Clinacanthus
čeleď: Acanthaceae
Roste v tropické Asii v podobě keře nebo trvalky s cystolity. Listy jsou celokrajné nebo vykrajovaně
vroubkované a řapíkaté. Květenství je úžlabní nebo vrcholový kyticovitý hrozen, listeny i listence
jsou úzké, kalich hluboce 5tilaločný, laloky jsou úzké, koruna má dlouhou kolénkatou a na vrcholu
rozšířenou trubky, okraj se 2ma pysky, spodní je mírně zahnutý, širší horního, 3laločný a horní pysk
je krátce 2laločný. Plodem je podlouhlá tobolka na krátké stopce obsahující 4 semena.
Nejznámějším druhem je
C. nutans
.

Clinacanthus nutans (Hadí tráva)

synonyma: C. burmanni, C. burmanni var. robinsonii, C. nutans var. robinsonii, C. siamensis,
Justicia nutans
oblasti: Asie, Čína, Indočína, Indonésie, JV Asie, Malajsie, Malesie, Thajsko, V Asie, Vietnam
Roste v Číně, Indonésii, Malajsii, Thajsku a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky do 1 (i 2,5)m.
Kmínky jsou kulaté, dřevnaté a olysávají. Listy jsou vejčitěkopinaté až kopinaté, v mládí
oboustranně ochlupené, prakticky celokrajné až vykrajovaně vroubkované, zašpičatělé, dlouhé (7 -)
8 - 12cm, široké (1 -) 4 (i 6)cm, spodní strana je podél 4 - 6ti párů žilek ochlupená, báze klínovitá až
zakulacená a řapíčky jsou dlouhé 0,3 - 2cm. Květenstvím je 1 až několik hrozný na koncích větví,
zpravidla po 3ks ve vrcholové latě, vřeteno je žláznatě ochlupené, listeny i listence jsou čárkovité,
špičaté, dlouhé 8mm, široké 2mm, na spodní straně žláznatě ochlupené, vlastní květy mají kalich
délky 0,9 - 1,3cm, laloky čárkovité, špičaté, vně žláznatě ochlupené, koruna je červená se zelenou
bází, vně žláznatě ochlupená, dlouhá 3 - 4,2cm, trubka je na bázi válcovitá, široká 3mm, dlouhá
5mm, na vrcholu rozšířená až na 6mm, spodní pysk je žlutě pruhovaný, dlouhý 1 - 2cm, široký 1cm,
horní pysk je vejčitý, dlouhý 3 - 5mm a široký 1 - 2mm. Plodem je ochlupená tobolka délky 2cm
obsahující semena průměru 2mm. Využívá se v medicíně.

Clinacanthus spirei
Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=5408

http://www.rostliny.net/

