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ROZARIUL, ELEMENT DECORATIV ŞI DE STUDIU ÎN

CADRUL GRĂDINILOR BOTANICE

LIUBOVI ŢIPA

Grădinile de trandafiri sau rozariile, amenajări peisagere în care

trandafirul constituie elementul ornamental dominant al compoziţiei, pot

constitui fie grădini de sine stătătoare, fie părţi componente ale parcuri-

lor sau grădinilor botanice.

Indiferent de maniera de compoziţie adoptată, respectiv tradiţională,

clas'că, modernă sau mixtă, proiectarea plantării materialului horticol

trebuie astfel concepută, încît să permită prezentarea diferitelor unităţi

taxcncmice într-un mod care să răspundă atît normelor ştiinţifice cit şi

exigenţelor estetice.

Pe terenul destinat rozariului, diferitele grupe de trandafiri se re-

comandă să se contureze pe gazonul verde. Aleile ce permit accesul în

rozariu pot fi din pietriş, zgură, dale din materiale variate şi avînd di-

mensiun' diferite, ele constituind elemente accesorii ce contribuie la

sporirea impresiei decorative.

Alte elemente decorative ce pot fi introduse sînt vase, de mărimi

şi forme variabile, statui sau amenajarea de terase, acolo unde relieful

terenului o permite.

In cadrul spaţiilor verzi cu profil specializat cum sînt grădinile bo-

tanice, rozariile se amenajează în mijlocul sau m zona mai frecventată

a parcului, de exemplu, la intrare în obiectiv, cînd este recomandabil un

stil de amenajare în care să predomine elementele ele simetrie.

Este ele la sine înţeles, că în cadrul une?': grădini botanice, care cu-

prinde vaste colecţii de plante, nu pot lipsi trandafirii, a căror valoare

ornamentală, recunoscută din cele mai vechi timpuri, continuă să ra-

mi nă la cote ridicate.

Trandafirii pot fi grupaţi, atît pe colecţii botanice, deşi această mo-

dalitate prezintă numeroase dificultăţi, dar mai ales pe prindpiul gru-

pelor horticole — mai eficient din punct de vedere practic —,
în care po-

trivit habitusului plantei se stabileşte destinaţia soiului respectiv, în sco-

puri decorative. Nu trebuie neglijată, de asemenea, nici valoarea decora-

tivă şi utilitară a măceşelor, a căror colorit, mărime, formă variază mult.
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Exigenţele de cultură ale trandafirilor, implică promptitudine în

aplicarea diferitelor lucrări de îngrijire şi protecţie.

Pentru menţinerea unui efect decorativ, un timp cît mai îndelun-

gat, se înlătură permanent florile trecute şi frunzele îngălbenite sau ata-

cate. Golurile d'ln rabate so completează fără întîrziere, în perioadele op-

time de plantare. Colecţia trebuie să cuprindă, de asemenea, soiuri tim-

purii, semitimpurii, şi Urzii, pentru ca perioada de înflorire să dureze

un interval cît mai lung de timp, începînd clin primăvară pînă toamna

tîrziu, la căderea brumelor. Nu trebuie neglijată nici protejarea peste

iarnă a trandafirilor. Aceasta, asigură menţinerea în anul următor a unor

tufe viguroase cu frunziş bogat şi multe flori.

în realizarea ambianţei estetice a unei grădini decorative de roze, cu-

loarea este un element, de loc neglijabil, în prevenirea monotoniei unui

decor vegetal. Combinarea diferitelor nuanţe trebuie să răspundă unor

principii de armonie, astfel, încît să fie un echilibru în dozarea culorii

dominante a florilor. Aici, totuşi, nu se pot impune rigori prea stricte,

pentru că şi fantezia trebuie să-şi spună cuvîntul. Nu vorbim numai de

culori, ar fi oarecum simplist, ci mai ales de nuanţe, care uneori se pot

armoniza neaşteptat de frumos în ciuda unor formule preexistente de

combinare, oarecum rigide.

Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul, că în decursul timpului,
de la o perioadă la alta, gusturile, concepţiile, în universul culorilor, va-

riază, evoluează, se diversifică şi în acest domeniu, ca în oricare altul.

Manevrarea culorilor şi nuanţelor este foarte importantă în compunerea

schemei de plantare a diverselor soiuri. Nuanţele moderne, ce conţin

galbenul — cu paleta sa variază de tonuri, mult salmoniu, portocaliu,

liliachiu, bleu, frapează prin noutate.

Din aproximativ 200 de specii spontane, ale genului Rosa, un număr

relativ mic de specii este implicat în obţinerea unui; număr imens de so-

iuri şi forme. După unele aprecieri, s-ar cunoaşte aproximativ 20.000 de

unităţi taxomice. Totuşi, în cataloagele, cotate ca fiind complete, sînt

înregistrate aproximativ 7000—8000 unităţi taxonomice. Clasificarea unu1!

număr atît de mare de specii şi forme spontane, precum şi a soiurilor

cultivate întîmpină dificultăţi notabile.

Pe lingă caracterele anatomice, utilizate în clasificările mai vechi

taxonomia modernă îşi întemeiază crearea diferitelor unităţi sistematice

(secţiuni ale genului, mierospecii, varietăţi, hibrizi) şi pe stud;:ul carac-

terelor bioecologice şi mai ales a celor citogenetice, respectiv nu-

mărul, forma, şi comportarea cromozomilor din nucleul celulelor soma-

tice şi sexuale.

Abordarea studiului genului Rosa, din punct de vedere anatomic,

fiziologic, genetic, furnizează date ştiinţifice ce permit adîncirea cunoaş-

terii particularităţilor diferiţilor săi reprezentanţi cu multitudinea de

specii şi forme spontane şi mai ales de soiuri existente în cultură obţi-

nute prin hibridări, fiind astfel, de o deosebită utilitate amelioratorilor.

De la o epocă la alta, de la o generaţie la alta, s-a cultivat, în ge-

neral, numai ceea ce a fost frumos, soiurile existente în cultură fiind
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rezultatul unui lung proces de evoluţie. Soiurile vechi sînt înlocuite în

decursul anilor cu altele mai valoroase. Clvar dacă mereu apar soiuri

noi nu trebuie să se considere că aceasta este finalizarea unei munci ce

nu ridică probleme (de exemplu : compatibilitatea între altoi şi portai-

toi, interferarea diferiţilor factori climatici, etc.). Ameliorarea florilor,

obţinerea de noi soiuri este. de fapt, o muncă plină de dificultăţi, care

•cere multă pricepere, fantezie şi răbdare din partea specialistului. în

lume, mulţi oameni s-au dăruit cu pasiune acestei nobile îndeletniciri

pentru a ne ofer: forme cît mai variate, pe gustul celor mai exigenţi iu-

bitori de frumos.

Noile varietăţi de trandafiri, recente apariţii ale laboratoarelor sta-

ţiunilor de cercetări sau ale grădinilor pasionalilor cultivator:, aceşti

trandafiri cu miros necunoscut, sînt vedetele de mîine ale parcuri-
lor şi grădinilor înfrumuseţînd, astfel, mediul nostru ambiant

— pentru

că protecţia mediului înconjurător trebuie înţeleasă deopotrivă şi în sen-

sul apărării naturii de noxele civilizaţiei, dar şi al creării unui cadru

agreabil în care activitatea umană să cunoască o maximă dezvoltare,

înseamnă, de fapt, grija pentru om şi pentru viitorul său.

Grădinile decorative, în rîndul rărora rozariile ocupă un loc de

frunte, sînt un factor benefic pentru desfătarea ochiului, pentru odihnă

şi o oază de aer curat. într-un cuvînt, ele creează un cadru complex

pentru destindere şi satisfacţii estetice, datorat varietăţii formelor, culo-

rilor şi parfumului florilor.

„A planta un parc înseamnă a face o operă de artist : echivalează

cu a picta un peisaj în spaţiu" scria marele istoric al grădinilor Pierre

G r i m a 1.

Conservarea naturii comportă şi ocrotirea acestor peisaje create cu

pricepere şi imaginaţie de om, pentru a îneînta, deopotrivă, ochiul şi su-

fletul, făcîndu-ne poate mai buni, căci aşa cum spunea John Rusk lin

„cine nu iubeşte o floare nu este în stare să-i iubească nici pe oameni.

Omul are nevoie de echilibru şi de frumuseţe şi cei care se cred in-

sensibili faţă de estetică o caută cu mai multă asiduitate decît îşi ima-

ginează.

LA ROSERAIE, ÉLÉMENT, D'ORNEMENT ET D'ÉTUDE

DANS L'ENSEMBLE D'UN JARDIN BOTANIQUE

Résumé

Quelques considérations sur les particularités d'un jardin orne-

mental de roses sont données. Ce type de jardin doit satisfaire en

premier lieu la rigueur esthétique d'architecture paysagère. Par leurs

spécifique les jardins botaniques déploient aussi une activité de

recherche, et de ce point de vue, la roseraie offre un matériel d'étude

intéressant dans le domaine de la taxonomië, de la morphologie, de

la physiologie et de la génétique végétale.
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