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PTERIDOPHITELE DIN COLECŢIA GRĂDINII BOTANICE

V. DIACONESCU şi M. CONSTANTINESCU

In această lucrare sînt prezentate consideraţiuni generale asupra

unui nod filogenetic — ferigile — precum şi colecţia acestora existentă

în Grădina Botanică din Bucureşti.

Pentru fiecare specie sânt indicate provenienţa, numele populai-,

(acolo unde este cazul), referiri 1a valoarea ornamentală, utilizări etc.

Ferigile, grupate în 14 familii, sînt plante perene, arbustive sau arbo-

rescente, foarte rar anuale. Avînd un port elegant, sînt cele mai impor-

tante din grupa criptogamelor vasculare, fiind primele plante superioare
care au rădăcină, tulpină şi frunze.

Ferigile au o arie de răspândire 1 extraordinar de mare, din zona ecua-

torială pînă în zona polară cu îngheţuri veşnice. Ocupă medii foarte dife-

rite de viaţă, din apă pînă în vîrf de munte. Sînt plante de umiditate

abundentă, atît în sol cît şi în atmosferă dar sînt şi specii xerofite care

trăiesc în cele mai vitrege spaţii din punct de vedere ai umidităţii. Deoa-

rece se dezvoltă bine şi în zone puţin favorabile, ferigile pot fi socotite

pionieri ai lumii vegetale ca formatoare de mediu pentru dezvoltarea

altor plante. Aceasta se explică prin faptul că fixîndu-se pe stînci con-

tribuie 1a dizlocarea acestora şi deci formează un mediu propice dezvol-

tării altor plante.

Majoritatea ferigilor trăiesc în sol, sînt tericole, altele saxicoie, tră-

iesc pe stînci, trăiesc ca epifite şi se dezvoltă pe ramurile şi trunchiurile

arborilor ; unele specii trăiesc în plin soare, 1a 50— 60° C şi sînt xerofite,
iar un număr mic de ferigi trăiesc în mediu acvatic alcătuind grupa hidro-

ritelor.

în epocile vechi din istoria pămîntului, în Cambrian şi Silurian dar

mai ales în perioada Carboniferă, deci acum 150—200 de milioane de ani,

ferigile în plină explozie evolutivă, formau un înveliş verde, bogat al

uscatului. Pe lîngă ferigile arborescente, impunătoare prin înălţimile lor

de 30—40 de m, erau şi foarte multe ferigi ierboase care formau tufişuri

sau se încolăceau ca liane pe trunchiurile celor arborescente formînd

păduri luxuriante.

Odată ciclul de viaţă terminat, trunchiurile lor se prăvăleau în mlaş-
tinile înconjurătoare, astfel îneît de-a lungul timpurilor s-a format o can-

titate enormă de materie vegetală care prin descompunere anaerobă şi
sub presiune mare s-au transformat în zăcăminte de cărbuni.
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Pe măsura apariţiei climatului arid, cu stepe şi pustiuri nisipoase,

ferigile arborescente încep să dispară, menţinîndu-se numai pe lingă

ochiurile de apă.
Mărimea şi por iul celor actuale este foarte variat : de 1a cîţiva mili-

metri 1a formele arborescente actuale, de 15 —18 m înălţime, cum sînt

Alsophila, Dicksonia, Cyathea. Unica specie arborescentă care creşte în

Europa (în sudul Spaniei) este Culcita macrocarpa.

Rădăcinile filiiforme de culoare neagră sau brună, tocate sînt între-

buinţate 1a realizarea amestecurilor de pămînt, care servesc drept mediu

de cultură în sere pentru orhidee şi alte epifite.

Tulpina de obicei scurtă nu este articulată, în formele arbuşti ve sau

arborescente este acoperită cu cicatricele frunzelor vechi.

Frunzele, mari în raport cu tulpina sînt compuse, multisectate sau

lobate, rareori întregi. Ele sînt dispuse în formă de rozetă 1a formele

arborescente şi alterne 1a cele ou rizom. Cînd frunzele sînt tinere, ele

sînt circinate.

Ferigile sînt plante fără flori, dar organele lor de înmulţire — spo-

rangii cu spori — se formează pe partea inferioară, pe marginile sau

pe segmentele frunzelor obişnuite, numite trofosporofile sau pe frunze

diferenţiate în sporofile, deobicei grupaţi în sori.

lin condiţii naturale ferigile se înmulţesc prin spori ; în cultură, mul-

tiplicarea se realizează prin :

— spori ce se pun pe turbă în terme acoperite cu geam

— diviziune pentru speciile cespitoase — Adianthum.

— secţionarea rizomilor — Polypodium

1— separarea stolonilor — Nephrolcpis
— butaşi sau muguri vivipari — la plantele vivipare de Asplenium.

Acest grup de plante are importanţă din punct de vedere filogenetic,

alcătuind grupa de legătură între alge şi plantele cu sămânţă. în horti-

cultura ferigile se folosesc ca plante de decor, în grădină sau în interior,

frunzele sînt întrebuinţate ca accesorii la buchetele de flori. Sînt şi plante

medicinale, utilizate atît în medicina populară din vremuri imemoriale,

cît şi în farmaceutica actuală.

■ ADIANTHUM CAPILLUS VENERIS L. din regiunile septen-
trionale temperate este folosită drept înlocuitor de ceai.

— CYSTOPTERIS FRAGILIS (L) Bernh. poate fi utilizată împotriva

guturaiului.

—
OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. prezintă partea aeriană eu

proprietăţi tonice şi astrigente.

— PHYLLITIS SCOLOPENDRTUM (L) Newm, are proprietăţi astrin-

gente şi diuretice în infuzii pentru siropuri 'Calmante.

—
POLYPODIUM VULGARE L. — rizomul este folosit pentru acţiu-

nea colagogă, fără efecte drastice, în special 1a cei cu dischinezii biliare

însoţite de constipaţie şi în icterul cataral.

— PTERIDIUM AQUILINUM Kühn, rizomul bogat în amidon poate
fi folosit drept hrană.

Numărul speciilor de ferigi actuale trece de 11 000. în ţara noastră se

găsesc 26 de genuri cu 65 de specii în stare spontană, cea mai viguroasă
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ferigă din flora spontană a României este PTERIDIUM AQUILINUM

Kühn, care formează grupuri compacte în zona montană, cu frunze pînă
la 2 m înălţime şi peste.

In Grădina Botanică din Bucureşti ferigile exotice sînt cultivate în

seră, într-un compartiment special amenajat, cu temperatura de aproxi-
mativ 20° C şi o umiditate de 85 °/o, în compartimentul cu plante acvatice

termofile în oare temperatura aerului este de peste 25° C şi umiditatea de

90—95 % şi afară în sectorul alpinei

în cultură s-a utilizat un amestec de pămînt permeabil şi bogat în

humus alcătuit din : pămînt de turbă şi frunză în părţi egale, putregai de

lemn şi cărbune pisat, al cărui PH trebuie să fie cuprins între 5—6.

Prezentarea ferigilor cultivate în Grădina Botanică, se face în ordine

alfabetică.

1. ACROSTICHUM AUREUM L. (fig. 16) ferigă tropicală cu rizom

puternic şi frunze de dimensiuni impresionante, care depăşesc 2 m lun-

gime. Frunzele simplu penate cu pinule liniare, care ajung la 20 cm. lun-

gime, fiind în număr de 25 —30. Pe partea inferioară se formează spo-

rangi, în număr foarte mare pe întreaga suprafaţă a piniulelor. Are creş-

tere foarte viguroasă în acvariu cald — cu peste 30° C — dar suportă şi

regimul de plantă tericolă, ce se poate cultiva şi ca plantă de apartament,
în zonele de origine această plantă, formează asociaţii împreună cu papi-
rusul.

2. ADIANTUM CAPILLUS VENERIS L. (fig. 4). Are peţiolul negru

lucios, frunzele bipenate ou pinulele 3—5 lobate. Suportă regim de seră

temperată. Foarte bun pentru comercializare. Se înmulţeşte prin spori

sau prin despărţire. Preferă semiumbra. Poate fi cultivată ca plantă de

apartament. în condiţii de seră se „autoînsămînţează". Pretinde un loc

uşor umbrit şi umiditate multă.

3. ADIANTUH CAPILLUS VENERIS L. „GRAiCILLINUM' (fig. 6)
— asemănătoare cu specia precedentă, dar cu frunzele mult mai fine.

Este foarte sensibilă 1a lipsa de umiditate atmosferică. Preferă semiumbra,
dar suportă şi lumina. Se poate cultiva şi ca plantă de apartament.

4. ADIANTUM DECORUM MOORE „MAGNIFICUM" (fig. 3). Se dez-

voltă bine cînd are -căldură de fond. Se poate cultiva deci cu succes în

apartament, amplasată chiar pe calorifer (desigur pe o placă de gresie),
dar cu asigurarea udatului abundent.

5. ADIANTUM HISPIDULUM Sw. (A. pubescens Sch. (fig. 12) cu

„frunze" ce poartă 7—9 pinule simplu, lobate, cu lobi peţiolaţi şi cu mar-

ginea superioară fin dinţată. Tropicală.

6. ADIANTUM TRAPEZIFORME L. (fig. 7), este o ferigă de mari

dimensiuni. Frunzele pot ajunge pînă 1a un metru înălţime. Formează

tufe mari bogate, foarte aspectaioase şi pline de eleganţă.

7. ANEMIA ADIANTIFOLIA Sw., originară din America tropicală,
cu valoare de colecţie.

8. ANEMIA PHYLLITIDES Sw., ferigă exotică din America tropi-
cală, cu valoare de colecţie.

9. ASPLENIUM BULBIFERUM Forst (fig. 10). Frunze tripinate care

poartă 1a subţioară I—21 —2 bulbi. Chiar şi pinulele, 1a punctul de inserţie
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pot să formeze bulbi. Este original- din Australia şi Noua Zeelandă. Are

nevoie de multă umiditate atmosferică şi de semiumbră.

10. ASPLENIUM DIMORPHUM Kuntze (A. diversifolium Cun.),

are două feluri de frunze, unele vegetative (trophophile) şi altele de

reproducere (sporophile). Valoare decorativă au însă numai frunzele

tinere înainte de diferenţierea celor sporofile

11. ASLPENIUM NIDUS L. (fig. 17) este o ferigă epifită de mari

dimensiuni. Nu are o tulpină propriu zisă, rozeta de frunze porneşte de

1a nivelul pămîntului. Frunzele au dimensiuni de 0,6—1,40 m. lungime

şi 10—25 cm lăţime. Au culoarea verde deschisă, foarte caracteristică,

înmulţirea pe cale vegetativă este ou randament mic. Prin spori randa-

mentul este mai mare dar sînt necesare condiţii speciale (cameră

aseptică, ou utilaje deasemeni sterilizate). Creşte spontan în pădurile din

sud-estul Asiei, dar cultivat se întâlneşte în toatie marile colecţii ale gră-

nilor botanice.

12. ASPLENIUM TRICHOMANES L. ou frunze mici de 6—35 cm

lungime creşte pe coastele abrupte din regiunea montană. Rizomul mace-

rat în rachiu, împreună cu iarba ciulei (Melittis melissophyllum) se între-

buinţează în medicina populară.

13. ASPLENIUM VIVIPARUM PRESL. (fig. 18), cu frunze elegant
arcuate tripenate ce poartă numeroase plantule, care se înrădăcinează

imediat ce ajung pe substrat umed. Originar din insulele Mauritius.

14. ATHIRIUM FILIX-FEMINA (L) Roth, de 1a athyrio = a se

juca, relativ 1a formele diferite ale induziilor, cu frunze de 2 —13 dm

Înălţime, formînd -tuifc verzi-deschise. Comună din regiunea montană

pînă în cea subalpină.

15. AZOLLA CAROLININA WILLD. originară din Ameriict.

16. BLECHNUM BRASILIENSE Desv. (fig. 22) ferigă arborescentă

ajungînd pînă 1a 80 cm. înălţime. Originară din America de sud. For-

mează un trunchi viguros. Plantă de colecţie.

17. BLECHNUM SPICANT (L) Roth, prin turbării umbroase, cu

frunze scurte peţiolate.

18. BOLBITIS HEUDELOTII (FEE) Alston, ferigă decorativă cu

frunze fidate, lungi, rigide. Originară din Africa.

19. CAMPYLONEURUM PHYLLITIDES Presl., (Polypodium phy-
llitidis L.) (fig. 2). Numai cu valoare de colecţie.

20. CAMPYLONEURUM ANGUSTIFOLIUM FEE. (Polypodium

angustifolium Sw.) (fig. 9) Spcntană în America trapicală. Are numai

valoare de colecţie.

21. CERATOPTERIS THALICTRUDES BRONGN, ferigă ierbacee

din mlaştinile şi zonele inundabile din regiunile tropicale şi subtropicale,

unde, în funcţie de nivelul apei, capătă cele mai variate forme. Este o

plantă anuală, vivi pară care se înmulţeşte prin muguri adventivi formaţi

pe frunzele submerse, dar şi pe sporofitele emerse.

2. CYRTOMIUM (ASPIDIUM) FALCATUM Presl. (fig. 15). O

ferigă rustică, potrivită pentru cultura în apartament. Formează tufe

mari. aspectuoase, suportă semiumbră şi chiar umbra. Se „autoînsămîn-

ţează" în seră. Originară din China, Japonia, Polinezia.
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23. DIPLAZIUM CELTIDIFOLIUM Kunlze. Frunze viguroase de

aproape ил metru lungime. Sensibilă 1a uscăciune. Preferă locuri umbrite

cu multă umiditate atmosferică. Nu prezintă interes ca plantă de apar-

tament.

24. DRYNARIA QUERCIFOLIA (L) Sw. (fig. 20). Originară din

India, cu rizom gros şi solzi bruni, strălucitori ce ating aproape 12 mm

lungime. Frunze dimorfe : cele sterile de B—3Ü8—3Ü cm lungime şi 2—15 cm

lăţime, sesile, brune, rigide şi obtuz lobate, adesea 1a jumătatea inferi-

oară ; cele fertile lung peţiolate, de 60 cm — Im lungime şi 30 cm ;-au

mai mult lăţime, decupate aproape prin 1a rahis în lobi întregi, drept

etalaţi, de 15—20 cm lungime şi 12—40 mm lăţime, nervuri principale

distincte pînă aproape de margini, închizînd între ele şi şi intre margine

şi nervura mediană 4 —6 aréole ce conţine fiecare 2 mari sori şi nume-

roase aréole mai mici.

25. DRYOPTERIS FILLS — MAS (L) Schott, comună în pădurile
montane şi subalpine, cu frunze mari de pînă 1a 140 cm lungime. Din

rizomul acestei ferigi se prepară un extract eterat, care conţine un ames-

tec de materii grase, ulei volatil şi o rezină cu proprietăţi antihelmin-

tice, folosit ca vermifug, contra teniei.

26. DRYOPTERIS THELYPTERIS (L) A. Gray. Trăieşte în zone

mlăştinoase, formînd uneori mici insule pe marginea lacurilor.

27. MICROSORIUM PTEROPUS (BL) Ching., decorativă, cu frun-

ziş curios, din sud-estul Asiei pînă în Filipine unde se găseşte pe pietre

şi pe rădăcinile arborilor din pîraiele repezi. îmulţirea se face prin sto-

loni care nu se desprind de planta mamă, formînd uneori tufe masive.

28. NEPHROLEPIS BISERRATA Presl. „Frunze" mari de pînă
1a un metru. O ferigă de apartament foarte elegantă. Originară din zona

tropicelor. Are nevoie de multă umiditate.

29. NEPHROLEPIS EXALTATA Schott (fig. 1). Cea mai mult

cultivată din toate ferigile exotice. Se cultivă cu mare uşurinţă. Puţin

pretenţioasă faţă de condiţiile de mediu. Suportă lumina mai intensă,

dar preferă umbra. Originară din America tropicală.

30. NEPHROLEPIS EXALTATA (L) Schott „HILLII". Ferigă cu

stoloni care se înrădăcinează foarte uşor. Plamtă viguroasă, destul de

rezistentă 1a condiţiile din apartament. Cere apă multă. Are frunzele

bi si multiserate.

31. OSMUNDA REGALIS L. Răspîndire generală, cu excepţia ţinu-

turilor nordice şi a munţilor înalţi, prin mlaştini şi turbării. Are frunze

lungi, pi'loase, glabre.

32. PLATYCERIUM ALCICORNE Desv. (fig. 11). Cunoscută sub

numele de coarne de elan, este o ferigă epifită cu.două feluri de frunze :

unele de fixare şi reţinere a apei, ca o ventuză şi frunze asimilatoare,

bifurcate (de unde şi numele speciei) ce poartă şi organele de înmulţire,

sporangii.

33. PLATYCERIUM ANGOLENSE Welw. Frunzele fertile, larg

cuneiforme, de 25 cm. lungime. Plantă de colecţie.

34. PLATYCERIUM BIFORME Blarme. Frunze fertile de 2—5 cm.

lungime, de mai multe ori dichotomic ramificalte. Originar din India

orientală.



Nephrolepis exaltata Schott ; Fig. 2. Campyloneurum phyllitides PreslFig. 1.
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Fig. 3. Polypodium leiorhizum Wall. ; Fig. 4. Adiantum capillus-vane.-is L. ; Fig. 5.

Pteris eretica L.
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35. PLATYCERIUM GRANDE J. Schmidt. Frunzele sterile foarte

mari suborbiculare, convexe sau cu vîrfurile erecte, profund laciniate.

Frunzele fertile de 1,20—2 m lungime, pendente. Originar din Australia.

36. PLATYCERIUM WALLICHII Hook. Frunze sterile profund

lobate ; originar din Malaezia.

37. PLATYCERIUM WILLINCHII MOORE, Originar din Java.

38. POLYPODIUM AUREUM (L) (Phlebodium aureum Sm.) (fig. 8).

Rizom viguros acoperit cu solzi gălbui. Originar din America de sud.

Plantă epifită, se cultivă cu mult succes în coşuri.

39. POLYPODIUM LEIORHIZUM Wall (fig. 3), originară din

nordul Indiei. Are rizom foarte gros. Peţiolurile de 30—60 cm lungime,

frunze de 60 cm—l,2o m lungime şi 30—60 cm lăţime, pinule îngroşate

1a bază. Sori uşor înfundaţi şi dispuşi aproape pe aceeaşi poziţie şi

de fiecare parte a nervurii principale. Aréole mici şi uniforme.

40. POLYPODIUM POLYCARPON Cav. (fig. 19, rizom gros ca

solzi brunii ; frunzele scurt petiolate, lat-lineare, cu margini întregi căr-

noase, de Culoare verde deschis. Nervurile dispuse în formă de funde

neregulate între ele cu nervuri mici. Sorii sînt foarte mici, numeroşi şi

neregulat răspînjdiţi.

41. PSILOTUM TRIQUETRUM Swartz. Spontan în toate regiunile

subtropicale şi tropicale ale globului. Plantă de colecţie.

42. PTERIS CRETICA L. (fig. 5). Peţiol de 15—30 cm. lungime,

erecte, rigide, galbene sau brun pal, „frunzele" de 15—30 cm lungime

şi 10—20 cm lăţime, pinunele laterale 2 —6 perechi opuse, se sile, cu un

vîrf de B—ls8 —15 cm lungime şi 3—lB mm lăţime. Spontană în regiunile

tropicale şi temperate ale globului. Bună pentru sere reci. Se cultivă mai

ales formele panaşate. (P.c. albo-lineata şi P.c. „Cristata").

43. PTERIS CRETICA L. „ALBO-LINEATA". Bună de cultivat ca

plantă de apartament.

44. PTERIS CRETICA „CRISTATA", (fig. 14), similară cu precedenţa,

45. PTERIS CRETICA L. „WIMSETTII", similară cu precedenta.

46. PTERIS LONGIFOLIA L., formă auriculată la bază. Originară din

zona tropicală şi subtropicală a Antilelor, Venezuela, sudul Japoniei şi
Asia tropicală.

47. PTERIDIUM AQUILINUM Kühn. Ferigă mare de pînă la 2 m

înălţime cu frunze de 2—3 ori divizate. Se cunoaşte o singură specie.

Spontană în zona montană a ţării noastre, în pajişti pe care le degra-

dează, prin eliminarea oricărei plante din zona cu PTERIDIUM. Creşte

în marginea pădurilor. Se pretează şi la cultura de interior.

48. SELAGINELLA APUS Spring. Plantă perenă din zonele calde

ale globului. în cultură suportă bine sera rece. Se poate cultiva şi ca

plantă de apartament.

49. SELAGINELLA UNCINATA Spring. Originară din China. Su-

portă bine sera rece.

50. SELAGINELLA CAULESCENS Spring. Este originară din Ja-

ponia. Se cultivă în sere calde.



■ I Fig.7. Adtantuni Fig. 8. Polypodium Fig.9. Capiloneurum angustifolium L; Fig. 10. Asplenium bulbiferum Forst.;Fig. 6.
Adiantumhispidulum Sw.; AdiantumdecorumMoore„Magnificum"aureumL.

Fig. 11. Platycerium alcicorneDesv. Fig.12. Fig.13.





Fig.14. Pieris creticaL.„Cristata"; Fig.15. Cyrtomium falcatumPresl. Fig. 16. Acrostichum aureumL; Fig. 17. Asplenium nidusL. Fig.18. Asplenium viviparumPresl.; Fig.19. PolypodiumpolycarponCav.





Fig. 20. Drynaria quercifolia(L)Sw.
Fig.21. TrectariaincisaCav.(T.marticesis); Fig.22. Blechnumbrasilliense Desv. Fig.24. Stenociaenatenuifolia(Desv.)T.Moore.





51. STENOCLAENA TENUIFOLIA (Desv.) Moore, (fig. 24), originară
din Madagascar. Prezintă două feluri de frunze : sterile, simplu fidate

şi fertile — dublu penate. Sînt cultivate numai în sere calde sau cu

temperaturi moderate.

Plante cu o foarte bogată răspîndire, cu capacitatea de a ocupa cele

mai vitrege substraturi, ferigile contribuie substanţial 1a crearea şi men-

ţinerea unui mediu ambiant favorabil oricărei forme de viaţă. în cultură

suportă medii încărcate de felurite noxe, avînd capacitatea de a 1c

purifica.
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DIE PTERIDOPHYTEN AUS DER SAMMLUNG

DES BOTANISCHEN GARTENS

Zusammenfassung

In Dieser Arbait Verden allgernei Berücksichtujungen über eine

Wichtige phylogenetiche.

Gruppe du Farnkräuter die im Botanischen Garden als Sammlung

im Bukarest verhauden ist.

Fir jede Artiwird deren Urzprung, dem Vo'ksname (wen vorhan-

den) über deren ornamentaler Wert, Gebrauch u.s.w. angegeben.


