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BOGĂŢIA VEGETALĂ DE LA GRĂDINA BOTANICĂ
DINDJIBODAS,SPLENDORILEDELADJIPANAS,
ÎMPREJURIMILEDELA BANDUNGŞI ÎNCHEIEREA
VIEŢIINOASTREINDONEZIENE

Prof. Dr. doc. ION T. TARNAVSCHI

So descriu flora şi vegetaţia din Grădina Botanică şi rezervaţia

din Djibodas, de 1a Tjipancis şi se dau unele date despre viaţa din

Indonezia, precum şi consideraţii generale floristice şi geologice de 1a

Bandung şi împrejurimi.

Se fac referiri 1a şedinţele ştiinţifice de 1a Facultatea de Biologie a

Universităţii din Djakarta, despre cele de „rămas bun" de 1a Bogor,

precum şi felul cum s-a desfăşurat încheierea ceremoniei ~Olympiadei"

asiatice „Ganefo" I din capitala Djakarta, apoi despre plecarea noastră

din frumoasa şi minunata ţară a insulelor, Indonezia, spre ţară.

Grădina Botanică din Tjibo d a s ', filiala celei Centrale din

Bogor 2 (Kebun Raya) situată în regiunea muntoasă 1a с 1600 m s.m.,

în apropierea rîului Tjiawi (Tji=rîu, fluviu ; awi=bambus), este flancată

1a nord-vest de rîul Tjiwalen pînă 1a confluenţa cu rîul Tjibodas, limitînd,

ammdouă, suprafaţa ale acestui complex experimental, care este totodată

o importantă realizare botanică 1a o înălţime mai ridicată 3
,

şi care a avut

drept curator pe SALEM RUSTI (1963).

După 10 km de drum de 1a Bogor apar munţii Gedeh (2960 m) şi

Pangerang (3000 m), precum şi regiunea deluroasă cu felul lor de planta-

ţii. Atmosfera este plăcută, se aseamănă foarte mult cu cea pe care o întâl-

nim şi drumul nostru spre Sinaia, dar ceva mai călduroasă, şi cu aspect

exotic. Dincolo de Tjiawi, spre munte, spre grădina de 1a Tjibodas,

deoparte şi de altă, sînt vile (căsuţe) pentru muncitori. Ne apropiem de

1 Transformată în Grădina Botanică de Dr. M. TREUB (1880) pe lingă

pădurea tropicală seculară pluvială, care se întinde din zona montană pînă în

cea subalpină pe flancul nord-estic al vulcanului Gedeh (1400 —1900 m. s.m.).

2 Creată de С G. REJNWARDT în 18 mai 1817.

;1 La Tjibodas se cultivă mai cu seamă plante care la Bogor au o tempe-

ratură prea ridicată, iar colecţiile din filială menţionată complectează în mod

armonios condiţidle delà Bogor.
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. 1. Casă In stil surnatran construită pentru preşedintele J. Nehru, cu

ocazia vizitei în Indonezia (195.!) ; 2. Cultură de Manihot utilissima în drum de

kßogor Spre Tjibodas (Directori O. Raţiu — Cluj şi Anwari Dilmy — Bogor) ;3. Casa administrativă a Grădinii Botanice Tjibodas.

Planşa I.
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dealuri care sînt conice şi complete acoperite de vegetaţie. La P u n t j а к

(1450 m) (PI. I, 1) se găseşte 1a 1200 m s.m. un cîmp întins pe care se cul-

tivă ceai (Thea asamica), acoperind toate pantele deluroase. în drumul

pe care-1 parcurgem, împreună cu tov. ONORIU RAŢIU, directorul Gră-

dinii Botanice din Cluj şi ANWARI DILMY, directorul Herbarului din

Bogor întîlnim succesiv următoarele plante : mai întîi Manihot uti-

lissima (cultivată, a cărei tubercul se consumă) (PI. I, 2), Durio zibethinus,

Oryza sativa (plantaţii întinse în terase îndiguite cu piatră), apoi Mimosa

pudbca, Mimosa indica (spontane), Sporobolus berteroanus, Turnera ulmi-

folia, Stachystarpheta jamaicensis, Tithonia sp. (cu flori galbene), Impe-
rata cylindrica, Thea asamica (din cele cam 80 de soiuri de ceaiuri din

insula Djawa, dintre care această suprafaţă este mică, cu toate că ocupă
2 —3 munţi), Ageratum conyzoides, Acacia decurrens etc. iar 1a 35 km de

Bogor, 1a 1696 m s.m., întîlnim Cupressus lusitaniens, С. sempervirens

(plantate), Pinus merkusii, Pinus insularis, Alsophila sp. (spontan), Acacia

podalyriaefolia (PI. VI, 3), Casuarina sp. (alee) etc. Din drumul principal

se desprinde apoi un drumuleţ, care se termină 1a intrarea în Grădina

din Tjibodas. Lîngă poarta de intrare afară se întîlnesc speciile
de Punica granatum, Citrus maxima şi Mangifera indica (toate în fruct).

Grădina Botanică din Tjibodas are o suprafaţă de с 60 ha. Ea

a fost înfiinţată ca teren experimental în anul 1860 5
.

Are ca anexă o

rezervaţie de с 3000 ha, dintre care с 1200 ha aparţin Grădinii Botanice,

situate lîngă instituţie. Rezervaţia este foarte bogată în specii şi este o

pădure seculară G .

Grădina a avut în anul 1963 <un număr de 120 muncitori conduşi de

un curator. Interesant este că fiecare muncitor primea 14 rupii pe zi, 8

kg de orez pe lună, 1/2 kg de zahăr, iar fiecare familie 6 kg de petrol

pe lună. Grădina dispune de un camion pentru toate treburile instituţiei.

Se poate remarca că în toată Djawa există с 600 specii de

Orchideae, din totalul acestora cresc spontan în rezervaţia grădinii

с 150 de specii ; din cele с 60 de genuri, 40 sînt tericole, iar 110 specii
dintre ele sînt epifite în pădurea înconjurătoare. La această bogăţie flo-

ristică se mai adaogă vreo 60 unităţi sistematice de Ficus. S. H. KOODERS

în contribuţia sa spune că ~pluviisilvae" din rezervaţia din Tjibodas au

un număr de 350 specii (61 •>/„) de tufe erecte şi plante ierbacee, precum

şi 60 specii (10%) de plante urcătoare : 1a un loc 575 specii. Tot aşa se

erprimă şi M. L. A. BRUGGEMAN în lucrarea sa (1927).

De pe terasa clădirii administrative (PI. I 3) unde am semnat con-

dica de vizitatori, menţionînd scopul nostru, am fotografiat şi minunata

alee de Araucaria din Grădina Botanică, alcătuită din Araucaria bidwillii,

în partea de sus, spre casa administrativă, iar mai jos, continuîndu-se ca

A. excelsa (PI. 11, 1). Toate exemplarele sînt mari, bine dezvoltate, cu

4 în curmătură, o frumoasă casă, construită în stil sumatran, pentru NEHRU,

preşedintele Indiei, cu ocazia vizitei sale în Indonesia (1953) după eliberarea

acesteia (1949).
5 Folosită mai întîi ca grădină montană, ca teren pentru cultură în special a

plantei Cinchona, însă fără rezultate încurajatoare.
6 Menţionată mai sus (vezi nota şi articolul TARNAVSCHI — DILMY 1967).
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1. Orezăria în terase, văzută în deschiderea aleei făcută de Araucaria

fidwillii din Tjibodas ; 2. Grup de ferigi la intrarea în Grădina Botanică ;3.
Alsophila sapuarensis, spontană, din Grădina Botanică (jos) din Tjibodas.

Planşa II.
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multe fructe (mîncate în parte de „veveriţe"), unele ramificate de

jos, avînd o grosime de 80 —100 cm. în fund se vede o frumoasă planta-
ţie de ceai şi orezărie. Aceasta din urmă se observă printr-o „des-
chidere« pe care o face aleea menţionată (PI. 11, 1) ; orezăria avea o

împrejmuire executată din pHatră (( qa aproape pretutindeni- în In-

donezia).

La intrarea în grădină am fost întîmpinaţi de plante din neamul

ferigilor, cum este specia locală de Alsophila sapuariensis şi alte ferigi,
între care şi Todea barbara etc. (PL 111, 2 şi 3).

După o vizită făcută prin grădină, luînd 'cunoştinţă şi de bogăţia

speciilor mtîlnite, despre care va fi vorba, am luat masa cu A. Dilmy, care

a fost destul de copioasă şi neobişnuită în Indonesia, constînd dintr-o

supă de fasole (piperată) cu puţine legume (cu gust nedefinit), s-au ser-

vit pîrjoale din carne de vită cu cartofi, doi peştişori (Carassus), drept
gustare „bani", o mînoare de răcuşori, cu puţină fidea italiană, varză

(cotoare de frunze) şi un sos (nedefinit), orez, cartofi, castraveţi (6

felii), tomate (4 felii), apoi un compot de Mangifera foetida (cam fetid)

dulce, dar gustos şi răcoritor ; 1a toate sta 1a dispoziţie o cantitate de

ardei (mojarat) în ulei de palmier nerafinat. A fost servită şi apă
1a gheaţă, avînd gustul apei noastre obişnuite.

Cu ocazia discuţiei avută cu A. Dilmy am aflat că muncitorii pînă
acum nu şi-au putut permite decît de 3 —4 ori pe an să mănînce carne

1c vită (kg = 600 de rupii) ; odată pe an se mănîncă o găină şi se

mănîncă puţine ouă ; păsările se vînd pentru a face bani necesari

existenţei. în mod obişnuit se mînca orez cu peşte sărat (uscat) şi
fructe pe care 1c cultivă pe lîngă casă sau se culeg din pădurea secu-

lară. Numai cei însităriţi, care cîştigă bine (c. 100.000—200.000 de rupii

pe lună), puţini din cele mai multe zeci de milioane de locuitori

indonezieni, îşi puteau permite să mănînce mai des carne. A. Dilmy

singur mănîncă odată pe săptămînă carne (de pasăre sau de vită) în

schimb copiii săi consumă carne în fiecare zi. El spunea, pentru mun-

citori viaţa este încă destul de grea, dar mult mai uşoară decît altă-

dată cînl erau oprimaţi. An de an condiţiile de viaţă ale muncitorilor,

mai ou seamă, se îmbunătăţesc şi ca atare sînt mai ataşaţi noilor con-

diţii ale regimului şi eliberării lor.

Vizitînd mai pe îndelete Grădina Botanică din Tjibodas, plecat altă-

dată cu repreezntantul BOGHIONO de 1a M.1.P.1., aceasta avea 1a

umbră o temperatură de 21°C, în 'general, şi o atmosferă ca 1a Sinaia

sau Predeal (de 1a noi). Se poate spune că obişnuit în grădina

botanică de 1a Tjibodas domneşte (în medie, zilnic) în timpul verii

o temperatură de 16° C (cea mai scăzută), iar în timpul ploilor +20°C

(+l9°C), sus 1a munte {lîngă crater) temperatura minimă anuală este

de +6°€. Ca precipitaţii scăzute în 5 luni ale anului 1959 (adică în

lunile II—VI) au fost с 1761 mm, ceea ce este aproape normal.

Totul era în floare şi în plină vegetaţie. Am făcut cunoştinţă cu

următoarele specii de plante, pe lîngă cele văzute pînă acuma, bine

înţeles, în ordinea de pe teren, fără a ţine seamă de sistematica lor.

7 N-am avut plăcerea să o vedem şi dacă seamănă cu a noastră.
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Plantele cu care ne-am întâlnit au fost : Dracaena draco, Aloe bainesii

(PI. 111, 2), Agaixe ferox, Castanospermum australe, Alnus maritima,

Dacrydium elatum, Datura arborea (cu tulpini de 6—7 m înaţime şi de

ţO—30 cm în diametru) sub numele de Brugmansia candida, Cunningha-
mia lanceolata, Tristania laurina, Brachychiton acerifolium, Melaleuca

bracteata (cu spic în vîrful ramurilor sau sub acestea), Cupressus go-

veniana, IC. isempervivens
,

C. lusitanica, C. funebris, С çashmeriana

etc. (arbori falnici de 30—130 om grosime), Casuarina torrulosa (cu
siuber lamelar şi longitudinal)] Tristania suaveolens (de 60—70 cm

în diametru), Eucalyptus saligna (arbore cam de 50 m înălţime şi cea.

2 m în diametru), apoi E. capiteibata E. citriodora E. scabra, E. pilu-

laris E. punctata (formînld un grup) etc., urmează Altingia excelsa

(arbore, cea 3,1 m în diametru), Grevillea banksii (cu fructe sub forma

de folicule), de Grevillea robusta (arbore cea. 1,1 m în diametru), de ase-

menea, Araucaria rulei (cu frunze în jurul ramurilor, cilindrice arcat

erecte), toată creşterea plantei îi dă un aspedt curios, care de 1a dis-

tanţă pare a fi o Euphorbiaceae sau Cactaceae candelabrică, ajungînd
1a grosimea de 80 cm şi 1a peste 15 m înălţime. Este plantată izolat.

Araucaria cookii, asemănătoare celorlalte exemplare din aleea de

Araucaria bidwillii (PI. 111, 1).
în timpul nopţii, cam pe 1a ora 22 şi 1a ora 3, muntele Gedeh

Gunung a erupt şi a răbufnit de două ori (ca o explozie de carieră)
trezindu-ne.

Dimineaţă am continuat vizitarea grădinii din Tjibodas, admirînd

între altele Pinus longijolia, Castanopsis argentea (arbore de cea.

1,1 m în 1

diametru), formîrd o fîşie de pădure naturală cu foarte multe

epifite d.cx. : Asplenium nidus, Orchidaceae, Menispermum, Araceae

s.a. ; se observă un grup de Pandanus tectorum, Palmae, care formează

o pădure foarte greu de străbătut ; se mai văd speciile de Polypodium
aureum, Trichospermum pulchrum, Lithocarpus teysmannii (arbore de

cea. 1 m în diametru) încărcat cu Drynaria heraclea şi D. quercifolia

şi se continuă cu o pădure naturală, neexploatată, într-o vale adîncă

şi abruptă (cu fel de fel de liane)) ; apoi Helicea serrata, Engelhardtia

spicata (arbore de cea. 0,6 cm în diametru) cu rădăcini în formă de

cherestea, Entada phaseoloides (arbore, liană), Podocarpus imbricata

(arbore de cea. 1,1 m în diam.), Elaeagnus latifolia (arbore, liană). Neo-

nauclea obtusa (Rubiaceae, arbore, 25 —40 cm în diam.), Syncarpia glo-
mifera (arbore de cea. 1,6 m în gros.), Macropanax dispermum (arbore,

cu şanţuri longitudinale), Schima wallichii (Theaceae, arbore c,u tul-

pini de cea. 0.7 cm în diam.) şi un frumos grup de Alsophila, spontan
în Grădina Botanică (în partea de jos) cu o tulpină de cea. 20 cm în

diam. ; tot în grădină este şi Radermachera gigantea (Bigoniaceae),
Rauvolfia javanica (arbore de cea 50 cm în diam.), Hakea saligna (Pro-

teeaceae, arbore cu trunchiul foarte scurt de cea. 50 cm în diam. rami-

ficat de jos, cu frunze lanceolate ca 1a salcie), H. pubescens (tufă de

cea. 3 m înălţime) şi un foarte arătos exemplar de Rhodoleia teysmannii,

arboras cu trunchiul scurt şi port candelabric, erect şi de cea. 7 —B m

înălţime. După această'plantă frumoasă dintre Hamamelidaceae, origi-

nară din Sumatra, am contemplat un splendid arbore de Cupressus cas-
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hmeriana (din Tibet) cu ramuri pendule şi frunze glaucescente şi cu

o formă conică piramidală. Tot plante foarte decorative (de pînă 1a

4 m) formeală un grup de Alsophila squamulata, Alsophila glauca, Al-

sophila sapuariensis', avînd în fiaţă un, grup splendid de Dicksonia

Ыитег şi Todea barbara ; tot aici se găseşte şi Angiopteris evecta (din

Djawa), (PI. 11, 2), precum şi Polypodiiûm feéi, am frunze cureloase,
ovat lanceolate (fertile) şi ovale (sterile) ; cultivată este şi Colletia

cruciata (o Rhamnaceae din Chile). Mai întîlnim Pandanus utilis

pornind din trunchiu şi din partea bazală), apoi Widdringtonia whyttei

cea. 40 cm în diam., 2 m înălţime, ramificat, cu rădăcini în formă de cata-

lige (Cupressaceae), Cinnamomum camphora (arbore cu tulpina de cea.

40 cm în diam.. şi cea. 10 m înalţ.), Juniperus procera (din Afr. or., două

tulpini comune, împreună, de cea. 1,5 m în diam.) ; creşte şi Grevillea lil-

liana var. albescans, Callistenon rigidus şi Nolina longifolia (o Liliaceae

sub formă de arbore, trei exemplare
(

concrescute 1a bază, cu un dia-

metru de cea. 80 cm, tulpini umflate 1a bază, cu ritidom evident, fisurat

longitudinal pînă 1a cea. 2 m şi cu lamele de cea. 3—4 cm înălţime).

Dezvoltarea aceasta se vede foarte rar şi prezintă o curiozitate. Se for-

mează mai cu seamă 1a exemplare care 'cresc izolat. Tot în grădina d°

1a Tjibodas, în pădure, creşte spontan şi Balanophora globosa (parazit

pe rădăcinile de Ficus ribes, c,u 'frunze) şi Neperthes melanophora (cu
urnele acoperite de frunze căzute ; se urcă şi se agaţă de tulpinile

altor plante pînă 1a 2 m, cu cîrcelul din vîrful frunzelor ei), se mai

poate vedea Euonymus javanicus (arbore de cea. 20 cm în diam.) şi

Ostoles paniciilata (Euphorbiaceae, sub formă de „arbore" de cea. 30 —35

cm în diam.).

Se mai poate menţiona şi deplasarea făcută în Djawa de vest cu

Bv.S. SOMADICARTA de 1a „Museum Zoologicum Bogoriense" spre

Palaburan-Ratu, trecînid pe Ungă o frumoasă şi 'întinsă plantaţie de

Hevea brasüiensis. Sînt plante lemnoase, bine dezvoltate, dintre care,

Oupă aprox. 40 de ani, unele exemple se scot £?i se înlo-

cuiesc cu altele. Plantaţia este situată într-o regiune deluroasă foarte

erodată. La capătul pădurii se află, 1a malul Oceanului Indian, un port
pescăresc.

în cele din urmă am a jus 1a Tjisolok şi 1a Tjipanas ; cea din urmă

este o staţiune balneară cu ape minerale, çu răbufniri în răstimpuri
scurte a

'
unor izvoare calde, chiar fierbinţi, a căror temperatură nu

se poate suporta decît cu greu, un fel de „gheizere" (PI. IV, 1). Se limi-

tează cu o pădure naturală, seculară, unde se pot identifica o serie de
plantet ca : Menispermum sp., Phyllostachys aurea, Durio zibethinus

(mult cultivat în Indonesia ca plantă alimentară), apoi Polypodium
aureurn Selaginella apoda, Phoenix dactyfera, Zalacca edulis, Arum

sp., Zingiber officinale, Philodendron sp., Smilcix sp., Ficus sp., Lager-
stroemia sp., Dipterocarpus sp. (cu fructe aproape sferice, prevăzute
cu două apendice destul de mari, pentru zbor şi diseminare).

în pădurea netăiată de 1a Tjisolok şi Tjipanas, în marginea acesteia

era o Steradia (falnică) crescînd pe un abrupt stîncos, acoperit de vege-

taţie, cu rădăcini vizibile, groase 1c 30—40 cm pe o distanţă de 6—lo m

în jos, cu un fruct în formă de nucă mică, tetraaripată. Părîul (rîul) de
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sub pădure are o apă foarte caldă, sulfuroasă, de 1a izvoarele menţio-
nate, în cursul pariului şi din părţile laterale ale acestuia, 1a Tjipanas,

ţişnesc din loc în loc o sumedenie de izvoare sulfuroase formînd nişte
ridicători conice de calcar sulfatic, alb, cu dungi brune de fier (PI.
IV, 1). Apa 1a 3 m de 1a ejecţie, este încă foarte fierbinte, avînd o

temperatură de cea. 50—60°C, iar jetul probabil cea. 70— 80°C. Din cînd în

cînd apa ţîşneşte cu o putere mare în sus (4—5 m), formînd un nouraş

dus de vînt pe o distanţă de cea s—B m şi în sus pînă 1a cea. 20 m înăl-

ţime. Pe malul pariului există o pădure tropicală rerofilă cu foarte

multe epifite.

înapoindu-ne 1a Tjisolok, din apropiere, se văd pe litoral o seric

de plante între care : Pandanus tectorum (PI. IV, 2), Cocos nudfera,

Oryza sativa, Nipa jruticans, Samanea şaman, Dipterocarpus sp. (în
pădure), Manihot utilissima, Tectona grandis (plantat şi spontan), o

bămbusee şi Caryota mitis, Ceiba pentandra, Ficus sp., Artocarpus sp.

(cu frunze întregi, partite şi heterofile), Imperata cylindrica. Se mai

întîlnesc şi plante de Mangijera indica, M. foetida, Caryca papaya, Sα-

cchanim officinarum, Arenga saceharijera fpalmier de zahăr) şi un

frumos gard viu de Hibiscus rosa-sinesis (fasonat). Se observă pe dife-

rite plante lemnoase o lorantacee, foarte răspîndită, o specie de Ficus

(arbore de 1,1 m grosime, cu o sumedenie de rădăcini aeriene) şi
Abutilon crispum. Ajungem 1a Palaburan-Ratu (orăşel, port pescăresc,
unde acostează aproape numai vase de mare, cu tot felul de peşte (între
care şi reqhini), sepii, precum şi diferite fructe aduse de pe alte insule.

Plantele în genere sînt încărcate de epifite (Aracee, ferigi şi Orchideae).

Pe dealnri se văd vaste culturi de Thea asamica, 1a care cultură se fac

multe intervenţii de asanare.

în felul acesta şederea noastră în insulă a devenit mai interesantă,

fiindcă ne-a oferit frumuseţile ei nevoalate, aşa cum sînt ele în realitate.

* *

De la Воg о г am plecat apoi peste Puntjak la Bandung

pentru a cunoaşte cum este organizat învăţălmîntul subdepartamentului

biologic de la Institutul Tehnologic. Din capul locului s-a putut constata

că învăţămîntul biologic este cu o durată de 5 ani. în anul I şi II se

predă Botanica generală (adică Morfologia plantelor) şi Botanică siste-

matică cu un volum de 8.5 ore săptămînal pe tot anul, iar specializarea

începe în anul IV, când fiecare îşi alege specialitatea de Botanică sau

Zoologie, cu un volum de 12. ore pe ambele semestre ; se pregăteşte

o lucrare de specializare, aleasă, precum şi 2 lucrări la obiectele secun-

dare (la alegere). După această activitate absolventul obţine titlul virtual

de doctorand şi 'este reţinut fie la Insltitut îrtr-un post de cercetare,
fie devine profesor de şcoală medie sau intră într-un institut de cerce-

tare al MIPI.

Institutul Tehnologic are un efectiv de cea. 200 de studenţi 1a depar-

tamentul de Biologie. Toată lumea studioasă trebuie să urmeze, în anul

IV, obiectul „Ştiinţele sociale şi politice", precum şi „Religia". Direcţia

secţiei de Botanică şi Zoologie a fost încredinţată decanului Prof. Dr.
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TISRA AMIDJAJA, iar preşedintele Institutului Tehnologic a fost

prof. ing. O. KOSASIH de 1a construcţie.

în aceeaşi zi, am vizitat Zooparcul (Kebun Binatang) unde am văzut

mai îndeaproape animalele de Banteng f= Bos sondaicus, din Udjankulon
şi Djawa) cu răspîndirea sa în Djawa, Bali, Kalimantan, Malaya, Birma,

Indo-China şi Thailanda, precum şi un eermplar masculin de Urang-Utan
(din Kalimantan) etc.

în ziua următoare am fost 1a vulcanul Tangkuban-Ratu-
P r a h u cu craterul mare numit Kuwah-Ratu. Craterul vulcanului

Tangkuban-Ratuf-Prahu are versanţii deasupra conului de

ejecţie căptuşiţi cu Vaccinium varingifolium (arbore de cea. 15—20 ani

ajungînd 1a cea. 50—60 om în diam. şi 1a cea 6—7 m înălţime) în partea
de sus a craterului, iar în jur creşte foarte mult Polypodium jeéi, apoi
Melastoma malabathricum, Ficus tiiversifolia, F. deltoides, Pteris sp.

(plantă mare), Gleichenia linearis (care urcă pînă 1a 1900 m s.m., fruc-

tele se consumă tinere şi proaspete, preparate sînt acrişoare), Blechnum

sp. (cu sporo- şi trofofile, ca 1a Strutiopteris) Lycopodium cf. cernum.

Lemnul de Vaccinium varingifolium, 'este folosit ca lemn de foc şi mai

ales în sculptură (PI. V, 1).

De remarcat este faptul, că în apropierea craterului există văi sterpe

cu versanţi de 5 —6 m înălţime şi largi de 0,5—1 km cu emanaţiuni

de sulf şi СО în care un student şi alte 3 persoane herborizînd au murit

intoxicaţi ; locurile aceste (şi sînt multe de felul acesta) datorită crăpă-

turilor formate în fundul văii au devenit periculoase şi nocive ; din cînd

în cînd se găsesc animale mici (rozătoare) moarte.

Litiera de pădure este formată din frunze de Vaccinium, Aralia,

Pteris, Blechnum şi pe alocuri de Gleichenia, cu o grosime de cea. 25—40

Pteris, Blechnum şi pe alocuri de Gleichenia, cu o grosime de cea.

25—40 om.

Pe versantul nordic Vaccinium varingifolium coboară pînă aproape

fundul craterului. 'Interesant este faptul că în crater, veietaţia lemnoasă

(puţină) este complet lipsită de licheni din cauza gazelor emanate şi

a sensibilităţii acestora mai mari.

în staţiunea experimentală a Institutului de Tehnologie şi Biologie de

1a Bandung se cultivă : Erythroxylon coca. Foeniculum vulgare (anason,

pînă 1a 1,5 m înălţime, în terase), Blechnum sp., Fagopyrum sagittatum
sau esculentum Digitalis purpurea, Thymus vulgaris, Tagetes sp., Py-
rethurm sp., Mentha piperita, Aloë vera (pentru spălatul părului), Gera-

nium odoratissimum, Zingiber officinale şi specii de Dahlia, precum

şi Andropogon citratum, din care se extrage un ulei, iar frunzele sînt

folosite ca insectifug şi pentru săpun. Dă aşa-numitul ~Zitronenöl" ;

frunzele sînt folosite şi ca condiment pentru conservarea peştelui şi
ca adaos în băutură, apoi Andropogon ciiiratum sau Andropogon nardus

ceriferus, care creşte în Indonesia pe un sol foarte prost. Toate acestea

şi altele încă, sîmt cultivate experimental'în straturi (pături) de 1,5 m

lăţime şi pe o lungime diferită, după specie.

Alături se găseşte Pinus merkusii ai cărui puie'ţi sînt cultivaţi indi-

vidual în ghivece 1c bambus, care după un an se sparg şi planita este



1. Craterul vulcanului Tangkuban-Rdu-Rrahu, numit Kuwah-

Ratu, cu Vaccinium variTigifolium, din apropierea Bandungului ; 2. Clă-

direa şedinţei afro-asiatice unde s-a semnat „Pantja Sila" din Bandung.

Planşa V.



pusă în pămînt în care se dezvoltă mai departe. Se poate remarca că

plantele de 2, 3, 4 ani sînt prea mari şi nu se prind decît foarte greu.

Am trecut pe lingă" casa unde s-a semnat „Pamtja Sila« în clădirea

„Madjelis Perus jawaratan Katjak-Gedung Merkeda" (PI. V, 2).

Traversînd pădurea pluvială, mai jos de craterul vulca-

nului, spre Bandung,
k
am reţinut un aspect în care creşte sălbatic Also-

phila lapuoriensis, Eupatorium inulifolium, Nephrolepis sp., Zingiber

officinale, Sehima wallichii, Lantana cămara, care toate vegetează 1a

marginea unei păduri de Pinus merkusii (PI. VI, 4).

După asimilarea acestor experienţe ne-aan întors 1a Вog o r. De

1a hotelul „Istana" am trecut din nou pe 1a frumoasa clădire unde s-a

ţinut
' renumita conferinţă „afro-asiatică", precum şi prin strada comer-

cială, foarte interesantă din mai multe puncte de vedere a oraşul" '

В a n d u n g.

* *

în ultimele zile ale timpului petrecut în Indoneezia am pregătit
la Bogor referatele intitulate „Despre dezvoltarea botanicii şi a învă-

ţămîntului botanic în România" (Prof. dr. I. T. TARNA VSCHI) şi

„Despre originea florei şi vegetaţiei în R. P. Română" (Dir. O. RAŢIU),
traduse apoi în limba germană (de mine) şi prezentate în limba indo-

neziana (în paralel) de prof. dr. SUKRISNÖ, decanul Facultăţii de Bio-

logie, unui număr de peste 100 de studenţi de la Universitatea din

Djakarta. De remarcat era faptul felului de a fi al studenţilor în

sală şi în clădire (obişnuit). Domnea o linişte perfectă, nu se vorbea

de-a valma, aşa cum este în ţările latine. Se vorbea numai direct şi
în şoaptă, nu peste capetele altora. '

Tot în intervalul acesta de sfîrşit au avut loc 1a Bogor, mai întîi

o şedinţă
'

colegială cu biologii din localitate (Pi. VII, VIII şi IX) (cu

persoanele menţionate în sală şi pe fotografie) şi altă şedinţă 1a care au

asistat peste 30 de persoane biologi, prezenţi fiind şi tov. Safta de 1a

Ambasada noastră din Djakarta, profesorul de educaţie fizică

Mureşan (Bucureşti), şeful delegaţiei noastre de 1a „Ganefo" I, tov.

ILIESCU, secretarul ambasadei, apoi prof. dr. M. lACOVLEV din

Leningrad cu soţia, prof. dr. BERTRAND ENRICO (Mexiko) cu soţia,

prof. dr. ABEYWIKRAMA de 1a Universitatea din Colombo (Ceylon),

prof. dr. F. R. FOSBERG de la Consiliul Naţional de Cercetare din

Washingtor (U.S.A.) şi prof. dr. RAOUL SERENE, expert pentru taxo-

nomic marină UNESCO de 1a ~South East Asia Science Cooperation

Office" din Djakarta.

Cu această ocazie s-au rostit cuvîntări ocazionale de 'către direc-

torul Grădinii Botanice Centrale din Bogor prof. dr. S. SOETOMO şi

răspunsurile din partea prof. dr. lON T. TARNAVSCHI (România),

prof. Dr. F. R. FOSBERG (S.U.A. şi dr. RAOUL SERENE (UNESCO),

într-o atmosferă de caldă prietenie şi colegialitate s-a desfăşurat această

întîlnire de „rămas bun" pentru oaspeţii români şi de salut

a participanţilor amintiţi de 1a „Sompozionul" consacrat problemei păşu-
nilor şi fîne'ţelor umede tropicale de 1a Bandung, care s-a ţinut se va

ţine din 2—lo ani.

177
12 — Acta Botanică
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1. Aspect

um paaurea pluvială
de sub vulcanul Tang-

kuban-Ratu-Prahu ; 2.

Stadionul sportiv din

Djakarta, construit pen-

tru „Ganefu" I ; 3. Aca-

cia podalyriaefolia din

Djawa, crescînd în Gră-

dina botanică Tjibodas.

Planşa VI.
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A doua zi ne-am întîlnit La Djakarta cu profesorul SARVONO

PRAWIROHARDJO (ministru şi preşedinte de 1a MIPI) 1a un prînz
1a care au asistat şi tov. STANCU de 1a Ambasada română, SOETOMO,
DILMY şi RADHIE, discutând despre anumite probleme de învăţămînt
cu reprezentantul ştiinţific al Indoneziei. După această întâlnire ne-am

întors 1a sediul nostru în casa de oaspeţi ai Grădinii' Botanice Centrale

din Вog o r (altădată Buitenzorg).
încheierea şederii noastre a fost şi participarea la un cocktail

dat ca „rămas bun" de ambasadorul nostru în Indonezia, tov. PAVEL

SILARD.

€âtre
'

sfîrşitul perioadei din Indonesia am participat şi 1a cere-

monialul de „închidere" a Olimpiadei asiatice „Ganefo" I, a cărei

descriere o dau în cele ce urmează :

In ziua
l

de 22 noiembrie, 1a amiază, am plecat de 1a Bogor 1a

festivitatea de închidere a lui „Ganefo" I spre capitala Djakarta cu soţii

prof. dr. M. lOCOVLEV, soţii SOEMANAGARA (secretara institutului)

şi tov. director ONORIU RAŢIU.

Am ajuns 1a deschiderea lucrărilor de „încheiere" 1a „Stadionul

Utajrma" cu peste 100.000 de locuri (om lîngă om) pe un cer ceţos (vezi

„Opening ceremony — 10 nov. 1963 — Gelora Bung Karno Main Stalion-

Ganefo I, Djaakrta") (Pi. VI 2).

La ora 16 apar o fanfară şi o echipă de sportivi ; fanfara

a doua este dirijată de o femeie-tambur (destul de tuciurie,

neobişnuită în Indonezia), personalul ei este într-un „kaki"

deschis, iar conducâtoiarea în/tr-o fustă гДЬа plislată m o pană de

„pasăre de paradis" 'în pălărie, cea mai drăguţă şi nostimă fanfară,

după care urmează cea a „Clubului Academiei de Ştiinţe Politice Mi-

litare" si altele.

închiderea ceremonialului se face cu muzica fanfarei „Marinarilor

Militari".

Expunerea tlfabetică a celor 52 de echipe de sportivi cu un efec-

tiv cam 1c 2400 —2500 de participanţi, mai cu seamă din ţările asiatice

şi ale Africei, cu o „selecţie" a ţărilor europene. Se remarcă însă că

ţările socialiste au fost toate prezente.

Fiecare delegaţie era prezentată printr-o placă indicatoare porta-

tivă a ţării şi un steag (stindard) propriu al naiunii şi cu un conducă-

tor al grupului (ca de obicei 1a olimpiade). Dintre participanţi, numai

38 de echipe mai mici întruneau cam 731 de sportivi, iar restul de 14

echipe erau grupe mari (100—200) de oameni. în total, 1a acest joc,

adică 1a organizarea „Olimpiadei Asiatice", au fost prezenţi peste 200

de medici oficiali pe teren, cu toate că fieecare grup poseda asistenţa

sa medicală proprie, pe lîngă cea oficială.

La un moment dat printre pancartele ţărilor au trecut steagurile

echipelor în semicerc în faţa tribunei oficiale, situate toate în spatele

vorbitorului „Ganefo" I. A. urmat cuvîntul de închidere a olimpiadei,

cu coborîrea steagului „Ganefo" I, în cîntec de fanfară. Steagul este

purtat de 8 tineri marinari prin faţa tribunei, este împăturit şi pre-

dat unui grup de 4 fete, care îl restituie preşedintelui ţării.

Steagurile trec 1a locul lor, părăsind semicercul, şi ceremonialul se
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încheie prin cuvîntul final al conducătorului statului. Se aprind nume-

roase torţe, alcătuite din fete şi băieţi, care se mişcă alternativ în jurul

şefului lor, în total vre-o 30 de cercuri, care, în cele din urmă, se

contopesc în două cercuri mari şi qîntă „Auf Wiedersehen" un cor de

tineri şi tinere. între itimp odată cu salvele de tun şi stingerea flacărei,

pleacă conducătorul ţării. în faţa fiecărei ţări apar persoane care predau
cadouri. Se фШ ceva vesel de „ädio". iSc dă drumul 1a baloane şi
mtr-o atmosferă de „ceremonie religioasă" (laicizată) se încheie această

serbare în cîntecul „Ganefo" al sportivilor.

După întoarcerea noasitră 1a Вog o r am pregătit, în continuare,

totul pentru drumul nostru lung de înapoiere, pe care îl aşteptam şi

ne aşteptau şi alţii, care ne erau aproape şi cu care lucram zi de zi,

ceea ce arătau şi scrisorile primite din ţară, dar ne bucuram încă de

cîteva zile în frumoasa ţară a surprizelor pentru noi.

Din partea Grădinii botanice din Bogor ni s-a predat de către

directorul grădinii, SOETJANA KASSAN o colecţie de plante vü de

Orchidaceüe pentru Bucureşti şi Cluj. Ni s-a predat, de asemenea,

şi materialul herborizat în expediţia din Kalimantan (Borneo),

care, toate, fac astăzi obiectul de inventar al instituţiilor menţionate

şi totodată dovada activităţii noastre în Indonezia, împreună cu alte

materiale colectate timp de 3 luni în diferite regiuni ale acestei ţări

tropilcale de vis, care, toate, au fos;t adăpostite în 16 coleite, rod al

muncii noastre desinteresate, şi predate 1a aeroportul „Garuda" din

Djакa r t a, atît materialele botanice, cit şi cele personale, pentru a

lua drumul spre ţara, ajutat de reprezentanţii oficiali ai Ambasadei

române din Djakarta, pentru care, gest amical, 1c exprimăm şi aici,

mulţumirile noastre calde.

în 30 noiembrie am avut prilejul să participăm 1a primirea în

Grăjdina boniatică din Bogor a cosmonauţilor sovietici, prezentă fiind

şi prima femeie, V. TEREŞKOVA, care a zburat în cosmos, 1a Insti-

tutul Naţional de Biologie din Grădina Botanică Centrală (Kebun Raya)

din Bogor, în prezenţa conducătorului statului.

Pleclarea noantră din frumoasa şi minunata ţară a Indoneziei s-a

făcut în ziua următoare. Prin Praga, am ajuns în'ţara noastră, de care

ne-a fost dor şi în felul acesta, încheiat o parte din viaţa noastră, în
care am văzut multe şi am învăţat, de asemenea, cum se poate trăi
fără prea mari griji, la tropice, în bogăţia plantelor care te înconjoară
la fiecare pas, mereu Sub altă formă. Astfel, a luat sfîrşit schimbul nos-

tru de experienţă cu colegii din Indonezia. în urma vizitei pe care a

făcut-o Conducerea Ţării noastre în această ţară de basm şi a visuri-

lor, care, din păjcate, a oprimată secole de-a rîndul de colonia-

lişti. Indonezia s-a eliberat la 17 august 1949, zi î n care se serbează

acest eveniment în fiecare lună pentru ct poporul să aibă mereu în

minte eliberarea ţării de exploatarea seculară de oare a avut, cu regret,

pante în trecut. Poporul indonezian a aflat, de asemenea, că are drepH
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tul să fie în rind cu celelalte popoare de pe glob, neuiitînd obiceiurile

locale şi tradiţiile sale, precum şi viaţa dusă sub soarele tropical, în

mijlocul apelor, despre care vorbesc o multitudine de insule alcătuind

această ţară minunată, ce merită să fie cunoscurtă mai îndeaproape,

căci numai cunoscînd-o se poate şi aprecia. Numai aşa cutreierînd-o
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ţi se întipăresc locurile aceste minunate. Aşa se poate beneficia şi de

cuceririle, în timpul scurs de-ia rîndul secolelor, care sînt bogate şi

nu s-au pierdut şi nu s-au putut introduce din Europa.
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Note generale.

Trebuie să remarcăm cu recunoştinţă, că pe lingă puţinele plante
pe care le cunoaştem din flora ţării noasltre sau din cărţi (proporţia
este cam 1:5 ; numai fanerogame)), recunoaşterea lor, în majoritatea
cazurilor menţionate (spontane şi cultivate), pe parcurs, aproape no i
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pentru noi, ne-au fost verificate şi în bună parte, arătate de specia-
Tliştii caree ne-au însoţit, cum au fost profesorii dr. A. J. С H. Koster-

mans şi Anwari Dilmy, buni cunoscători ai florii indoneziene, precum

şi alţii. In grădinile botanice vizitate de noi, s-,a făcut această chiar

după inscripţia (eticheta) lor oficială, care însoţeşte fieoare plantă (mai

cu seamă lemnoasă), existentă în grădina respectivă.

Mai menţionăm că din colecţia foarte mare existentă, multe exem-

plare au numai indiqaţia că aparţin unei familii, unui gen sau

indicată fiind numai localitatea, unde a fost găsită şi de unde a fost

adusă sub formă 1c sămînţă sau ca plantă tînără şi apoi cultivată în

grădinile botanice menţionate ; ele sînt astăzi chiar sub forma de arbori,
uneori foarte mari, de zeci de ani, care se vor determina, tooazional, în

mod mai exact de abia atunci cînd un specialist oarecare ю va

face şi o va publica. Denumirea ştiinţifică, exactă a plantei, va «apare

apoi în grădina botanică respectivă cu „eticheta" ei indicatoare, deve-

nind astfel cunoscută în lumea largă. Se va da şi răspîndirea ei gene-

rală pe glob, după un studiu temeinic al monografiei familiei isau

genului respectiv.

Din cele văzute în Grădina Botanică Centrală (Kebun Raya) din

Bogor şi filialele ei lin Tjibodas, Pu'rwodadi, Eka-Karia

(din Djawa şi Bali), 1a care se adaugă şi cea din Sibolangit (Sumatra,

nevizitată), precum şi în pădurile seculare, numai o parte (văzută) a

putut ;fi menţionată în nottiţeie pe care le-aim luat, ceea ce este evident,

şi că n-au putut fi indicate decît pe scurt (făcute 1a repezeală), în această

interesantă şi minunată ţară.

Acei oare vor avea ooaziia, norocul şi timpul necesar, însoţiţi şi

de oameni de specialitate, ca noi, să dea mai mult. Ei vor avea, pro-

babil, şi posibilitatea să cunoască şi alte aspecte caracteristice şi vor

putea să facă cunosct oamenilor, 1a timp potrivit, impresiile lor şi să

îmbogăţească astfel patrimoniul universal.

DIE PFLANZLICHEN REICHTÜMER DES BOTANISCHEN

GARTENS VON DJIBODAS, DIE HERRLICHKEITEN VON TJIPANAS,

DER UMGEBUNG VON BANDUNG UND DER ABSCHLUSS UNSERES

INDONESISCHEN LEBENS

Ré sumé

Es wird die Flora und die Vegetation des Botanischen Gartens

und der Reservation von Djibodas, jener von Tjipanas und einige

Angaben über den indonesischen Lebenslauf gegeben, als auch

die allgemeinen floristischen und geologischen Berücksichtigungen von

Bandung und deren Umgebung vorgelegt.

Der Inhalt betrifft auch die wissenschaftlichen Vorlesungen an der

Biologischen Fakultät von Djakarta und der Abschiedsitzungen von

Bogor, sowie über den Ablauf des Schlusses der asiatischen Olympiade

„Ganefo" I in der Hauptstadt Djakarta und unsere Abfaihrt, nach drei

Monaten, aus dem schönen und wundervollen Inselland Indonesien,

beschrieben.
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