Sophora japonica
Synonim lac.: Styphnolobium japonicum
perełkowiec japoński
Synonim pol.: sofora chińska
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Efektownie wyglądające drzewo, pochodzące z Chin i Korei, o wysokości do 25 m i szerokiej rozłożystej koronie. Młode, tegoroczne pędy
zielone z białymi cętkami. Liście nieparzyście pierzastozłożone, podobne do liści robinii, długości do 25 cm, składające się z 7-17 par
listków. Kwitnie w VII – VIII. Motylkowate białokremowe kwiaty, zebrane są w okazałe szczytowe kwiatostany. Ze względu na nietypowy
okres kwitnienia stanowią cenny pożytek pszczelarski. Z kwiatów powstają mięsiste strąki z wyraźnymi przewężeniami pomiędzy
nasionami (stąd nazwa perełkowiec). Drzewo o małych wymaganiach wilgotnościowych i tolerancyjne na suszę. Wymaga gleb żyznych i
głębokich. Może być sadzone w miastach. Dość dobrze znosi zasolenie. Nadaje się do sadzenia w cieplejszych regionach kraju, gdyż nie
jest całkowicie odporne na niskie temperatury. Drzewo warte wprowadzenia do parków zachodniej części kraju, tym bardziej, że można
czasami znaleźć pojedyncze, kilkudziesięcioletnie okazy w niezwykłych miejscach np. w miejscowości Lulin (powiat Oborniki Wlkp).
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