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RARITĂŢI DENDROLOGICE CULIVATE ÎN GRĂDINA BOTANICĂ

A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

VASILE DIACONESCU

Din cele peste 1000 de unităţi taxonomice de plante lemnoase

cultivate în GRĂDINA BOTANICA din Bucureşti 142 taxcni se pot

considera drept rarităţi dendrologice. Din aceşti taxoni 25 sînt Gym-

nospernae şi 113 Angiospermae.

Ca provenienţă, 52% sînt din Extremul Orient, 41% din America

de Nord, restul de 7 procente provenind din alte regiuni ale globului.

La sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, era de actuali-

tate în România problema introducerii de specii exotice lemnoase, mai

ales cu valoare forestieră şi în al doilea rînd pentru parcurile care înce-

peau să se amenajeze în acea epocă.

Din această perioadă datează numeroase specii Nord-Americane şi
Extrem-Orientale. Unele din ele au avut comportări foarte bune şi s-au

răspîndit în toată ţara — atît în spaţiile verzi cît şi în plantaţiile fores-

tiere
— cum ar fi : Pseudotsuga, Thuja, Pinus strobus, Acer saccharinum

specii de Fraxinus, de Quercus, de Catalpa, Magnolia, Acer negundo,

Sophora japonica, Aesculus hippocastanum şi multe altele. Răspîndirea

lor masivă în culturi forestiere în spaţii verzi şi ca arbori de aliniament

a dat rezultate bune, o lungă perioadă de timp, cînd plantele au avut creş-

teri foarte bune.

Odată cu sporirea gradului de poluare, unele specii au început să

manifeste semne de suferinţă. Astfel, Aesculus hippocastanum, care a

fost mult răspîndit ca arbore de aliniament cu rezultate foarte bune pînă
de curind, va trebui scos din sortimentul pepinierelor producătoare de

material dendrologic, deoarece nu suportă noxele eliminate de mijloacele
auto. Exemplare mature de pe bulevarde mai ales în oraşele mari se află

în stări avansate de degradare biologică manifestată prin :

— înroşirea frunzelor de timpuriu (iulie— august),

— pierderea frunzelor încă din lunile iulie
—august.

Precizăm totuşi că Aesculus hippocastanum poate fi încă utilizat în

interiorul parcurilor mari, unde nu ajung noxele străzilor. Un alt arbore

mult răspîndit în parcuri şi aliniamente, originar din America de Nord şi
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care a avut în trecut o bună stare de vegetaţie este Acer negundo. în

prezent este cea mai bună gazdă pentru omida păroasă a dudului, care-1

invadează încă din prima generaţie (în luna iunie) provocând defolierea

completă a arborilor. Chiar şi fără atacul omizilor, Acer negundo mani-

festă un mare grad de suferinţă, care duce la îngălbenirea frunzelo'' si

apoi la căderea lor, încă din luna iulie. Quercus borealis este un arbore

exotic originar din America de Nord, primit cu mult entuziasm la început

pentru ca în ultimele decenii să se manifeste ca foarte sensibil la atacul

diverşilor dăunători (ciuperci, bacterii, viroze şi uneori omizi).

Chiar şi numai aceste câteva exemple, demonstrează necesitatea unei

prudenţe sporite la stabilirea sortimentului dendrologic pentru pepinierele

producătoare de material săditor destinat spaţiilor verzi şi de alinia-

mente. Deasemeni trebuie reconsiderate toate aprecierile făcute la adresa

materialului dendrologic exotic.

Chiar şi unele specii indigene manifestă în ultimile decenii sensibili-

tate sporită la diverşi atacatori. Aşa este ulmul, care în afara ravagiilor

produse în secolul trecut de ciuperca Ceratostomella ulmi, care 1-a com-

promis ca specie forestieră, în ultimul deceniu este mult afectat de noxele

urbane care-1 fac inapt, chiar şi pentru spaţiile verzi. Este puternic ata-

cat de omida păroasă a dudului, mai ales în ultimii ani, care uneori duce

la defolierea completă a ulmului.

Numeroase alte specii, atî.t indigene cît şi exotice, care au fost cunos-

cute şi indicate ca rezistente în mediul urban, trebuiesc acum reconside-

rate după comportamentul ce-1 au în noile condiţii de mediu. Un exemplu

în acest sens îl prezintă speciile de tei, care au fost apreciate, recomandate

şi utilizate ca arbori de aliniament şi care nu mai suportă atmosfera vici-

ată în marile oraşe. în parcurile mari, încă mai poate fi folosit în grup,

deşi pierde frunzele foarte timpuriu (încă din luna august).

în parcurile vechi, în spaţiile plantate în jurul unor castele, în cimi-

tire, precum şi în unele curţi particulare din sudul ţării mai ales, se

găsesc exemplare izolate din unele specii exotice rare introduse în ţară
din secolul trecut sau chiar mai demult. Unii proprietari şi-au organizat
adevărate colecţii dendrologice care după cel de al doilea război mondial

au devenit proprietate de stat — Bazoş —Timişoara, Simeria
—Hunedoara,

Macea —Arad, Zam—
Hunedoara. Dofteana —Bacău, etc.).

La sfîrşitul secolului trecut şi în primele decenii ale secolului nostru

s-au organizat grădini dendrologice la Mihăeşti (Muscel) Snagov—llfov,
iar mai recent la Mărculeşti —lalomiţa (staţiunea Bărăgan) Mărăcinem —

Argeş, etc.

în toate aceste unităţi s-au creiat mari colecţii dendrologice cu valoare

forestieră şi ornamentală.

Alături de acestea marile parcuri din capitală (Cişmigiu, Herestrău,

Libertăţii, Tineretului, etc.), precum şi din alte oraşe (laşi, Craiova, Timi-

şoara, Cluj, etc.) prin plantaţii succesive au devenit adevărate colecţii

dendrologice cu valoare ornamentală. în unele din aceste parcuri (Ciş-

migiu, Herăstrău, etc.) se găsesc peste 200 de unităţi taxonomice de plante

lemnoase, indigene şi mai ales exotice.

Colecţii dendrologice impresionante au grădinile botanice din Bucu-

reşti, laşi. Cluj, Craiova, care în funcţie de zona climaterică, relief, supra-
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faţă sau preocupări de bază ale personalului la un moment dat, le gru-

pează după mai multe criterii.

Astfel în afară de grupările sistematice care nu pot lipsi din nici o

grădină botanică, se mai pot creia grupări geografice, biologice, peisa-

gistice etc.

Grădinile botanice, prin schimbul internaţional pe care-1 practică

permanent au posibilităţi nelimitate de procurare a noi taxoni de plante
lemnoase. Experimentaţi în grădinile botanice, pot fi difuzaţi apoi în

zonele potrivite, pentru a fi introduşi în cultură în spaţiile verzi sau în

plantaţii forestiere.

Chiar şi flora spontană a ţării noastre, oferă încă posibilităţi mari

de îmbogăţire a sortimentului dendrologic al spaţiilor verzi.

Astfel taxoni ca Staphilea pinnata, Euonymus europaea, Salix cine-

rea, Salix caprea, Dajihne blagay ana, Daphne mezereum şi altele, pot fi

introduse în sortimentul curent al marilor pepiniere dendrologice, desigur

pentru zonele care se pretează.

în vederea cunoaşterii fondului dendrologic din ţara noastră ar trebui

studiată posibilitatea editării unui catalog general al taxonilor neincluşi

în lucrarea lui /. Dumitru-Tătăranu, deoarece în cei 28 de ani care au

trecut de la apariţia ei, s-au importat ori au fost identificaţi numeroşi

noi taxoni. Aceşti noi taxoni sînt cunoscuţi în cercuri restrînse şi deci nu

pot fi valorificaţi la nivelul întregii ţări.

Considerăm drept rarităţi dendrologice acele specii care fie că se

găsesc numai în unitatea noastră (unicate), fie că se găsesc numai în

foarte puţine locuri din ţară. Lista noastră cuprinde 142 taxoni, din care

12—15, pot fi taxaţi drept unicate după părerea noastră.

Lista rarităţilor dendrologice cultivate în Grădina botanică din Bucureşti

GYMNOSPERMAE

Abietaceae

Abies borisii-regis Mattf. Balcani.

Abies cephalonica Loud.

Abies cephalonica Loud. „Submutica", Balcani.

Cephalotaxaceae

Cephalotaxus drupacea S. et Z., Japonia.

Cephalotaxus fortunei Hook., China Centrală

Cupressaceae

Cupressus sempervirens L., Europa de Sud, Africa de Nord.

Juniperus chinensis L. var. sargentid Henri, China.

Juniperus thurifera L., Europa de Sud, Africa de Nord.

Libocedrus decurrens Torr., America de Nord.

Thujopsis dolabrata (L.f.) S. et Z., Japonia.
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Pinaceae

Pinus aristata Engelm., America de Nord

Pinus densiflora S. et Z., Japonia.

Pinus eldarica Medw., Caucaz.

Pinus jeffreyi Crev. et Balf., America de Nord.

Pinus pentaphylla Mayr V., Himekomatu, Makino, Japonia.

Cedrus atlantica Menetti, Europa de Sud, Africa de Nord.

Picea excelsa (Lam.) L. К. Cultivat.

Тахасвае

Taxus cuspidata S. et Z., Japonia.

Taxus baccata L. „Fastigiata", Cultivat.

Taxodiaceae

Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don, Japonia.

Cunninghamia lanceolata Lomb., China.

Torreya californica Torr., America de Nord.

Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng, China Centrală

Sequoia gigantea (Lindl.) Decne, America de Nord.

ANGIOSPERMAE

Aceraceae

Acer capillipes Maxim., Japonia.

Acer circinatum Pursh, America de Nord.

Acer hyrcamum Fisch, et Mey., Balcani.

Acer oliverianum Pax, China.

Acer pensylvanicum L., America de Nord.

Acer palmatum Thunb., Japonia.

Acer palmatum Thunb. var. dissectum Thunb. „Rübrum", Cultivat

Acer palmatum Thunb. Cultivat.

Acer palmatum Thunb. „Septemlobatum", Japonia.

Acer opalus Mill., Europa de Sud.

Acer grossen Pax. var. hersii (Rehd.) Rehd., China Centrală.

Acer platanoides L. „Cuculatum", China

Acer buergerianum Miq., China.

Acer cissifolium (S. et Z.) Koch, Japonia.

Actinidaceae

Actinidia polygama (S. et Z.) Miq., Japonia.

Alangiaceae (Cornaceae)

Alangium platanifolium Harms, China.

Anacardiaceae

Rhus javanica L., China de Sud.

Rhus toxicodendron L.. America de Nord

Annonaceae

Asimina triloba Dun., America de Nord, Antile.
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Berberidaceae

Berberis gagnepainii C. K. Sehn.

Berberis thunbergii DC. „Aurea", Hibrid.

Ilex aquifolium L., Europa de Sud.

Betulaceae

Betula verrucosa „Dalecarlica", Cultivat.

Corylus americana Marsh., America de Nord.

Corylus avellana L. „Contorta", Hibrid.

Вихасвав

Buxus sempervirens L. f. angustifolia (Loud.) Тора, Europa de Sud.

Buxus sempervirens L. „Argenteo variegata".

Buxus sempervirens L. „Myrtifolia".

Calycanthaceae

Calycanthus fertilis Walt., S.U.A. de Sud-Est.

Calycanthus floridus, L., S. E. Americii.

Calycanthus occidentalis Hook, et Arn., S.U.A

Chimonanthus praecox (L.) Lk., China.

Caprifoliaceae

Kolkwitzia amabilis Graebner, China.

Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxt., China

Lonicera standishii Jaques, China.

Lonicera pileata Oliv., China.

Lonicera sempervirens L., America de Nord.

Viburnum carlesii Hemsl., Coreea.

Viburnum fragrans Bge, China de Nord.

Viburnum prunifolium L., America de Nord.

Cercidiphyllaceae

Cercediphyllum japonicum S. et Z., China.

Compositae

Baccharis hallimifolia L., U.S.A.

Comaceae

Cornus florida L., America de Nord.

Ebenaceae

Diospyros kaki L. f., China.

Diospyros virginiana L., America de Nord.

Fagaeeae

Carpinus betulus L. „Incisa", Cultivat.

Quercus variabilis BL, China.

Guttiferae

Hypericum chinense L., China.

Hypericum calycinum L., Asia Mică
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Hamamelidaceae

Parrotia persica C.A.M., Persia

Parratiopsis jacquemontiana (Decne) Rehd., Himalaia.

Hamamelis japonica S. et Z., Japonia.

Hamamelis mollis Oliv., China.

Hamamelis virginiana L... America de Nord.

Eucommia ulmoides Oliv., China.

Liquidambar styraciflua L., America de Nord.

Liguidambar orientalis Mill., Asia de Sud-Vest.

Corylopsis spicata S. et Z., China.

Hippocastanaceap

Aesculus turbinate BL, Japonia.

Aesculus chincnsis Bunge., China.

Aesculus x carnea Hayne, Cultivat.

Aesculus californica (Spach) Houtt., California.

Aesculus hippocastanum L. „Albovariegata".

Aesculus hippocastanum L. „Flore-plena".

Aesculus pavia L., America de Nord.

Aesculus octandra Marsh., America de Nord

Aesculus parviflora Walt., America de Nord.

Juglandaceae

Pterocaria pterocarpa (Michx.) Kunth., Caucaz.

Lardizahalaceae

Akebia quinata Decne., China Japonia.

Lauraceae

Sassafras albidum ,(Nutt.) Ness, America de Nord.

Lindera benzoin (L.) BL, America de Nord.

Leguminosae

Albizia julibrissin Durazz, Asia, Africa tropicală şi subtropicală.

Albizia julibrissin Durazz., var. rosea Mouillefert, Regiunea tropicală

Cladrastis lutea (Michx. f.) Koch, America de Nord.

Halimodendron halodendron (L.) Voss, Asia Mică.

Lespedeza thunbergii (DC.) Nakhai, Japonia

Indigofera gerardiana Bak., China

Lythraceae

Lagerstroemeria indica L., China.

Magnoliaceae

Magnolia stellata .L., China.

Magnolia tripelata L., America de Nord.

Meliaceae

Cedrela sinensis Juss., China.

Menispermaceae

Menispermum canadense L., Canada.
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Moraceae

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., China.

Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur., China.

Oleaceae

Chionanthus virginica L. var. latifolia Ait., America de Nord.

Fontanesia phillyreoides Labili., Asia Mică.

Ligustrum japcnicum Thunb., Japonia

Syringa persica L., Iran.

Syringa persica L. var. Laciniata (Mill.) Vent., Iran.

Syringa amurensis Rpr., China de Nord.

Jasminum nudiflorum Lindl., Regiunea tropicala .şi subtropicală.

Raiiunculaceae

Clematis paniculata Thunb., Japonia.

Parrotia suffruticosa Andr., China.

Rosaceae

Amelanchier canadensis (L.) Med., Canada.

Exochorda grandiflora Hook., China.

Padus laurocerasus L., Europa de Sud-Est, Africa.

Prinsepia uniflora Batal., China.

Punica granatum L., Europa de Sud., Asia Mică.

Pyracantha coccinea M. Roem. „Golden Chermer", Hibrid.

Pyracantha coccinea M. Roem. „Golden Glow", Hibrid.

Spiraea japonica Lt. ?,Litlle Princess", Hibrid.

Rosa omeiensis Rolfe, China de Vest.

Rosa sempervirens L., Europa de Sud, Africa de Nord.

Holodiscus discolor (Pursh) Maxim., America de Nord.

Rubiaceae

Cephalanthus occiden talis L., America de Nord.

Rutaceae

Phellodendron amurense Rupr., Extremul Orient.

Zanthoxyllum alatum Roxb. var. planispinum (S. et Z.) Rehd. et Wils., China.

Saxifragaceae

Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC, China.

Hydrangea paniculata Sieb., Asia Mică.

Hydrangea sargentiana Rehd., China.

Scrophulariaceae

Paulownia tomentosa (Thunb). Steud., China.

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. „Alba
11

.

Verbenaceae

Callicarpa bodinieri Levi. var. giraldii Rehd., America de Nord.

Callicarpa japonica Thunb., Japonia.

Callicarpa japonica Thunb. „Leucocarpa", Japonia.
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Callicarpa reversa Wall., China.

Callicarpa x shirasawana Мак. (=C. japonica x С mollis).

Clerodendron bungei Steud. (C. foetidum Bunge), China

Clerodendron fargesii Dode., China.

Vitex L., Europa de Sud.

Vitex negundo ,L., India, China.

Vitex negundo L. var. incisia (Bge) Clarke. China.

Compositate

Baccharis halimifolia L., America.

Cei 147 de taxoni consideraţi de noi drept rarităţi, aparţin la 84 de genuri,

care fac parte din 42 de familii.

GYMNOSPERMELE se grupează în 6 familii şi 15 genuri, totalizînd 24 taxoni.

Un număr de 16 taxoni sînt arborescenţi, iar 8 arbustivi.

ANGIOSPERMELE aparţin la 36 de familii, 68 de genuri, numărînd 123 taxoni.

Din aceştia 38 sînt arborescenţi, iar 85 arbustivi (din care 7 liane). Am catego-

risit drept arbustive şi unele specii de dimensiuni mai mari, cum ar fi de exemplu :

Si/ringa amurensis, Acer capillipes, Acer palmatum, Alang ium etc., care ajung la

dimensiuni de pînă la 10—12 metri. Toate însă au dimensiuni ale trunchiului destul

de reduse avînd ramificaţii aproape de la bază.

Este necesar să precizez că am introdus în listele de rarităţi numai acele specii

care reuşesc să supravieţuiască în climatul nostru fără a fi protejate în timpul iernii.

Nu am introdus în liste taxoni ca : Helianthemum, etc., care se 1 pot cultiva, dar

necesită oarecare protecţie, nu numai în stadiul juvenil, ci chiar şi cînd plantele

sînt mature.

Asupra provenienţei geografice, remarcăm că cei mai mulţi taxoni provin din

Extremul Orient (52%). iar din America de Nord 41%. Restul de 7 procente provin

din Europa Sudică, din Africa de Nord sau sînt hibrizi produşi în stabilimentele

horticole.

DENDROLOGISCHE SELTENHEITEN DIE IM BOTANISCHEN

GARTEN DER UNIVERSITÄT BUKAREST VORHANDEN SIND.

Von den ungefähr über 1000 taxonomischen Einheiten von Holz-

pflanzen, die im Botanischen Garten von Bukarest wachsen, können

c. 147 Taxone als Seltenheiten betrachtet werden. Von diesen sind 24

Gymnospermen und 123 Angiospermen.

Als Ursprung, 52% sind aus dem Fernen-Osten, 41% aus Nord-

Amerika und der restliche Teil stammt aus anderen Erdteilen.
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