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COLECŢIA DE PLANTE SUBTROPICALE,

CULTIVATE ÎN SERELE GRĂDINII BOTANICE

DIN BUCUREŞTI

SILVIA MIHĂILESCU-FIREA

In această lucrare sînt prezentate condiţiile climatice ale zonei

subtropicale (mediteraneene), vegetaţia care se dezvoltă şi care se

caracterizează prin multe specii cu frunze sempervirente, cu mult ţesut

mecanic în structura lor.

Apoi sînt prezentate principalele genuri şi specii cultivate în

serele grădinii botanice din Bucureşti, cu o succintă caracterizare şi

colecţii de plante subtropicale ce prezintă interes din punct de vedere

ştiinţific şi ornamental.

în serele grădinii botanice buoureştene, compartimentul cu plante

subtropicale etalează specii foarte cunoscute publicului datorită frumu-

seţii, utilităţii lor, plante ce cresc în ţările din jurul mării Mediteraneene

(Spania, Franţa, Italia, Turcia, Sudul Uniunii Sovietice) sau de pe alte

meleaguri al căror climat este foarte asemănător celui mediteraneean şi

anume sudul Chinei, Sudul Japoniei, Nordul Africii (Egipt, Libia, Maroc,

Siria, Alger, Arabia).

Condiţiile climatice ale zonei subtropicale se caracterizează iarna prin
cicloni ce aduc ploaie, iar vara anticiclonul Azoric care determină o climă

fierbinte şi uscată. Un anotimp rece nu există dar îngheţurile pot apărea

ocazional şi iarna este at&t de răcoroasă îneît primăvara reprezintă prin-

cipalul sezon de vegetaţie. — Zona subtropicală de tranzaţie, cu ploi de

iarnă, este situată în jurul latitudinilor de 40° nord şi sud. în timpul

verii aici se menţine o zonă de presiune ridicată a aerului, în schimb

iarna cad ploi ciclonale. Este climatul tipic al regiunii mediteraneene

(fără anotimp rece dar cu perioade ocazionale de ger şi cu secetă lungă
de vară).

Vegetaţia care se dezvoltă în aceste condiţii climatice este caracte-

rizată prin plante cu frunze mereu verzi (plante sempervirente) ce al-

cătuiesc în Corsica, Sicilia, Grecia, formaţiunea vegetală de tufiş înalt,

cunoscută sub numele de „machie" — în componenţa căreia intră măs-

linul (01ea europaea), roşcovul (Ceratonia siliqua) fisticul (Pistacia lentis-

cus) dafinul (Laurus nobilis) leandrul (Nerium oleander) smochinul (Ficus

carica) s.a.
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Exista şi o zonă sclerofilă mediteraneeanâ caracterizată tot prin

•specii veşnic verzi, cu frunze cu mult ţesut mecanic cum este merişorul

(Buxus sempervirens), trandafirul, (Rosa sempervirens), ghimpele (Smi-
iax aspera, Ruscus hypoglossum) şi regiunea mediteraneeahă continentală

cu specii malacofilc reprezentate prin rosmarin (Rosmarinus officinalis),
levănţică (Lavandula angustifolia) cimbrişor (Thymus sp.) şi nenumă-

rate specii ale genului Cistus, Helianthemum, Poterium, s.a.

După această succintă prezentare a condiţiilor climatice şi a fru-

museţilor vegetale existente în zona mediteraneeană, să trecem 1a pre-

zentarea principalelor colecţii şi specii cultivate în serele grădinii bo-

tanice bueureştene.
La intrarea în acest compartiment sîntem întâmpinaţi de un grup

de plante autentic mediteraneene, cum este (Ruscus hypoglossum L)

Ghimpele plantă subfrutescentă, totdeauna verde, ce are frunzele reduse

1a solzi membranoşi. Filocladiile, sînt pieloase, alungit ianeiolate sau

eliptice pînă 1a ovale, acute 1a vîrf dar fără spin terminal. Inflorescenţa

este eu 2 —5 flori fixate pe 1a mijlocul feţii superioare, a filoclodiilor.

Fructul este o bacă roşie, sferică cu seminţe brune deschis, de s—B5 —8 mm.

în diametru.

Smilax aspera L. este o altă plantă mediteraneeană, agăţătoare, cu

ramuri flexuoase, sarmentoase, cu organe agăţătoare în formă de ventuze

şi cu spini aplatizaţi. Prezintă frunzele alterne, ovale, hastate, coriaceae,

persistente. Florile nu prezintă interes ornamental iar fructele sînt bace

mici roşii.

Alăturat este plantat un arbust volubil cu галтип rotunde Jasminum

azoricum L. ce prezintă frunze subcordate şi marginea ondulată. Arc

flori albe plăcut mirositoare.

Asparagus albuş L. originar din partea de sud a regiunii meditera-

neene are un rizom ca un bulb cărnos şi se prezintă sub formă de tufă

mică, erectă, destul de rigidă cu vîrfuri arcuite. Ramurile au scoarţa al-

burie, iar cele laterale sînt numeroase cu cladodii lungi de o cm, moi,
liniare de culoare verde-albăstrui, aşezate 1a distanţă din 3 în 3 cm.

Spre sfîrşitul verii, au multe, flori mici albe parfumate. Fructele sînt

solitare, de culoare roşie-purpurie. Este plantă de seră rece, foarte deco-

rativă în timpul înfloririi şi al fructificaţiei.

Asparagus falcatus L. care se întîlneşte din Africa pînă în Natal,

înfloreşte în iulie-august, ca o tufă uriaşă cu ramuri care se lignifică
iar tulpinile, de culoare gris-brun, ajung pînă 1a 15 m lungime şi
sînt mult ramificate. Cladodiile sînt grupate cîte 3-5 şi spre capătul
ramurilor pot fi şi mai multe. Au forma de seceră laneiolate cu margini
ondulate de culoare verde închis, lungi de s—lo5 —10 cm iar lăţimea de 5 mm.

Solzii frunzelor au un ghimpe gros. Florile parfumate de culoare alb

curat sînt grupate în inflorescenţă sub formă de ciorchine lung de

5-8 cm. Fructele sînt de culoare brună. Planta este decorativă pentru

serele reci şi calde şi chiar pentru grădină.

Deosebit de decorativ este Chamaerops humilis L. palmierul pitic

singurul palmier ce creşte în stare sălbatică în zona Europei vest-medi-

teraneene. Este un palmier cu tulpina scurtă, ce poartă în vîrf frunzele
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pliate ca un evantai. Sînt mai multe varietăţi deosebite prin mărimea

frunzei, forma şi aspectul peţiolului şi înălţimea întregii plante.
Din tulpină şi frunze se scot fibre textile, iar fructele şi mlădiţele

tinere sînt consumate ca aliment în ţările arabe. Este foarte apreciat 1a

decorarea interioarelor.

Urmează colecţia do lendri (Nerium oleander L.) arbuşti înalţi
pină la 5 m., cu frunze verticilate cile 3 (4) lanciolato, persistente. Flo-

rile sînt mari, grupate în inflorescenţe terminale racemoase de culoare

roz, galben sau alb. Face parte din plantele ornamentale cultivate pentru
decor, cu numeroase forme horticole unele cu flori involte. Frunzele

şi scoarţa conţin glicozizi candiotonici, deci este o plantă medicinală, dar

considerată ca o plantă foarte toxică, otrăvitoare, datorită latexului ce

conţine două substanţe veninoase : oleandrina şi nerina.

Printre speciile de origină chino-japoneză întâlnim Pittosporum
tobira Ait., arbust cu frunze spatulate, obtuze, pieloase, florile alb-

crem, plăcut mirositoare, foarte răspîndit în zone rustice, mai ales pe

malul mării. Podocarpus nerrijoolia D. Don, arbust originar din

munţii Himalaia, ale cărei frunze lanceolate amintesc mai degrabă
de leandru. Lemnul său are însă alcătuirea caracteristică lemnului de

conifere fiind un gimnosperm.

De aceişi origine chino-japoneză este şi Aucuba japonica
Thunb. ce face parte din fam. Cornaceae, şi care este o plantă semper-

virentă cunoscută şi sub numele de „copacul pulbere de aur". Sînt mai

multe varietăţi din care var. crotoneifolia( are frunze mari stropite cu

galben auriu, florile mascule şi florile femele sînt pe plante separate

(dioice). Fructele sînt bace roşii şi frumoase de mărimea mălinelor dar

care se formează numai dacă polenizăm artificial. Se foloseşte cu mult

succes la decorarea interioarelor plantînd-o în ghivece sau vase speciale,
adecvate mărimii plantelor. In încăperi sau afară trebuie aşezată la semi-

umbră, pentru că nu suportă razele directe ale soarelui. lama, cînd este

frig se udă mai puţin. înmulţirea se face în iunie-iulie, prin butaşi ţinuţi
sub clopot.

Mai întîlnim cunoscutul arbust Laurus nobilis L., (dafinul) ce

prezintă frunze persistente, plăcut mirositoare, ce poate ajunge 1a

înălţimi de !0—12 m. Cu toate că este un arbust de talie mare se obiş-

nuieşte cultivarea lui în hîrdaie, în scopul realizării formelor ornamen-

tale utilizate 1 1a decorarea teraselor, holurilor etc. Frunzele sînt utilizate

în arta culinară.

Psidium catleyanum Sabine, denumit şi „guaiava căpşună", este de

asemenea un arbust specific zonelor subtropicale. Are frunze ovale,

coriacee şi lucitoare. Florile sînt albe, solitare piasatt» 1a subţioara frun-

zelor. Fructele, comestibile sînt de mărimea unei prune, de culoare pur-

puriu închis (şi pulpa) ce se coc toamna.

Punicagronatum L. (Rodia), este arbust ce creşte în tufi-

şuri de 3—4 m. înălţime sau arbore mic de 5 —7m., cu ramuri puţin spi-

noase, frunze lanciolate, lucioase de 3—B cm, roşu stacojii, cu caliciu

purpuriu şi petalele creţe. înfloreşte în iunie-septembrie, fructul este

mare, rotund de 6 —B cm., galben-roşietic, cu foarte multe seminţe. Este

originară din Persia (Iran) şi N. V. Indiei.
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Plumbago cajjensis Thunb., originară din Africa australă, este

plantă arbustivă, agăţătoare, rezistentă şi 1a temperaturi ceva

mai scăzute. Este foarte apreciată pentru florile albastre-azurii ce se dez-

voltă 1a extremitatea ramurilor. Frunzele sînt alterne, simple, )ntregi,

ovale, amplexicaule sau cu peţiol mic. Se dezvoltă bine într-un pămînt

de ţelină, cu adaus de nisip, un sol bine texturat şi drenat. La plantele

vîrstnice este chiar necesară tăierea de primăvară.

Piper nigrum L. (Piperul) este o plantă căţărătoare, avînd

peste 2 m. înălţime, cu tije verzi. Frunzele alterne, ovale, rotunjite 1a

bază, acuminate sînt de un verde închis. Este originar din Indochina,
Malaezia.

Olea europaea L. (Măslinul), tot un arbust sempervirent, cenu-

şiu-verde, deseori t ulpina cu spini. Frunzele asemănătoare cu ale

sălciei. Fructele comestibile, ovale sînt de culoare neagră 1a maturitate.

Este originar din regiunile calde ale Europei şi Asiei.

Ceratonia siliqua L. (Roşcovul) este originar din zona Medite-

raneeană. Este un arbore fără spini, înalt pînă 1a 10—12 m. cu

trunchiul scurt şi gros, iar coroana, mare are ramificaţii groase nodu-

roase cu extremităţile roşietice. Frunzele sînt persistente, paripeuat com-

puse, 6—B foliole, dure, ovale, de 3 cm. lungime. Inflorescenţa este cior-

chine cu flori mici roşietice, dioice. Fructul o păstaie brună-feruginos,

cornoasă, indehiscentă, turtită, lungă de 10 —30 cm., lată de 2—3 cm.,

drepte sau curbate cu 10 —16 seminţe.

Severinia buxijolia Oliv. din fam. Rutaceae, este o singură

specie de arbust spinos, care derivă din genul Atalantia, de care

se deosebeşte prin fructele sale, bace negre comestibile. Atinge înălţimi
de 1a I—2o1 —20 m. cu frunze simple persistente. Florile sînt mici, albe,

sesile, solitare sau în ciorchine. Este răspîndită în China sudică şi
Formosa.

Cinnamomum camphora Ness et Eberm, (arborele de camfor),

care are o coroană amplă, scoarţa cu crăpături, frunzele persis-

tente, lungi de 15 —18 cm, ovale, dure. Florile sînt de culoare alb-gălbui
iar fructele sînt bace negre-strălucitoare. Toate părţile plantei furnizează

camfor, care se obţine prin distilare. Ca arbore ornamental unele exem-

plare frumoase ating 20 m. înălţime cu o circumferinţă de 3 —3,75 m.

Este originar din Sudul Chinei, Japonia, Formosa. Este găsit

în special în locuri adăpostite pe Coasta de Azur şi în Insulele Borome-

Italia (patru insule cu aspect pitoresc, situate în lacul Major.)

Myrtus communis L. (Mirtul), este un arbust de 2 —3 m.

înălţime, foarte ramificat, cu frunze opuse, ovale, lanceolate, lungi

de 3 cm. şi late de 1 cm. ce au culoarea verde închis strălucitor cu

an peţiol scurt. Florile sînt solitare de culoare albă, plăcut mirositoare.

Fructul este o bacă de culoare neagră-albăstruie.

Myrtus ugni Mol., plantă cunoscută şi sub numele de Goia-

vier de Chile. Este un mic arbust cu aspect de tufiş, ce prezintă frunze

coriacee, aromate. Corola este în formă de clopoţel de culoare albă.



Fructele de mărimea celor de păducel (Crataegus), sînt sferice, carnea

este albicioasă cu gust aromatic, agreabil, dar totodată uşor răşinos.

Coffea arabica L. (Cafeaua) ce se prezintă ca arbust înalt de

3 —4 m. cu tulpina simplă şi ramurile expuse. Frunzele sînt ovale lan-

ciolate, puţin ondulate de un verde strălucitor (faţa superioară), ajungînd
pînă 1a 10—12 cm. lungime. Morile sînt übe sesile grupate 1a subţioara
frunzei. Fructul conţine două seminţe 1 şi devine roşu 1a maturitate. In

condiţii de seră vegetează şi fructifică foarte bine.

Colocasia antiquorum Schott., din fam. Araceae, cunoscută

şi sub numele de „Urechi de elefant" sau „Tarro", este originară
din Asia subtropicală. Această plantă prezintă tuberculi mari, rotunjiţi,

bogaţi în amidon şi sînt comestibili. Are frunze mari, ovale, cordiforme,

peltate şi ondulate, lungi de cea. 1 m. şi late de 50 cm. de culoare verde-

albăstrie puternic arcuate, larg eaniculate 1a bază.

Ficus carica L. (Smochinul), este un arbust, mai rar arbore (cîncl
ajunge pînă 1a 10 m înălţime), cu tulpina ramificată de 1a bază, co-

roana largă, rară si ramurile laterale adesea culcate şi ascendente.

Frunzele sînt lat-ovate de B—2o8 —20 cm lungime şi tot atît de late
t

de regulă
adînc lobate, cu 3—5 lobi. Fructul (sincarpUl), piriform, cărnos, soli-

tar şi axilar, foarte scurt pedunculat, comestibil este foarte dulce şi
gustos 1a maturitate.

Gardenia jasminoides Ellis originară din China şi sudul Africii

oreşte sub formă de tufă compactă cu frunze de culoare verde stră-

lucitor şi flori albe mari, foarte mirositoare ; înfloreşte din mai pînă
în septembrie. Creşte şi înfloreşte cu succes în condiţii de sol şi aer

umed, în plină lumină solară.

Dintre plantele cuno«soute şi mult utilitate în terapie, în arta culi-

nară din cele rmai vechi timpuri, găsim aici rozmarinul (Rosrmarinus of-

ficinalis h.), magiheiranul (Majorana hortensis Moench) busuiocul mare

{Ocimum basilicum L.).

în continuare, în acest sector întîlnim colecţia de azalée (Rhododen-
dron indicum L.) cu 10 taxoni, de camelii (Camellia japonica L.) cu

5 taxoni, iar centrul compartimentului este populat ou mai multe spe-

cii si varietăţi ale genului Citrus : Citrus limon Burnt, f. (lămîi), Citrus

aurantium L. (portocali), Citrus nobilis Andr. non Lour, (mandarini),
Citrus paradişi Macf. (grapipenfruit). Grupul de citrice cuprinde arbori

sau arbust' care au în scoarţă şi frunze, glande secretoare de ulei esen-

ţial care dă acestor plante un miros caracteristic. Au frunzele mereu

verzi şi 1a unele srţp_cji cu peţiolul lăţiit sau aripat (mandarin, portocal,

<*rappe-fruit) şi nearipat 1a lămîi.

Există în cadrul acestui gen un nutrăr mic de specii dar care au

o multitudine de subspecii, varietăţi şi hibrizi, destul de dificil de dis-

tins ; cultura lor este foarte extinsă mai ales în regiunile din jurul

Mării Mediteraneene sau au fost introduse relativ recent şi în Extre-

mul Orient.

Aceste ultime colecţii menţionate mai sus, fac ca în lunile de iarnă

cînd sînt puţine plante înflorite (cameliile în ianuarie, azaleele în

februarie-martie, citricile în martie-aprilie) să îneînte ochii vizi-

tatorilor prin variiabilitatea culorilor, forma floriilor şi mai ales prin
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pa.rfulm.ul plăcui al florilor de citrice şi fructelor deosebit de de-

corative.

Ca o completare a acestui decor deosebit de atractiv (tot 1a sfîrşit
de iarnă) este şi colecţia de fresii (Freesia hybrida), 16 taxoni, aşa-zisele

..superfresia" 1a care florile sînt foarte mari şi au un colorit variat în

Fig. 1. /Ispect generai! al colecţiei de citrice.

Fig. 2. Cîteva exemplare din colecţia de azalée
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Fig. 3. Cameliile înflorite

Fig. 4. Aspect din compartimentul cu plante subtropicale (Chamerops humilis,
Nerium oleander, Laurus nobilis s.a.



nuanţe de roşu, galben, portocaliu, alb şi violet. Sînt plante originare
din Africa şi aparţin familiei Iridaceae caracterizate prin bulbi mici,

tije florale subţiri, florile grupate cîte s—lo5—10 într-o inflorescenţă în

poziţie orizontală şi plăcut mirositoare.

Relativ de curînd S4a realizat şi o colecţie de muşcate (Pelargo-
nium) plante originare tot din Africa, dar care au fosit aduse în Europa
de prin anul 1714 şi 1 care sînt foarte cunoscute şi cultivate de mult

timp în ţara noastră, atît 1a sat rit şi l:.\ or i:>, apreciat:: pentru ambianţi
de veselie pe care o creează contrastul dintre frunzele de un verde

puternic, sănătos şi florile divers colorate (roz, alb, lila, siclam, corai,

roşu intens, grena) flori simple sau invoice. Astfel pot fi admirate

numeroase soiuri ale speciei P. zonale (L.) Ait. (muşcata obişnuită) peste
12 soiuri, P. grandiflorum (Andr.)) Willd. (muşcata englezească) cu circa

şapte itaxoni, P. peltaturn (L.) Ait. (muşcatele penden'te), de asemenea,

cu şapte taxoni.

Avmd în vedere rolul instructiv al Grădinii botanice bucureştene,
al aprofundării cunoştinţelor despre natur principala noastră preo-

cupare va fi îmbogăţirea permanentă a coileaţiilor de plante, astfel

îneît să lăsăm generaţiilor viitoare, o bază ştiinţifică cît mai puternică
care să 1c permită crearea de noi valori în domeniul botanicii.

LA COLLECTION DES PLANTES SUBTROPICAUX

DU JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST

Resume

Dans cet étude sont présentées les conditions climatiques de la zone

subtropicale (mediterranénne) et la végétation spécifique qui se déve-

loppe, caractérisée par plusieurs espèces avec les feuilles toujours

vertes, avec beaucoup de tissue mécanique dans leurs structure. A la

suite, sont présentés brièvement les caractères des principaux genres et

des espèces cultivées dans l'orangerie du Jardin botanique de Bucarest.

On présente également les collections des plantes subtropicaux qui

intéressent du point de vue scientifique et ornamental.


