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ELEMENTE DIN ARBORETUL GRĂDINII BOTANICE

DIACONESCU VASILE, CONSTANTINESCU MARIA

Grădina Botanică este situată în dreapta şoselei Cotroceni, pe terenul unde

se întindeau bălţile Dâmboviţei, înainte de regularizarea ci. Deoarece în trecutul

îndepărtat teritoriul grădinii era acoperit de păduri aparţinând Codrului Vlăsici,

se mai menţin în viaţă câteva exemplare monumentale de 2-300 ani, din cârc

amintim: un exemplar de Fraxinus excelsior (frasin), câteva exemplare de Qucrcus

(stejar) şi mai multe exemplare de Popul us alba şi Populus deltoides (plop).
Solul Grădinii Botanice este, în general, de tip aluvionar, iar pe coasta

dinspre dealul Cotroccnilor este argilos.
Arboretul Grădinii Botanice se întinde pe o suprafaţă de 17,5 ha şi datează

din anul 1885, când au început lucrările de amenajare a Grădinii Botanice pe

locul actual.

Plantaţiile arborescente cuprind 3 grupe bine distincte:

- plantaţia sistematică pe familii, genuri şi specii, în peluzele 2, 4, 5,

7, 8, 11, 12, 14, 24;

- plantaţia peisagistică, care cuprinde întreaga suprafaţă a grădinii;

- liziera, care înconjoară întreg perimetrul grădinii şi care iniţial a fost

plantată cu specii indigene recoltate din pădurile ce înconjoară Bucurcşliul. în

anii următori, plantaţia lizierei a fost mult modificată şi îmbunătăţită compoziţia

sortimentală prin introducerea de specii exotice, valoroase fie din punct de vedere

ornamental, fie forestier.

Plantaţia efectuată în anii 1885-1891, când a fost inaugurată grădina s-

a făcut mai ales cu specii indigene, speciile exotice - puţine la număr - au

fost aduse din Austria, Belgia, Franţa. După inaugurarea institutului, serei, grădinii

şi arboretului în 1891, în arboret s-au efectuat plantări în continuare din materialul

produs în pepiniera grădinii, urmărindu-se respectarea zonei sistematice şi a

celei peisagiste.
Dintre speciile plantate la începutul amenajării grădinii am putea menţiona

ca foarte valoroase exemplarele de Taxodium distichum (chiparosul de baltă).
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Gingko-biloba (arborele pagodelor), Celtis, Platanus, Juglas nigra, Liriodendron

tulipifera, Magnolia acuminata.

Tot din această perioadă datează şi cele două alei de castani care delimitează

„grădina italiană 4. Din păcate, în toată Grădina Botanică s-âu plantat circa 250

exemplare de castani, ceea ce a dus la ocuparea unui spaţiu imens de către

o singură specie. Prin eliminarea acestora din plantaţie, s-ar putea face loc

speciilor mai valoroase, care se produc în pepiniera Grădinii Botanice.

Toate grădinile botanice din lume îşi fac un titlu de glorie şi mândrie

din a avea colecţii de plante cât mai interesante, sub aspect ornamental, forestier

etc. Din acest punct de vedere, Grădina Botanică din Bucureşti dispune de

o colecţie de plante lemnoase, de peste 1000 unităţi taxonomice (specii, varietăţi,

forme), din care peste 2/3 sunt specii exotice.

Cele mai multe specii provin din Extremul Orient (China, Japonia), America

de Nord (SUA şi Canada). Un număr marc de specii provin din sud, din zona

médite raneeană, Africa de Nord şi din tot brâul subtropical al globului.

încă de la intrarea în grădină, pe cele două stâncării din dreapta şi din

stânga aleii principale, se găsesc câteva specii de conifere mai rare: Picea excelsa,

Maxwellii, Pinus pentaphylla, Himekomatsu.

în centrul sectorului decorativ (peluza 21), se află un monumental exemplar

de Cedrus atlantica, alături de un grup de Picea pungens „Argcntea", un alt

grup de Chamaccyparis lawsoniana; pe lizieră, tot în sectorul decorativ, se găseşte

un conifer rar întâlnit în ţara noastră - Cuningamia lanceolata.

Pe peluza din stânga aleii principale (peluza din jurul Muzeului botanic),

se găsesc de asemenea câteva rarităţi, şi anume: Acer palmatum var. laciniatum

„Rubra" şi Acer laciniatum „Viridc", Metascquoia glyptostroboides, relativ recent

descoperit de un grup de studenţi chinezi în 1944, gen de specie ce se considerau

ca plante dispărute din flora actuală. Prin această descoperire şi-a făcut loc în

colecţiile dendrologicc un conifer cu mare valoare economică, ca arbore forestier.

Are o creştere rapidă, având preferinţe pentru locuri umede, dar se dezvoltă

foarte bine şi pe terenuri uscate. Este un conifer cu frunze căzătoare, foarte

asemănătoare cu cele de Taxodium. în România, planta a ajuns în 1958, prin

seminţele aduse de prof. Al. Borza, dintr-o călătorie pe care a făcut-o în China.

Primele exemplare de Metascquoia s-au plantai în colecţiile dendrologice
de la Grădina Botanică din Cluj, Bucureşti, Simeria şi laşi. întrucât planta fructifică

la circa 20-25 de ani, la Grădina Botanică din Bucureşti s-a încercat şi s-a

reuşit înmulţirea pe cale vegetativă, ceea ce a fàcut posibilă introducerea acestei

specii valoroase în toate dendrariile din ţară, precum şi la unele pepiniere silvice.

Seequoia gigantea (dedicat lui See-quayah, inventator al alfabetului tribului

indian Cherokee, Hemsley), arbore ornamental prin dimensiunile remarcabile

ce le atinge şi portul regulat.
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Dintre foioase, câteva splendide exemplare de Albizia julibrissin var. rosea,

care de la jumătatea lunii iunie şi până la jumătatea lunii septembrie încântă

privirile vizitatorilor cu florile sale deosebite, alcătuite din staminé dispuse în

egrete proeminente, de culoare roz-carmin; Paeonia arborea (bujorul arbores-

cent) şi altele.

La intrarea în grădină, în spatele stâncăriei, pe partea dreaptă, se găseşte
Gerodendron foetidum, cu frunze neplăcut mirositoare şi cu flori în paniculc

mari, de culoare roz—lila, plăcut parfumate.
Pe partea stângă, chiar în lizieră, se află un exemplar de Syringa persica

„Laciniata", Lonicera fragrantissima şi Lonicera standishii. Pe şi alături de

stâncărie, există un grup de Clerodendron thompsonii, un frumos exemplar de

Cotoneaster horizontalis şi mai multe tufe de Kolkwitia amabilis. înaintând

pe alee, tot pe partea stângă, poate fi admirat primăvara devreme un grup de

magnolii, dintre care cea mai frumoasă este Magnolia yulan. Se mai găsesc

în peluza 12 şi alţi taxoni, unicate, cum ar fi Asimina triloba - arbore fructifer,

pe cale de răspândire în ţara noastră; până în anul 1965, se găsea numai în

regiunea Sibiu, satul Pianu. Profesorul luliu Morariu, dcscoperindu-1 în această

comună, a recoltat fructe şi a difuzat seminţe la multe unităţi de profil interesate.

Fructele se coc în septembrie; au formă alungită, ca o mică banană şi au un

gust asemănător acesteia. In primii ani după plantare este necesară protecţia

împotriva gerurilor mari; după 5-6 ani de la plantare începe să fructifice.

Viburnum fragrans, specie remarcabilă prin faptul că înfloreşte de două

ori pe an, odată primăvara devreme, la sfârşitul lui februarie şi a doua oară

toamna târziu, în luna octombrie.

Callicarpa Japonica „Leucocarpa" ,
cu fructe de culoare albă; Diospyros

kaki, cu fructe comestibile; Cercidiphyllum magnificum, Viburnum carlesii cu

flori puternic mirositoare; Prunus tomentosa şi Hydrangea scandens etc.

La prima intersecţie a aleii principale cu aleile secundare dinspre pod şi

decorativ, pe partea dreaptă, se găseşte o boltă formată din câteva liane valoroase:

Akebia kuinata, Pueraria hirsuta, Menispermum canadense.

Dintre plantele lemnoase arbustive, mai rar întâlnite în spaţiile verzi, este

Chimonanthus fragrans (Cheimon = iama, anthos = floare), numele indicând

că este o plantă care înfloreşte iama, în luna ianuarie; Callicanthus occidentalis

(kalos » frumos, anthos = floare); Ilex aquifolia - plantă cu frunze semper-

virente, pieloase, lucioase, care reprezintă un decor deosebit de agreabil;

Lespedeza sieboldii cu înflorire la sfârşitul lunii august şi începutul lunii

septembrie; Sambucus racemosa var. laciniata, cu fructe roşii şi frunze adânc

crestate; Viburnum rhitidofilwn, cu frunze sempervirente etc.
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O altă bolta, în apropierea imobilului B, este acoperită de câteva specii

de liane lemnoase
- Lonicera sempervirens arc perioada cea mai lungă de înflorire,

din mai până în iunie; Lonicera japonica cu perioada de înflorire din iunie

până la sfârşitul lui august, cu flori plăcut mirositoare; Clematis flamula şi

Clematis paniculata au perioade de înflorire diferite, astfel încât acoperă aproape

tot sezonul Mc vegetaţie.
în stânga, în centrul peluzei 10, se află 2 exemplare monumentale de

LirioiU ndron tulipifera (tulipier), al cărui nume derivă de la cuvintele greceşti

lcrion
•- crin, dendron = arbore, aluzie la forma şi mărimea florilor. La baza

acestui arbore este amplasat un exemplar de Rhus toxicodendron, plantă urcătoare

foarte otrăvitoare, originara din America de Nord. La această plantă sunt otrăvitoare

toate organele - frunze, tulpină, rădăcini, provocând răni pe piele chiar numai

la trecerea prin apropierea plantei în zilele foarte călduroase. în colecţiile în

care se cultivă aceste plante este necesar să fie protejată cu un gard de sârmă

ghimpată şi cu o placă de avertizare, pentru a nu se apropia nimeni de ea.

Pe aleea care duce spre pod, pe stânga, putem menţiona câteva rarităţi

dcndrologicc: Rhus javanica, Carylopsis spicata, Hamamelis vernalis, Magno-

lia tripetala, Magnolia macrophylla şi Magnolia kobus, Lindera benzoin. Pe

dreapta - peluza 8 - un frumos exemplar de Aesculus parviflora, cu înflorire

în luna iunie sau iulie, Cory lus americana şi Sasafras officinalis. Tot aici se

găsesc exemplare de Ouercus variabilis, Tsuga canadensis, Eleagnus multiflora,

Phellodcndron amurense, Mctasequoia gliptostroboides, Cedrus atlantica, Cereis

siliquastrum s.a.

Mergând mai departe pe aleea principală, în apropierea stâncăriilor cu

floră mediteranecană, se găseşte, pe partea stângă, un exemplar monumental

de Abies ccphalonica, iar pe partea dreaptă un exemplar de Liquidambar orientalis;

atrag atenţia câteva exemplare de plante lemnoase - peluza 11 - Cladrastis

lutea, Gymnocladus dioica, Parrotia persica, Paratiopsis daigremontiarea,

Hamamelis japonica, Liquidambar styrac ifena, Eucomia ulmoides şi Corylopsis

spicata.

In drumul spre sere, întâlnim un exemplar monumental de Fraxinus - peluza
12, iar aproape de sere se află un arbore falnic - Platanus occidentalis.

In zona serelor mici se găseşte o raritate dcndrologică, Torreya taxifolia,
apreciată pentru portul său particular şi câteva excepţionale exemplare de Paulownia

tomentosa, originare din Japonia, ce înfloresc la sfârşitul lunii aprilie - începutul
lunii mai, cu flori de culoare albă sau mov, în ciorchini mari de peste 60

cm lungime, care apar înaintea înfrunziţii.

In sectorul plantelor medicinale există un arbore unicat în ţara noastră,

Abies borissi-regis, hibrid natural din peninsula balcanică, provenit din încrucişarea
naturală a lui Abies cephalonica cu Abies alba.
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Lângă complexul serelor noi
- peluza 14 -se află lanţul carpatic m miniatură,

cu toate speciile de plante indigene din zona premontană, montană şi alpină.

Tot în această peluză este un exemplar unicat, deosebit de interesant de Çarpinus

heterophylla, ale cărui frunze sunt adânc lobate, pe acelaşi exemplar existând

şi frunze cu marginea întreagă.
în apropierea imobilului D, se găsesc cei câţiva stejari (Quercus) monumentali,

rămaşi din vechea vegetaţie a luncii Dâmboviţei, precum şi un exemplar de

Abies cephalonica var. submutica.

Tot în această zonă, în apropierea lacului de la cascadă, trebuiesc menţionate

câteva specii arborescente interesante: Madura aurantiaca, Ostrya carpinifolia,

Bronssonetia papyrifera, Pterocarya fraxinifolia, Juglans nigra s.a.

în peluza cuprinsă între aleea de centură şi aleea în trepte care urcă spre

platou, se găseşte colecţia de conifere. Cităm ca exemplare mai rare şi mai

interesante Gingko biloba, originar din China şi Japonia, unde se cultivă în

jurul templelor budiste, pagodelor şi în cimitire, de aceea se mai numeşte popular

„arborele pagodelor"; Cephalotaxus drupacea, Cephalotaxus fortunei, Cryp-

tomeria japonica, Libocedrus decurrens, Thujopsis delabrata, Binus excelsa,

Pinus ponderosa, Pinus strobus, Tsuga canadensis, Pseudotsuga taxifolia.

în jurul lacului, sub cascadă, se găseşte un grup numeros de Taxodium

distichum - chiparos de baltă (cele mai mari exemplare din ţara noastră), cu

pneumatofori sau rădăcini aeriene specifice plantelor ce trăiesc în zone mlăştinoase,

ce ajung până la jumătate de metru înălţime.

Coborând de pe platoul Cotroccni, pe aleea de centură dinspre şoseaua

Cotroceni, la baza pantei, se află cel mai monumental arbore de pe

teritoriul grădinii - Populus alba, cu o circumferinţă de 5 m şi care depăşeşte

300 de ani. •

Mergând pe aleea din jurul lacului, ajungem la rozariu - peluza VI - care

este amplasat în faţa complexului de sere noi şi care conţine circa 250 soiuri

de trandafiri, cu aproximativ 5000 exemplare. în apropierea podului de pesic

lac, pe dreapta - peluza VII întâlnim grupul de Anacardiaceae, familie cu numeroase

genuri şi specii, dintre care la noi în colecţie se află: Rhus typhyna, Rhus

typhyna „Laciniata" ,
Rhus silvestris, Continus coggygnia, Cotinus goggygria

,£ubra".

în partea stângă a podului - peluza 6 - este reprezentată familia Hippo-

castanaceae, din care vom menţiona: Aesculus hippocastanum, Aesculus hip-

pocastanum „Variegata", Aesculus parviflora, Aesculus octandra, Aesculus hip-

pocastanum „Floreplena" (castan cu flori involte).

Tot în această peluză - 6 - există un arbore unicat în ţara noastră, Alangium

platanifolia, precum şi o raritate dendrologică -
Cornus florida. Dintre



numeroasele specii cultivate ale familiei Aeeraccae vom aminti numai câteva

mai valoroase sub aspect ornamental sau ca simple curiozităţi: Acer palmaium,

Aht rubra, Acer grosseri маг. hersii, interesant prin coloritul tulpinii, Acer

capilipes, Acer plauinoides „Cuculatum"
,

cu frunze creţe, mototolite, Acer negundo

„Folies variegata", Acer apulus şi multe altele.

Continuând drumul spre aleea principală, trecem pe lângă grupul aparţinând

familiei Leguminosac. Din numărul marc de specii lemnoase cultivate în cadrul

acestei familii vom menţiona doar câteva: Spphora viceefolia, Sophora japonica

(salcâm japonez), Rubinia neomexicana, Rubinia monophylla, Rubiniu micro-

phillu, Hulimoâendron hulodendron etc.

Pe partea dreaptă, a aleii sunt amplasate familiile Simarubaceae, Celas-

traceae şi Rhamnaceac, dintre care menţionăm: Cedrelu sinensis, Xanthoxylum

planispinum, Celastrus orbiculata, Rhumnus frangula, Rhumnus cuturtica s.a.

în plantaţia arborescentă a grădinii sunt incluşi reprezentanţi ai tuturor fa-

miliilor de plante lemnoase din Hora ţării noastre. Vom aminti doar câteva

specii cu vaioare ornamentală - Staphylleu pinata, Viburnum opulus, Acer tuturicum,

Acer menspessulunus, Acer trifula, Sambucus nigru, Sorbus aucupariu, care

decorează prin fructele de culoare portocalie, ce se colorează din luna iunie,

rămânând pe arbore până la căderea frunzelor.

Din cei peste 1000 de laxoni existenţi în colecţia arboretului din Grădina

Botanică, am menţionat doar o mică parte, reprezentând puncte de atracţie pentru

publicul vizitator.
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Eléments de peuplement du Jardin Botanique.

Resume

L'ouvrage présente les plus représentatifs tuxones, du point de vue ornemental,

- 83 genres avec 128 espèces -, qui peuvent tirer l'attention du publique au

cours d'une promenade à travers du Jardin Botanique.


