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PLANTE NATURALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ANASTASIU PAULINA

Poziţia geografică a României, relieful şi interferenţele climatice «.lin această

zonă a Europei favorizează existenţa unei flt»re bogate aflată înlr o dinamică continuă

prin dispariţia unor specii de plante si apariţia altora noi. în acest sens am studiai

spaţiile ver/i ale municipiului Bucureşti şi mai ales Grădina Botanică, care, prin

specificul ei, adăposteşte numeroase specii exotice cultivate în sere sau câmp,

reprezentând o sursă permanentă de plante care se aclimatizează sau naturalizează

pe teritoriul Rucureştiului.

Observaţiile noastre vin să completeze lista de peste 40 sînrcii de plante

superioare apărute ca noi pentru România în ultimele două decenii, mai ales în

sudul ţării şi în Delta Dunării, precum şi listele de plante ierboase şi lemnoase

publicate ca fiind aclimatizate sau naturalizate în Bucureşti de către I. T. Tamavschi

şi V. Diaconescu (1458, 1%1)

Aquilegia vulgaris L. Caldăruşa Fam. Ranunculaccae. Indigena. Creşte

pe coline ierboase sau cu tufişuri, pe marginea pădurilor, prin poieni, in regiunea

montana şi subalpinü. A lost adusa în culiura ca planta ornamentala de

unde s-a sălbaticii, mai ales pe lunga aşezările omeneşti. în Gradina Botanica

s-a naturalizai fn sectorul ornamental.

Botnochloa intermedia (R. Br.) Camus. Fam. Poaceae. Răspândita în Eurasia,

Africa. Ausiralia. Naturalizată prin pajişti în Gradina Botanica.

Calendula officinalis L. - Filimică Oehi şele. Nocoţele. Galbenele. Fam.

Asicraceae. Origine nesigură, probabil în Fu гора tic Sud. Esle naturalizată atût

în gradină eût şi în toate locurile unde a fost cultivată.

Commelina communis L. Fam. Commelinaecae. Originară din China şi

Japonia. Este adventivă în Caucaz, Siberia. Kamccatka, America de Nord. Pe

teritoriul municipiului Bucureşti se întâlneşte frecvent în grădini şi parcuri.

Cosmos bipinnatus Cav. Steluţe. Fluturaşi. Mărări|e. Japoneze. Fam. As-

teraceae Specie ierbacee. originară din ţinuturile calde ale Amcricii (Mexic).

Sălbăticită în Grădina Botanică şi în locuri necultivate.
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Duchesnea indica (Andr.) Focke. Fam. Rosaceae. Originară din S-E Asici.

Este naturalizată fn Grădina Botanică unde înfloreşte şi fructifică din mai până

în septcmbric-octombric.

Hibiscus syriacus L. - Fam. Malvaceae. Originar din India, Siria, China.

Este o specie mult cultivată, nepretenţioasă la cultură şi care în ultimii ani

se autoînsămânţcază puternic, având tendinţa de naturalizate.

Mahonia aquifolium Nutt. Mahonia. Fam. Berberidaccae. Arbust originar

din America. Numeroşi puieţi proveniţi din autodiseminarc sunt răspândiţi în

deosebi în sectorul „Sistemul plantelor', ia distanţe apreciabile de plantele mature.

Unele exemplare dispar în timpul iernii, fiind probabil afectate de ger.

Nonca lutea Rchb. Fam. Boraginaccac. Răspândită Ui Balcani, partea europeană

a fostei URSS, Caucaz, Iran, Asia Mică, Asia Centrală. Iniţial în Grădina Botanică

a fost cultivată, apoi s-a naturalizai.

Oenothera biennis L. Luminiţă. Fam. Onagraccae. Originară din America

de Nord de unde s-a răspândit în întreaga Europă şi Asie. Este naturalizată

atât în Grădina Botanică cut şi în unele parcuri ale oraşului, în grădini.

Oxalis corniculata L. Fam. Oxalidaccac. Originar din Europa de Sud de

unde s-a răspândit în Europa Centrală precum şi în alte continente, fiind introdus

ca plantă ornamentală. Este sălbăticit în parcuri, grădini, locuri necultivate Forţa

de expansiune prin autodiseminarc a acestei specii este foarte mare, cel puţin

în Grădina Botanică uomportându-se ca o buruiană.

Symjyhoricarpus albus (L.) Blakc. Hurmuz. Fam. Caprifoliaccae. Originar

din America de Nord (Canada). Naturalizat în „Sistemul plantelor.

Tagetes erectus L. Crăiţă. Vârlvage. Buzdugi. Fam. Astcraccae. Original

din Mexic. Naturalizat în Grădina Botanică, atât în sectorul decorativ cât şi
în cel sistematic.

Tagetes patulus L. Crăiţă. Fam. Asteraceac. Originar din Mexic. Ca şi

specia anterioară, s-a naturalizai în sectoarele decorativ şi sistematic ale Grădinii

Botanice.

Viburnum rhytiaophyllum Hemsl. Originar din China occidentală. Este foarte

rezistent la secetă şi geruri. In Grădina Botanică are tendinţă de naturalizare.

Trebuie menţionat că în parcurile publice şi în grădini, fenomenul naturalizării

este mai dificil de observat datorită îndepănării seminţelor sau puieţilor în urma

lucrărilor culturale. De altfel, unele specii considerate a fi naturalizate sau în

curs de naturalizare le-am identificat în Grădina Botanică în locuri necultivate

şi nesupuse lucrărilor culturale (Hibiscus suriacus, Viburnum rhytidophyllum,

Symphoricarpus albus, etc.).
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PLANTS NATURALISED IN THE BUCHAREST

Summary

In the paper are listed 15 both herbaceous and ligneous plants identified

as being naturalised in the Botanical Gardens or in the parks, gardens, vacant

lands on the area of the Bucharest.

These species are added to those identified and published by I.T. Tarnavs-

chi and V. Diaconescu during 1958-1961.


