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О SPECIE LEMNOASĂ EXOTIC Ă DE MARE PERSPECTIVĂ

(PAULOWNIA TOMENTOSA STEUD.) PENTRU SPAŢIILE

VERZI DIN SUDUL ŢĂRII

VASILE DIACONESCU

In anul 1961 semnalam un caz de creştere neobişnuită la un exem-

plar de Paulownia.

Dimensiunile semnalate în 1961, în Acta Botanica Horti Bucuresti-

ensis, Bucureşti 1960, (la vîrsta de 6 ani) erau de : 1,22 m în circonfe-

rinţa la nivelul solului, 0,33 m diametrul la 1 m înălţime, 11,5 m înăl-

ţimea plantei. Şi în continuare exemplarul respectiv a crescut foarte

rapid. '

După 20 de ani, revenim cu cîteva date noi privitoare la evoluţia

acelui exemplar.

Dimensiunile la care a ajuns la vîrsta de 16 de ani sînt următoa-

rele : circonferinţa la nivelul solului 3,70 m. la 1,20 m de la sol 2,60 m,

înălţimea 15,40 m, anvergura coronară 32 m.

Arborele înfloreşte şi fructifică în fiecare an. Produce seminţe de

foarte bună calitate, cu putere de germinare de 90—98% (răsărire de

80—85%)- De menţionat faptul că în ultimii 10 ani au început să

apară puieţi din autoînsămînţare, în locuri adăpostite (pe lîngă ziduri,

în apropierea canalelor colectoare, pe lîngă reţelele de termoficare, etc.)

Acest început de naturalizare se manifestă în condiţiile unor ierni uşoare

cu temperaturi ce nu au coborît sub —20°. Chiar atunci cînd s-au în-

registrat temperaturi mai scăzute acestea au fost de foarte scurtă du-

1 Se menţionează, că la indicaţia directorului Grădinii Botanice, la semănare

(1955) terenul a fost răsturnat, prin săpare, la 1,6 m, 'în pepiniera, ceiace a permis

dezvoltarea unui sistem radicular foarte bogat.
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rată. în mod cert puieţii proveniţi din seminţele produse de plantele
noastre sint mai rezistenţi decît cei produşi din seminţe importante din

ţări mai calde.

în ţara noastră Paulownia a fost prezentă în cîteva localităţi de pe

cursul Dunării (Galaţi, Brăila, Giurgiu, Turnu Măgurele, Turnu Seve-

rin) şi în Sud-Vestul ţării (la Timişoara). Aceste exemplare nu au ser-

vit ca sursă de seminţe pentru multiplicarea lor, deoarece se considera

eronat că este un arbore mult prea sensibil la temperaturile scăzute ale

iernilor noastre. Abia producţia de seminţe a grădinii botanice din

Bucureşti a fost folosită pentru difuzarea de material săditor în localită-

ţile din sudul ţării, în cantităţi foarte mari. Mai ales în Bucureşti au

fost difuzaţi puieţi la asociaţiile de locatari din blocuri şi pe la locu-

inţele personalului grădinii botanice. Toate plantele difuzate în Bucu-

reşti au creşteri impesionante, iar înflorirea survine după 5—6 ani de

la semănare. Uneori cînd plantele sînt amplasate în locuri cu scurgeri de

curenţi reci, în iernile geroase pot să degere parţial, dar se refac prin

creşteri viguroase. La lăstarii tineri frunzele sînt spectaculoase putînd
depăşi uneori chiar 60 cm lungime şi peste 75 cm lăţime. Peţiolul poate

atinge pînă la 50 cm lungime.

Tulpina anuală este goală în interior. Deasemeni este gol în interior

şi peţiolul frunzelor.

Utilizări : Paulownia are o foarte mare gamă de utilizări Cel mai

des utilizată şi de multă vreme este în scopuri ornamentale. Se plan-

tează izolat în peluze de mari dimensiuni unde îşi poate etala toată

frumuseţea şi monumentalitatea sa. De curînd s-au făcut cercetări cu

privire la posibilitatea de industrializare a lemnului, pentru produce-

i-ea de furnire estetice, furnire tehnice, placaje, plăci aglomerate, pla-

caj decorativ, panel, panel decorativ, fibră celulozică, instrumente mu-

zicale, creioane, mic mobilier, uşi, artizanat prin imprimare, sculptură,

rame de tablouri, obiecte ele birou, lămpi, lampadare, etc. Din fiori se

pot extrage uleiuri eterice. Este un foarte bun material de sculptură

fină. Se produc artizanal numeroase obiecte de artă, mult apreciate,

atît în ţările producătoare Japonia şi China cît şi la export.

Lemnul de Paulownia are o culoare naturală plăcută ceea ce face

inutilă vopsirea.

Este un lemn foarte uşor, moale, mai frumos decît teiul sau părul
african.

Paulownia tomentoasa (Thunb.) Steud., este singura specie arbo-

centă din familia Scrophulariaccae. Este una din cele mai ornamentale

specii exotice arborescente cunoscute în ţara noastră.

De provenienţă din extremul orient este considerată la noi ca fiind

sensibilă la temperaturi scăzute, fapt care explică slaba răspîndire în

ţară. Totuşi exemplarele arborescente de vîrstă şi dimensiuni aprecia-

bile, care se găsesc în diferite regiuni ale ţării (Turda, Simcria, Timi-

şoara. Turnu Severin, Bucureşti, Snagov. Brăila, Turnu Măgurele, etc.)
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pledează în favoarea culturii acestei specii. Tot pentru aceasta pledează

.4 supravieţuirea exemplarelor citate mai sus în iernile deosebit de

grele din 1955—1956 şi 1962—1963.

Adusă în Europa de către Siebold m 1830 (P. Mo v ill e 1" er t

1Н98) ajunge şi în ţara noastră tot în secolul XIX (M. Brand za 1934).
Se pare că unele insucese în cultura Paulowniei s-au datorat importului
de puieţi din regiuni cu climat mai blind (Franţa).

Prin producerea materialului săditor în ţară, utilizînd seminţe de

la exemplarele crescute în climatul ţării noastre, cred că s-a îmbunătăţit
mult rezistenţa plantelor la temperaturi scăzute.

Observaţiile efectuate în mai multe localităţi duc la concluzia că

Paulownia poate intra in sortimentul curent al spaţiilor verzi rlin su-

dul ţării, cu condiţia alegerii celor mai adăpostite locuri pentru plantare.
Deasemeni puieţii obţinuţi au nevoie de o agrotehnică specială în pri-

mii 2—3 ani pentru afi feriţi de îngheţuri.

în condiţii optime de vegetaţie Paulownia ajunge la maturitate în

anul al cincilea de la însămînţare, cînd înfloreşte.

Fructifieaţia este abundentă, anuală, cu excepţia cazurilor cinci

mugurii floriferi 'sînt afectaţi peste iarnă de geruri prea mari (—2s°C).

Inflorescenţele apar încă de la începutul lunii august a anului care

precede înflorirea, pînă la căderea frunzelor ajungînd la peste 50 cm

lungime. Mugurii floriferi sînt protejaţi peste iarnă de un înveliş pu-

ternic, format din 5 solzi groşi catifelaţi pieloşi, atît de exterior cit şi

la interior tomentos-pîsloşi. Aceşti solzi reprezintă de fapt piesele cali-

ciului modificat în vederea îndeplinirii rolului de protecţie. Caliciul este

persistent fiind vizibil şi cînd fructul a ajuns la diseminare. în afară

de învelişul pîslos care strînge puternic mugurele florifer, inflorescen-

ţele de Paulownia mai sînt protejate împotriva temperaturilor scăzute

şi de faptul că pornesc greu la viaţa activă, din starea de repaus.

Climatul ţării noastre are o desfăşurare capricioasă în cursul lunii

ianuarie — mai. în februarie şi martie sînt frecvente temperaturile

pozitive, uneori chiar foarte ridicate în timpul zilei (16 С la umbră du-

minecă 13 februarie 1966). în aceste condiţii numeroase specii exotice

ies din starea de repaus, trecînd în starea de viaţă activă (Chaenomelis

japonica, Kerria japonica, Sorbaria sorbijolia, etc. Alte sperii ajung

chiar la înflorire (Acer sacehartmum L., înflorit la 13 februarie 1966).

La sfîrşitul lunii martie şi prima jumătate a lunii aprilie sînt frec-

vente temperaturile negative mai ales noaptea cînd pot să coboare la

—10 C. Plantele care au început să vegeteze mai clin vreme sînt expuse

unor importante vătămări.

Faţă de aceste inversiuni de temperatură. Paulownia este apărată

de repausul din care nu iese decît cu mare greutate. Astfel în cea de

a doua jumătate a luni: aprilie cînd se înregistrează mişcarea sevei, la
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Paulownia nici măcar în mod excepţional cele mai scăzute tempera-

turi nu ating valori negative, ci oscilează între I°C şi 6°C. Temperatura

medie zilnică în această perioadă nu coboară sub 11,4° C, iar maximele

zilnice se menţin peste 20° С (Stoenescu M. St., 1962). In aceste

condiţii cînd Paulownia începe să vegeteze nu mai există pericolul de a

surveni temperaturi care să dăuneze plantelor.

înflorirea are loc înaintea infrunzirii. Data normală pentru înflo-

rire în oraşul Bucureşti este sfîrşitul lunii aprilie (25—30.1V). Abate-

rile de la aceste date, sînt rare şi de obicei nu prea mari. Astfel după

cum se vede în tabelul 1 în 1960 a fost cea mai timpurie înflorire (20

aprilie), iar în 1965 cea mai târzie (5 mai.) în anul 1963 în Bucureşti

Paulownia nu a înflorit, fiind afectată de temperaturile scăzute din

iarna 1962—1963.

înflorirea acopere o perioadă lungă de timp. în fruncţie de con-

diţiile climaterice din perioada respectivă poate să dureze pînă la 35 zile

şi uneori chiar mai mult (1960). Primele flori care se deschid sînt cele

de la baza inflorescenţei şi respectiv de la baza ciorchinilor. Deschi-

derea florilor se produce în timpul zilei, mai ales în zilele însorite. O

floare poate rămîne deschisă pînă la şase zile (pe arbore). în inflores-

cenţele detaşate florile nu durează mai mult de 3—4 zile. Şi într-un

caz şi în altul durata unei flori este strîns legată de condiţiile meteoro-

logice. Cînd temperaturile sînt foarte ridicate (peste 25
C

C sau pe vreme

ploioasă, florile se degradează mult mai repede.

Inflorescenţele de Paulownia sînt foarte mari, atingînd pînă la

60 cm, mai ales în primii ani de înflorire (fig. 1). Pe măsură ce plan-

tele îmbătrînesc inflorescenţele produse sînt mai mici, ca dealtfel şi

frunzele şi creşterile anuale în lungime şi grosime.

Fructul de Paulownia este o capsulă cu două alveole care se des-

chid în perioada diseminării (sfîrşitul lunii decembrie începutul lunii

ianuarie). Deschiderea se produce pe linia mediană, începînd de la partea

micropilară spre ibază.

Eliberarea seminţelor se efectuează într-o lungă perioadă de timp

(60—90 zile). Diseminarea se termină complet abia de la începutul lu-

nii februarie. Resturi de seminţe pot rămîne şi pînă în luna iulie.

Paulownia face parte din grupa plantelor alochore anemochore. Fi-

ind foarte uşoare seminţele sînt purtate la distanţe foarte mari (cîţiva

chilometri), de cele mai mici adieri de vînt.

Un fruct de Paulownia conţine 1300—1500 seminţe. Pentru un kg

de seminţe sînt necesare 15—16.000.000 de seminţe.

Seminţele sînt mici, de 0.8 mm lungime şi 0,1 mm grosime, avînd

culoare brună se detaşează de culoarea albă cu irizaţii, a aripei. Dia-

metrul seminţei aripate este de 5—6 mm. Aripa nu este continuă, ci

din mai multe fragmente suprapuse la capete (fig. 5).

Un arbore la vîrsta de 7 ani (1962) a produs peste 9 kg seminţe.
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5 — Acta Botanica

Fig. 1. Paulownia tomentosa — fragment de inflorescenţă
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Seminţele de Paulownia avînd un procent de umiditate foarte scă-

zut îşi păstrează puterea de germinaţie un timp destul de lung, de peste

5 ani.

Asupra germinării la Paulownia sînt indicaţii foarte puţine în lite-

ratura noastră de specialitate, iar acestea, uneori provin din lucrări stră-

ine, de aceia nu corespund condiţiilor de la noi din ţară.

Tegumentul seminţelor de Paulownia este permeabil pentru apă. Din

experienţele noastre rezultă că inbibiţa se realizează la temperatura de

18—20
C

C, în decurs de 24—36 ore.

Fig. 2. Mersul germinării la seminţele de Paulownia proaspăt recoltate în

condiţii de lumină (1) şi întuneric (2).
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Embrionul trece la viaţa activă şi după 3—5 zile îşi face apariţia radi-

cally Toarte fină, albă, filiformă (fig. 6).

înmmulţirea cu mare randament se face prin seminţe. Se poate

înmulţi însă şi prin drajoni, butaşi de rădăcină şi chiar prin butaşi de ra-

muri.

Mersul germinării la Paulownia, seminţe de 1 an (1) şi de 2 ani (2)Fig. 3.

Lucrarea solului mai adînc în jurul Paulowniei provoacă o drajonare
foarte abundentă, sursă de puieţi, care pot fi valorificaţi chiar în anul apa-

riţiei.

înrădăcinarea plantelor este foarte puternică, avînd un pivot adînc

şi numeroase rădăcini laterale groase, viguroase şi care asigură o stabili-

tate plantaţiilor, chiar şi în cazul celor mai puternice furtuni.
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Fig. 4. Mersul germinării la seminţe de Paulownia din recolta de 1 an şi 2 ani.

în condiţii de lumină (2 a) şi întuneric (2 b)

Fig. 5. Mersul germinaţiei la Paulownia la seminţe de 5 ani (1) şi l an (2)
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Fig 6. Sămînţă de Paulownia germinată

ESPECE LIGNEUSE EXOTIQUE D'UNE GRANDE PERSPECTIVE

(PAULOWNIA TOMENTOSA STEUD.) POUR LES JARDINES DE LA

SUD DU PAYS

Résumé

Le travail essaie de mettre en évidence le qualités tant orna-

mentale qu' économique, d'un arbre peu connu en Roumanie (Pau-

lownia tomentosa Steud.) mais qui pourrait être très bien cultivé en

Sud et en Sud-Ouest du pays.

Les exemplaires qu'on recontre dans quelques villes situées en

long du Danube aBO ans d'environ confirment leur résistence à

de très basse températures qui surviennet tous les 10—15 ans, quand

on peul enregistrer même — 25 C.
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