně puchýřnaté, dlouhé 8 20cm, široké 5 - 13cm, báze kulatá až tupá a spodní strana síťnatá. Květenství je ochlupená lata,
listeny jsou ocasovité, dlouhé do 2cm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, listence úzké, dlouhé 7 9mm, kalich má 0,8 - 1cm laloky a pavéza je vykrojená.

Ormosia antioquensis

synonyma: O. xanthocarpa

Ormosia apiculata
Ormosia arborea

synonyma: Abrus arboreus, O. acuta

Ormosia assamica
Ormosia avilensis

synonyma: Dussia avilensis

Ormosia bahiensis
Ormosia balansae

synonyma: Macroule balansae, O. elliptilimba

Ormosia bancana

synonyma: Macrotropis bancana, O. parvifolia

Ormosia bolivarensis
Ormosia boluoensis
Ormosia bopiensis
Ormosia calavensis
oblasti: Asie, Filipíny, JV Asie, Malesie
Roste na Filipínách. Listy jsou zpeřené, tvořené 2 - 3mi páry lístků, vlastní lístky jsou kožovité,
eliptické a dlouhé do 14cm. Květenstvím je ochlupená chocholičnatá lata, vlastní lístky mají fialovou
až růžovofialovobílou korunu délky do 1,8cm. Plody jsou dlouhé 3cm, černé a obsahují 1 - 2
semena o průměru 8mm.

Ormosia cambodiana

synonyma: Placolobium cambodianum

Ormosia chevalieri
Ormosia cinerea
Ormosia coarctata

synonyma: O. cuneata
oblasti: Guyana, Jižní Amerika, Karibik, Malé Antily, S Jižní Amerika, Střední Amerika, Trinidad
Roste na Trinidadu a Guyaně. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 11ti lístky, vlastní lístky jsou rezavě
ochlupené, eliptické a dlouhé do 15cm. Květy mají tmavě růžovofialovou korunu. Plody jsou dlouhé
4cm a obsahují 1 - 3 červená a černá semena délky do 1,3cm.

Ormosia coccinea (Ormosie šarlatová)

synonyma: O. coccinea var. coccinea, Robinia coccinea
oblasti: Amazonas, Brazílie, Guyana, Jižní Amerika, S Jižní Amerika, SZ Brazílie, V Jižní Amerika
Roste v Brazílii a Guyaně. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvořené 3 - 11ti páry
lístků, vlastní lístky jsou vejčité až eliptické, tlusté, tupé až mírně špičaté, lesklé, dlouhé 7 - 12cm,
široké 3 - 6cm a spodní strana jemně ochlupená. Květenstvím je ochlupená lata, vlastní květy mají
4mm stopku, korunu tmavě růžovofialovou, dlouhou do 1,5cm a kalich dlouhý 6 - 8mm. Plody jsou
černé až tmavěhnědé, lesklé a obsahují červená semena s hnědou skvrnou o délce 1,5cm.
Vyhovují mu okraje řek.

Množí se semeny, které šíří vodní toky.

Ormosia colombiana
Ormosia costulata

synonyma: Leptolobium costulatum, O. costulata var. trifoliolata, O. trifoliolata

Ormosia coutinhoi

synonyma: Macroule coutinhoi

Ormosia crassivalvis

synonyma: Placolobium crassivalve

Ormosia cruenta
Ormosia cuatrecasasii
Ormosia discolor

synonyma: O. micrantha

Ormosia elata
Ormosia elliptica
Ormosia emarginata

synonyma: Fedorovia emarginata, Layia emarginata, Macrotropis emarginata, O. glaberrima
oblasti: Asie, Čína, Hong-Kong, J Čína, V Asie
Roste v Hong-Kongu. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7 lístky, vlastní lístky jsou obvejčité, mohou být
vykrojené a dlouhé do 7,5cm. Květenstvím je lata délky do 1,3cm, vlastní květy mají černý kalich a
korunní lístky jsou světlé. Plody jsou dlouhé do 5cm, semena jsou červená, vejčitá až eliptická a
dlouhá 1cm.

Ormosia eugeniifolia
Ormosia excelsa

synonyma: Sclerolobium polyphyllum

Ormosia fastigiata

synonyma: O. escragnolliana, O. glazioviana

Ormosia ferruginea
Ormosia flava

synonyma: Clathrotropis flava, Clathrotropis surinamensis, Ormosiopsis flava

Ormosia fordiana

synonyma: O. acuminata, Ruddia fordiana

Ormosia formosana

synonyma: Fedorovia formosana

Ormosia friburgensis
synonyma: O. getuliana

Ormosia froesii
Ormosia glaberrima

synonyma: Fedorovia glaberrima, O. kwangsiensis

Ormosia glauca

synonyma: Fedorouia glauca, Fedorovia glauca
oblasti: Asie, Indie, J Asie, Sikkim, SV Indie
Roste v Indii. Listy jsou dlouhé 18 - 25cm, zpeřené, tvořené 7 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické,
přišpičatělé, namodralé, dlouhé 6 - 11cm, široké 1,5 - 5cm, báze klínovitá a spodní strana
ochlupená. Květenstvím je hrozen délky 9 - 12cm, vlastní květy mají kališní trubku délky 5 - 7mm, je
ochlupená, cípy vejčité, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou bílé, dlouhé 1,8cm a pavéza prakticky
kulatá. Plodem je svrasklý lusk délky 5 - 8cm, šířky 3cm a obsahuje 2 - 4 červená semena délky 0,8
- 1cm a šířky 5 - 6mm.

Ormosia gracilis

synonyma: O. gracilis, Placolobium gracile

Ormosia grandiflora

synonyma: Clathrotropis grandiflora, Diplotropis grandiflora, Ormosiopsis cuspidata, Ormosiopsis
triphylla

Ormosia grandistipulata

Ormosia grossa
Ormosia hekouensis
Ormosia hengchuniana
Ormosia henryi

synonyma: Fedorovia henryi, O. henryi, O. mollis

Ormosia hoaensis

synonyma: Placolobium hoaense

Ormosia holerythra

synonyma: O. tapajosensis

Ormosia hosiei

synonyma: O. taiana

Ormosia howii
Ormosia indurata

synonyma: Fedorovia indurata

Ormosia inflata

synonyma: O. merrilliana, Trichocyamos inflatum, Trichocyamos merrilliana, Trichocyamos
merrillianum

Ormosia intermedia
Ormosia isthmensis
oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko, J Severní Amerika, Mexiko, Severní Amerika,
Střední Amerika
Roste od Mexika po Honduras a Belize v podobě stromu s rozkladitou korunou. Dorůstá výšky 20 27m při průměru kmene i více než 60cm. Borka je nahnědlá až šedá, hladká, s mnoha výrůstky.
Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, vyrůstají po 7 - 9ti ks, kožovité, řapíčkaté,
eliptické až obvejčité, špičaté, dlouhé 8 - 12cm, široké 4 - 6cm, báze tupá až zakulacená a žilnatinu
tvoří 11 párů žilek. Květenství je vrcholičnatě latnaté, vlastní květy jsou bílé a růžovofialové. Plodem
je hnědý lusk délky 5cm, šířky 2 - 2,5cm obsahující 1 - 2 mírně zploštělá červená semena délky
1cm.

Ormosia jamaicensis
Ormosia kerrii
Ormosia krugii
oblasti: Hispaniola, Karibik, Malé Antily, Portoriko, Střední Amerika, Velké Antily
Roste v Karibiku. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 9ti lístky, vlastní lístky jsou tupé až zašpičatělé,
dlouhé do 20cm a spodní strana je ochlupená. Květy mají tmavěfialovou korunu délky do 1,5cm.
Plodem je hnědý ochlupený lusk délky do 10cm, obsahují 4 - 6 červených (i černě tečkovaných)
semen délky 1,3cm.

Ormosia laosensis
Ormosia larecajana
Ormosia lignivalvis
Ormosia longipes
Ormosia macrocalyx

synonyma: O. apulensis, O. chlorocalyx, O. toledoana
oblasti: Brazílie, Jižní Amerika, Peru, SZ Jižní Amerika, V Jižní Amerika
Roste v Peru a Brazílii. Listy jsou zpeřené, tvořené 9ti lístky, vlastní lístky jsou eliptické, tupě
špičaté, dlouhé 9 - 15cm, široké 5 - 8cm, báze zkoseně tupá až špičatá a žilnatinu tvoří 5 - 8 párů
žilek. Květenství je bohaté, dlouhé i více než 2cm, vlastní květy mají laločnatý kalich délky 1 - 1,5cm
a pavéza je široce obvejčitá. Semena jsou červená.

Ormosia macrodisca

synonyma: O. basilanensis, O. clemensii, O. grandifolia, O. monchyana, O. palembanica,
Placolobium sumatranum

Ormosia macrophylla
Ormosia maguireorum
Ormosia melanocarpa

Ormosia merrilliana
Ormosia microphylla

synonyma: Fedorovia microphylla

Ormosia minor

synonyma: O. dasycarpa var. minor

Ormosia monosperma

synonyma: O. dasycarpa, O. subsessilis, Podalyria monosperma, Sophora monosperma, Virgilia
rubiginosa
oblasti: Jižní Amerika, Karibik, Malé Antily, S Jižní Amerika, Střední Amerika, Venezuela
Roste na Malých Antilách a Venezuele. Listy jsou zpeřené, vlastní lístky mírně obvejčité, špičaté,
dlouhé 15 - 20cm a řapíčkaté. Květenství je ochlupené, vlastní květy mají modrou až růžovofialovou
korunu délky do 2cm. Plode je ochlupený lusk délky do 4cm a obsahuje černá až červená + černě
tečkovaná semena délky 1,5cm.

Ormosia nanningensis
Ormosia napoensis
Ormosia nitida
Ormosia nobilis
Ormosia nuda

synonyma: Fedorovia henryi var. nuda, O. henryi var. nuda, O. yaanensis

Ormosia oaxacana
Ormosia olivacea

synonyma: Fedorovia olivacea

Ormosia ormondii

synonyma: Podopetalum ormondii

Ormosia pachycarpa

synonyma: Trichocyamos pachycarpum

Ormosia pachyptera

synonyma: Fedorovia pachyptera

Ormosia panamensis

synonyma: Fedorovia panamensis, O. stipitata
oblasti: Panama, Střední Amerika
Roste v Panamě. Listy jsou zpeřené, tvořené 5 - 7mi páry lístků, vlastní lístky jsou eliptické, špičaté,
ochlupené, dlouhé do 10cm a široké 5cm. Květenstvím je ochlupený hrozen, vlastní květy mají
fialovou korunu délky do 2cm. Plodem je ochlupený hnědožlutý lusk délky do 7cm, šířky 5cm a
obsahuje 1 - 4 tmavěčervená semena délky do 1,7cm.

Ormosia paniculata

synonyma: O. orbiculata, Placolobium paniculatum

Ormosia paraensis

synonyma: O. crassicarpa, O. heterophylla

Ormosia penangensis

synonyma: Fedorovia penangensis, O. incerta

Ormosia peruviana
Ormosia pingbianensis
Ormosia pinnata

synonyma: Cynometra pinnata, Fedorovia pinnata, O. hainanensis

Ormosia poilanei
Ormosia polita

synonyma: O. nitida

Ormosia pubescens
Ormosia purpureiflora

Ormosia revoluta
Ormosia robusta

synonyma: Arillaria robusta, Placolobium robustum, Sophora robusta

Ormosia ruddiana
Ormosia saxatilis
Ormosia scandens
Ormosia schippii
oblasti: Belize, Guatemala, Střední Amerika
Roste v Guatemale a Belize v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 15m při průměru kmene 20 30cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zpeřené, tvořené 7mi páry lístků, vlastní lístky jsou
špičaté, kožovité, podvinuté, dlouhé 9 - 15cm, široké 4 - 9cm, báze tupá až kulatá a žilnatinu tvoří
10 párů žilek. Květenstvím je terminální lata, kalich má délku 8mm, je ochlupený, vlastní květy jsou
dlouhé 1,5cm a pavéza má délku 1,5cm. Plodem je jemně ochlupený lusk šířky 2cm obsahující 1 - 3
červená až černá mírně zploštělá semena délky 1cm.

Ormosia schunkei
Ormosia semicastrata

synonyma: O. cathayensis, O. semicastrata f. litchiifolia, O. semicastrata f. pallida

Ormosia sericeolucida

synonyma: Trichocyamos sericeolucidum

Ormosia simplicifolia

synonyma: Fedorovia simplicifolia, O. obscurinervia

Ormosia smithii
Ormosia solimoesensis
Ormosia steyermarkii

synonyma: O. microsperma

Ormosia stipulacea
Ormosia stipularis
Ormosia striata

synonyma: Fedorouia striata, Fedorovia striata

Ormosia subsimplex
Ormosia sumatrana

synonyma: Chaenolobium decemjugum, Chaenolobium septemjugum, Macrotropis sumatrana, O.
decemjuga, O. euphorioides, O. microsperma, O. septemjuga, O. yunnanensis
oblasti: Asie, Indonésie, JV Asie, Malesie, Sumatra, Velké Sundy

Ormosia surigaensis
Ormosia tavoyana

synonyma: Placolobium tavoyanum

Ormosia tonkinensis
Ormosia tovarensis
Ormosia travancorica

synonyma: Placolobium travancoricum

Ormosia tsangii

synonyma: Fedorovia tsangii

Ormosia velutina
Ormosia venezolana
Ormosia venosa
Ormosia vicosana

Ormosia williamsii
Ormosia xylocarpa

synonyma: Fedorovia xylocarpa, O. polysperma

Ormosia zahnii
Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2621

http://www.rostliny.net/

