Chukrasia
čeleď: Meliaceae
Existuje pouze 1 druh. Roste v Indii, Srí Lance, tropické Asii a západní Malesii v podobě opadavého
stromu. Povrch je ochlupený. Listy jsou zpeřené s vrcholovým hrotem, lichozpeřené a 2x zpeřené,
vlastní lístky jsou v mládí stříhané nebo laločnaté. Květenstvím je úžlabní až téměř vrcholová kytice,
vlastní květy mají 4 - 5tilaločný kalich, 4 - 5 korunních lístků, které jsou zkroucené a semeníky jsou 3
- 5tipouzdré. Plody jsou vejčité nebo eliptické dřevnaté 3 - 5tichlopňové tobolky obsahující 60 - 100
semen/chlopeň.

Chukrasia tabularis

synonyma: C. chickrassa, C. nimmonii, C. tabularis var. dongnaiensis, C. tabularis var. macrocarpa,
C. tabularis var. microcarpa, C. tabularis var. tabularis, C. tabularis var. velutina, C. trilocularis, C.
velutina, C. velutina var. dongnaiensis, C. velutina var. macrocarpa, C. velutina var. microcarpa,
Dysoxylum esquirolii
oblasti: Afrika, Andamanské ostrovy, Asie, Bangladéš, Čína, Indie, Indočína, Indonésie, J Afrika, J
Asie, Jihoafrická Republika (JAR), JV Asie, Kambodža, Kamerun, Karibik, Kostarika, Laos, Malajsie,
Malesie, Myanmar (Barma), Nepál, Nigérie, Portoriko, Severní Amerika, Srí Lanka, Střední Amerika,
Střední Asie, Střední Severní Amerika, Thajsko, Tropická Afrika, USA, V Asie, Velké Antily, Vietnam
Roste od Nepálu, Indie, Srí Lanky přes Čínu po Andamany a západní Malésii v podobě stromu.
Dorůstá výšky 20 - 40m při průměru kmene do 1,2m. Borka je tmavěhnědá, svisle rýhovaná a
popraskaná, dřevo je žluté až hnědočervené. Větve jsou v mládí šedé. Listy jsou dlouhé 30 - 75cm,
tvořené 6 - 12ti páry lístků, jsou krátce ochlupené, řapíky dlouhé 4 - 9cm, na bázi ztlustlé, vlastní
lístky jsou vejčité až podlouhlé, asymetrické až srpovité, špičaté až zašpičatělé, max. řídce krátce
ochlupené, papírovité až téměř kožovité, dlouhé 9 - 17,5cm, široké 3,5 - 6,5cm, báze tupá až
zakulacené, žilnatinu tvoří 9 - 11 párů žilek a řapíčky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je kytice
délky 10 - 30cm s primárními větvemi délky do 16cm, sekundární jsou dlouhé do 4cm, vlastní květy
jsou ve svazečcích, listeny jsou úzce 3úhlé, dlouhé 0,2 - 1cm, zpravidla opadavé, listence jsou
podobné, menší, květ má 3 - 4mm stopku, mělce pohárkovitý kalich má délku 2mm, průměr 2,5 3,5mm, korunní lístky jsou béžovozelené nebo žluté, zpravidla narůžovělé, podlouhlé až téměř
lopatkovité, dlouhé 1,2 - 1,6cm a široké 5 - 6mm. Plodem je mírně vejčitá zpravidla 3chlopňová
tobolka délky 2,5 - 4 (i 5)cm, šířky 2,7 - 5cm a obsahuje široce okřídlená semena délky 2 - 3cm a
šířky 1,2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:¨
- 'Sleeping Beauty'
Potřebuje světlo, ale ne přímé slunce a mírně navlhlou půdu.

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2250

http://www.rostliny.net/

