
111

SPECII DE IRIS FOLOSITE PENTRU ORNAREA BAZINELOR CU APĂ

MARIA CONSTANTINESCU

Un element principal în amenajarea unui spaţiu verde îl constituie

şi apa. Aceasta contribuie în mare măsură la relaxare prin reflectarea

în oglinda apei a tuturor elementelor din natură (lumini şi umbre, ce-

rul etc.).

Unitatea compoziţională şi aspectele estetice sînt legate de relief.

Este necesar să se respecte anumite condiţii legate de felul în cari

integrează apele naturale în diferite condiţii de mediu şi în raport cu

felul parcului — în cele mici se pot amenaja pîraic, izvoare, căderi de

apă, în timp ce în parcurile mari pot fi amenajate iazuri, lacuri, cas-

cade.

în cazul apelor naturale curgătoare trebuie bine studiate şi valori-

ficate toate neregularităţile reliefului şi plantate în funcţie de nivelul

apei ca şi de perspectiva pe care o crează.

Deoarece există destul de rar un curs de apă naturală în parcuri
este necesar să se construiască bazine artificiale de forme şi mărimi

diferite. Acestea permit plantarea unei multitudini de plante care prin
efectul lor estetic oferă o atmosferă de calm şi graţie.

Pe lîngă plantele acvatice — emerse şi submerse — în aceste ba-

zine se întîlnesc şi plante ce trăiesc în regiunile mlăştinoase sau pe

soluri bine îmbibate cu apă.

Dintre plantele rustice care se întîlnesc adesea in ochiurile de apă
este şi stînjenelul.

Numele ştiinţific al acestuia — IRIS — provine din numele

cesc al curcubeului si face aluzie la culorile vii si frumuseţea floi

Indiferent de stilul grădinii, stînjenelul se poate planta în toate

combinaţiile de culori — de la galben strălucitor la brun închis, de la

albastru delicat la violet aproape negru etc. Aceştia dau o notă de

strălucire spaţiului verde, într-o perioadă relativ săracă în flori (mai-—

iunie), de la terminarea lalelelor pînă la apariţia trandafirilor.

Variaţia formelor, mărimea florilor, precocitatea şi înălţimea plan-

telor, oferă o gamă variată de posibilităţi de folosire a stîn'eni'lulm.

Genul cuprinde aproximativ 300 de specii de plante ierboase rustice,

cu rădăcină rizomatoasă sau bulboasă, ce se află în regiunile tempe-

rate ale emisferei boreale. Aproximativ 150 de specii se găsesc în Ame-

rica de N. şi în Japonia.
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înfloresc primăvara şi în timpul verii, cu flori ce amintesc pe cele

de orhidee cu miros delicat şi colorit variat. Talia şi portul plantelor
sînt foarte variabile : de la cîţiva centimetri (10 —15) pînă la înălţimi

de I—2 m.

înmulţirea plantelor sc face diferit, în funcţie de grupa din care

fac parte :

—■ pentru stînjenelul cu bulb, înmulţirea se face prin separarea cu

grijă a bulbilor, ce se pun la stratificat pînă în momentul optim ii

plantării. De regulă înfloresc în al 2-lea an sau chiar în primul an :

— la cei -2U rizom, multiplicarea se face uşor prin diviziunea tu-

felor şi secţionarea rizomilor. Pentru a preveni putrezirea, bucăţile de

rizom nu se plantează imediat ci se lasă cîteva ore sa se zvînte.

înflorirea este mai abundentă dacă mutarea plantei sau divizarea

rizomului se face după 4 ani.

Majoritatea stînjeneilor produc seminţe. Acestea se seamănă in

terme, la rece ; în funcţie de rusticitate se repică apoi — în strat sau

în răsadniţa acoperită cu geam — şi se lasă un an după care se plan-
tează la loc definitiv. înfloresc după 3 ani şi uneori chiar după 4—5

ani.

Cînd din diverse motive, plantele sînt transplantate frecvent, nu mai

au timp să-şi formeze un sistem radicular şi tufe viguroase, deci în-

florirea va fi mai s'abă

în cultură au marele avantaj că pot fi ţinuţi pe acelaşi loc B—lo8 —10

ani. Preferă locurile însorite ; trebuie evitată plantarea în jurul ar-

borilor care prin rădăcinile lor îi lipsesc de hrană şi datorită frunzi-

şului îi lipsesc de lumină.

Se dezvoltă bine în solurile permeabile. în cazul în care trebuie

să-i plantăm în soluri compacte, este necesar să încorporăm un strai

de nisip care-i creşte permeabilitatea.

Dacă solul este foarte sărac, se încorporează cu cîtva timp înainte

bălegar bine descompus sau compost. în general se recomandă să se

evite excesul de azot care determină degradarea frunzelor şi putreziri.

Din marele număr de specii sînt cunoscute cîteva care cresc pe te-

renuri inundate sau mai puţin îmbibate cu apă. Aceste soluri — în na-

tură — sînt în principal turboase dar se pot găsi şi pe soluri umede

argilo-calcaroase. Grosimea optimă a stratului de apă este de aproxi-
mativ 10 cm.

Plantarea se face primăvara sau în lunile august—septembrie. Ri-

zomul se plantează orizontal la adîncimea de 10—15 cm.

în bazinele „naturale" se pot planta pe margini ; în bazinele arti-

ficiale, substratul trebuie să fie un amestec de turbă şi pămînt de

frunză în părţi egale. Pentru o bună dezvoltare, adîncimea substra-

tului trebuie să fie de minimum 30 cm.

De cele mai multe ori, în jurul florilor se fermează perniţe de

purici sugători, în special verzi şi negri (Aphide) care degradează

planta. Combaterea trebuie făcută dimineaţa, într-o zi senină şi cu

mare atenţie mai ales cînd în bazin sînt peşti. Deoarece soluţiile fo-



losite la combatere sini toxice pentru peşti, este necesar sa evitaţii

stropirea oglinzii apei.

1. Ins pseudacorus L. se întilneşte in părţile mai ridicate ale pie-
selor de apa. Creşte în zone regulat inundate, pe terenuri pline de apa
şi vecine cu turbările. Adesea se găseşte în asociaţie cu Phragmites,
Carex, Scirpus.

Rizomul are gust astringent si conţine tanin, mucilagii şi substanţe
răşinoase. S-a folosit în unele zone contra diareei şi hidropiziei. Semin-

ţele pot fi substituite celor de cafea.

Este o plantă ierboasă, perenă. Rizomul este lung. articulat, tîrîtoi .
brun la exterior şi roşietio ia interior. Tija floriferă polimorfă este ci-

lindrică sau puţin comprimată şi poate ajunge la 2 m. înălţime. Frun-

zele sint alungite, acuminate. Florile pedicelate, mari, galbene şi ino-

dore se deschid eşalonat. Fructul este o capsulă ce se desfiaee pe linia

mediană şi pune în evidenţa numeroase seminţe brune comprimate.
în cultură se cunosc mai multe varietăţi şi anume :

— Iris pseudacorus L. var. parviflora Bast (1. bastardii Bor.), cu

frunze glauce, [lori galben pal puţin verzui.

— iris pseudacorus Golden Queen, cu frunziş frumos şi flori de

culoare galben delicat ce contrastează cu o maculă brun roşie.

— Iris pseudacorus Doubk(f]ore pleno) cu flori galben aurii.

2. Iris sibirica L. (I. pratensis Lamk.) este o specie bine cunoscuta

şi mult cultivat;!. Necesită o expoziţie foarte însorită şi un substrat

bogat şi umed pentru a se dezvolta în toată frumuseţea sa. Nu suportă

terenurile foarte calcaroase.

Aria de răspindire este Europa centrală şi septentrională.

Formează tufo rare 1 cu 5—6 frunze lineare, inflorescenţa este ro-

tunjită, simplă sau bifurcată cu flori mirositoare, fine şi elegante de

culoare albastru violacee cu fond gălbui. Rizomul este orizontal şi scurt.

înfloreşte în mai—iunie. Florile graţioase sînt apreciate pentru buchete.

Se cunosc mai multe varietăţi :

-- Cambridge, flori albastru delicat cu reflexe de peruzea

— Cool Spring, flori alb-albăstrui şi albastru lavandă

-- Sparkling rose, viguroasă, flori mov-roz viu

— Pirouette, albastru viu cu o uşoară tentă de anilină

— Tealwood, flori violet-albastru foarte închis

— White Swirl, flori albe; seamănă cu un fluture datorită peta-

lelor drepte şi a sepalelor orizontale mari şi ondulate.

3. Iris Kaempjeri Sieb. (I. laevigata Fisch, et Mey). Este endemic

în Coreea şi Japonia şi a fost introdus în Europa de Siebold. Se cu-

noaşte sub numele ce stînjenel japonez cu flori mari.

Formează tufe dense cu frunze lungi şi drepte de culoare verde pal

pînă la gălbui. Tijele florilor cresc mai mult de 1 m. Florile stînje-
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nelului japonez sînt mari şi de culoare albastră- vi placée. Stînjeneii in-

troduşi pe continentul nostru au flori în culori mai pale pe segmentele
interioare şi uneori sînt chiar policrome. Petalele externe sînt fără

barbă. înfloreşte în lunile iunie—iulie şi are nevoie de o uşoară pro-

tecţie împotriva insolaţiei.

Se poate planta pe un substrat umed dar nu suportă multă vreme

substratul complet submers.

Pornind de la această specie rustică prin hibridări s-au obţinui

o serie de forme cu flori mari, simple sau duble, cu valoare ornamen-

tală.

Pornind de La această specie rustica prin hibridări s-au obţinut

o seric de forme cu flori mari, simple sau duble, cu valoare ornamentală.

4. Iris spuria L. (I. spathulata Lampk.) răspîndit în Europa meridio-

nală şi în Africa de Nord.

Tufele au înălţimea de 40—50 cm. cu frunze acuminate, de culoare

verde pal. Tijele florifère, mai lungi decît frunzele, sînt cilindrice, sub-

ţiri şi flexuoase.

Florile albastru alb panaşate cu violet şi alb sint inodore. înfloreşte
în mai—iunie. Creşte bine pe soluri umede sau submerse.

5. Iris versicolor L. originară din zona marilor lacuri din Canada

şi în mlaştinile din America boreală. Se distinge prin florile violet în-

chise. Se plantează 1э marginea apelor pe terenuri umede şi puţin cal-

caroase.

Varietatea Kermisina este floriferâ, de culoare violet-purpuriu stră-

lucitor.

0. Iris virginica L. originară din America boreală are flori pur-

purii. Creşte bine în terenuri mlăştinoase.

Genul Iris cu numeroasele specii şi varietăţi decorative, interesante

prin construcţia graţioasă a florilor, prin diversitatea culorilor şi pros-

peţimea lor, asigură un peisaj coloristic deosebit.

La Grădina Botanică din Bucureşti există o colecţie de Iris ce cu-

prinde aproximativ 100 de soiuri cu cele mai variate forme şi culori.
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Rezumat

1n această lucrare sînt prezentate consideraţii generale asupra

amenajărilor acvatice şj 7 specii de iris care pot împodobi bazinele

naturale sau artificiale.

Résumé

Dans cet ouvrage sont présenté considerations générales

aménagements aquatiques at 7 espèces d'lris qui peut aménagé des

bassins naturelle ou artificiel.


