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Motto:  

Natura îţi dă zilnic exemplul de a trăi. 
(Nicolae Iorga) 

 
 
 
 
 
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 

Brad” din Iaşi, Facultatea de Horticultură, ApaVital Iași, Agenția pentru Protec-
ția Mediului Iași, Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași și Biblioteca Judeţeană 
„Gh. Asachi” Iaşi au ca preocupare permanentă realizarea unor proiecte care să 
susțină colaborarea educațională în comunitatea ieșeană, prin realizarea unei 
legături strânse între elevi, studenți, profesori și specialiști din diverse domenii. 
Remarcând beneficiile acestei legături dintre zona educațională și științifică și 
de dezvoltare non-formală, demersul partenerial de față a oferit posibilitatea 
atingerii unui nivel ridicat de performanță tehnică și didactică, creând ocazia 
lărgirii oportunităților de afirmare profesională și orientare a elevilor și stu-
denților din instituțiile implicate.  

În ultimii ani, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi a încurajat dezvoltarea 
educației nonformale, a simțului practic și tehnic, prin organizarea unor atelie-
re în cadrul programului Biblioteca și Știința – Intersecții, proiect ce valorifică 
suprapunerea dintre literatură și diferitele ramuri ale științei și care constă în 
manifestări în care sunt îmbinate expuneri pe teme actuale ale științei și tehno-
logiei cu prezentarea felului în care se reflectă ele în literatură. Parteneri în 
acest proiect au fost instituțiile enumerate, prin elevii, studenții și voluntari im-
plicați.  

În mod natural, elevii și studenții din Iaşi au devenit motivați în a-și valori-
fica deprinderile științifice în cadrul cercurilor de dezvoltare a abilităților crea-
toare, biblioteca construind un spațiu în care nivelul științific a evoluat, adu-
când beneficii atât comunității, cât și tinerilor elevi și studenți, care au găsit aici 
multiple oportunități de dezvoltare educațională și de afirmare profesională. 

Proiectul interinstituțional Biblioteca arborilor s-a desfășurat sub egida 
proiectului Intersecții, scopul principal vizând organizarea de activități tematice 
periodice în care au fost implicați elevi, studenți, cadre didactice, cât și alți be-
neficiari ai comunității ieșene.  

În cele ce urmează vom descoperi istoricul apei în țara noastră, cu precă‑
dere în orașul nostru și importanța Parcului dendrologic aflat în custodia 
ApaVital Iaşi. 
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CAPITOLUL I 
 

Cadrul legislativ de constituire a Parcului dendrologic 
aflat în custodia ApaVital Iaşi 

 
 
Parcul la care vom face referire a fost declarat Parc dendrologic prin HCJ 

Iași nr. 8/1994: 
 

 

 
Conform acestei Hotărâri a Consiliului Județean Iași, Anexa II 
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„... suprafețele ocupate de parcurile dendrologice situate în intravilan... 

se limitează la zona împrejmuită a fiecărei instituții ce le administrează.” 
 

 
Din regulamentul de administrare a parcurilor dendrologice subliniem: 

„Parcurile dendrologice sunt plantații realizate în decursul timpului în jurul 
unor proprietăți, reprezentând valori de patrimoniu prin raritatea speciilor 
exotice de arbori și arbuști pe care le conțin.” 
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CAPITOLUL al II-lea 
 

Scurt istoric al apei la Iași1  
 
 

Cea mai veche alimentare cu apă din țara noastră a fost menționată în 
scripte în anul 1696, fiind construită la Focșani, pe vremea lui Constantin Brân-
coveanu. 

Putem menționa câteva date legat de aprovizionarea cu apă a orașului 
Iași: 

1408 Atestarea documentară a Iaşului printr-un hrisov emis la Curtea lui 
Alexandru cel Bun. La acea dată, alimentarea cu apă se realiza din izvoare ne-
amenajate sau din uluce, budăi şi fântâni. 

1654 Existau la Iaşi captări de ape subterane şi o baie publică, prima de 
acest fel din ţară. 

1729 „Iaşul duce mare lipsă de apă de băut [...], s-a hotărât să înlăture şi 
acest neajuns al lipsei de apă. Cu multe cheltuieli au adus apă limpede şi bună 
de băut şi a zidit şi trei fântâni în faţa curţii […]” Cronica Ghiculeştilor. 

1774-1777 Prinţul Grigore Alexandru Ghica realizează o serie de fântâni 
publice şi măreşte debitele vechilor izvoare. 

1853 Se înfiinţează Ministerul Trebilor din Nlăuntru, apoi Ministerul Lu-
crărilor Publice. 

1865-1872 Servi-
ciul Apelor trece de la 
Ministerul Lucrărilor Pu-
blice în subordinea Pri-
măriei şi se fac primele 
încercări de alimentare 
cu apă a oraşului din sur-
se mai îndepărtate. 

1878-1884 În para-
lel cu extinderea lucrări-
lor de alimentare cu apă 
se realizează și primele 
lucrări de canalizare. 

 
 

                                                      
1 Informații preluate din volumul Lungul drum al apei pentru Iaşi. Istoricul alimentării 
cu apă şi canalizării dulcelui târg, de Nicolae PEIU și Constantin OSTAP, și de la adresa: 
http://www.apavital.ro/inceputurile-1481-ro.html 

 
Fig. 1. Sacagiu  

Fotografie de epocă preluată din N. Peiu şi D. Simionescu 
Lungul drum al apei către Iaşi, Editura Gama, Iaşi, 1999 

 

http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=435
http://www.apavital.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=372
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Redăm mai jos un scurt fragment din: Istoricul alimentării cu apă potabilă 
a oraşului Iaşi 

La început, activitatea din domeniul gospodăririi apelor se limita numai la 
realizarea unor captări primitive (de tipul budăilor, fântânilor sau şipotelor) 
sau la lucrări necesare satisfacerii unor folosinţe piscicole (iazuri) şi hidrome-
canice (mori, ferăstraie, darace, dârste, pive etc.). Către sfârşitul secolului al 
XVIII-lea au apărut însă şi unele idei şi proiecte îndrăzneţe care depăşeau posi-
bilităţile tehnice ale timpului, astfel încât o parte din ele au rămas nerealizate 
până în timpurile noastre. Cele mai multe însă, s-au materializat astăzi într-o 
serie de lucrări care, deşi au alte destinaţii tehnice, reflectă concepţia iniţială. 
Dintre acestea încercăm să le menţionăm în continuare pe cele mai importante: 
derivaţia Siret – Bahlui – Prut Dezideratul transferului de debit între aceste râ‑
uri a fost formulat pentru întâia oară la 1785 în scopul asanării Bahluiului. Ide-
ea este reluată în Regulamentul Organic al Principatului Moldovei, de data 
aceasta pentru realizarea unui canal navigabil la Iaşi. 

Izvoarele şi fântânile Iaşilor vechi: Dacă ar fi să rezum în sinteza unui scris 
ieroglific noţiunea cuvântului „Românie” aş tăia o linie orizontală care ar înfăţişa 
zarea neţărmurită a câmpiei noastre cu unghiul ascuţit al unei cumpene de puţ 
(G.M. Cantacuzino). În vechime, la întemeierea aşezării Iaşilor, locuitorii îşi pro-
curau apa necesară din Bahlui sau din izvoarele de prin codrii din împrejurimi. 
Izvoarele apăreau acolo unde pânza 
freatică intersecta suprafaţa terenului. 
Amenajarea, cu mijloacele primitive 
existente, a izvoarelor mai frecvent uti-
lizate, a reprezentat o primă etapă în 
evoluţia tehnicii de alimentare cu apă. 
Astfel, firul de apă era degajat, consoli-
dându-se gura izvorului, de obicei cu 
piatră de râu. Un simplu „uluc” dintr-o 
coajă de copac, înfipt în versant, asigura 
curgerea apei. Ulterior, odată cu înce-
puturile aglomerării populaţiei în zona 
viitorului târg medieval, apa a început 
să fie asigurată prin intermediul unor 
captări primitive denumite budăie, fân-
tâni şi şipote. Aceste forme timpurii de 
organizare în captarea apei necesare 
trebuinţelor zilnice au fost realizate nu-
mai din iniţiativă particulară. Budăiul 
(fig. 2) numit şi buduroi, ştiubei sau pu-
tinei, la fel ca şi stupul primitiv, repre-
zenta cel mai vechi şi rudimentar mijloc 

 
Fig. 2. Budăi (buduroi)  
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de captare a apei unui izvor. Este vorba de captarea apei izvoarelor superficiale 
prin săparea în zona de afloriment a izvorului a unei gropi în care se introducea 
un trunchi de copac găurit sau scorburos („gârneţe” din gorun sau fag, „butoar-
ce” din salcâm sau salcie). Apa se aduna în scorbura (scobitura) trunchiului de 
copac, ridicându-se până la nivelul solului. Scoaterea apei se făcea cu ajutorul 
căucului („botă”) din lemn sau cu o cofă de lut. 

Wooden pail (hollowed-out tree-trunk used  as a well-casing) – după dr. I. 
Alexa, dr. Gr. Gr. şi dr. Teo Gr. Iamandi – „Studiu asupra stării sanitare a munici-
piului Iaşi (problema apei)” – în Iaşul medical, nr. 1/1941-1942, p. 333). 

Autorii lucrării Istoricul alimentării cu apă potabilă a oraşului Iaşi arată că 
astfel de „instalaţii” se mai puteau întâlni în Iaşi, înaintea celui de Al Doilea Răz-
boi Mondial în mahalalele Ciric şi Moara de Vânt. Captaţiile primitive de tipul 
budăilor erau supuse poluării, fiind deci focare potenţiale de infecţie. (Dr. I. Ale-
xa, dr. Gr. Gr., dr. Teo Gr. Iamandi, „Istoricul alimentării cu apă potabilă a oraşu-
lui Iaşi”, în Iaşul medical, 1941-1942, p. 135). 

Fântânile (fig. 3) sunt captări de 
apă tradiţionale pentru poporul nos-
tru. Denumirea lor vine de la latines-
cul fontana. În răspândirea pe care o 
au la noi, un rol important îi revine şi 
credinţei din vechime că ziditorii de 
fântâni sunt pomeniţi de cei ce folo-
sesc apa, iertându-li-se astfel păcatele. 
În perimetrul târgului Iaşi fântânile au 
fost executate la curţile boierilor sau 
ale gospodarilor mai înstăriţi. 

Unele documente arată existenţa 
în oraş încă de la începutul secolului al 
XII-lea a acestor forme de captare a 
apei necesare trebuinţelor zilnice. Ast-
fel, Miron Costin, în Letopiseţul Ţării 
Moldovei, vorbind de domnia lui Şte-
fan Tomşa, aminteşte de răscoala bo-
ierilor din anul 1611 împotriva voie-
vodului care se purta aspru cu ei, dar 
apăra sărăcimea. El menţionează: „Da-
că au văzut boierii că nu va să iasă Şte-
fan-vodă de bună voie din scaun, au 

vinit cu războiu, cărora au ieşit Ştefan-vodă cu gloatele sale alăturea târgului, 
deasupra fântânii lui Păcuraru”. La construirea fântânii, accesul la pânza freati-
că era realizat prin săparea unei galerii verticale, având de obicei secţiunea cir-
culară cu diametrul cuprins între 140-200 cm până la adâncimea de 10-50 m 
(rar 60 m). Consolidarea pereţilor săpăturii se realiza prin căptuşirea lor mai 

 
Fig. 3. Fântână (Draw well) 

(după dr. I. Alexa, dr. Gr. Gr.  
şi dr. Teo Gr. Iamandi, op. cit., p. 136) 
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întâi cu lemn, care, mai apoi, a început să fie înlocuit cu piatră. Căptuşeala de 
piatră de râu nerostuită a pereţilor fântânii, realizată la început numai până la 
suprafaţa terenului, a fost ulterior ridicată, pentru protecţia fântânii. Prelungi-
rea executată din lemn, împletituri de nuiele, piatră cioplită (de obicei piatră de 
moară scoasă din uz) zidărie de chirpici sau cărămidă este cunoscută local sub 
denumirea de „colac” sau „ghizd”.  

Ridicarea apei se făcea prin intermediul cumpenei la fântânile cu adânci-
mea cuprinsă între 10-12 m sau cu ajutorul roţii pentru fântânile mai adânci şi 
perfecţionate. Folosită din bătrâni, cumpăna este bazată pe sistemul pârghiei cu 
o contragreutate. Stâlpul de lemn, format dintr-un trunchi bifurcat natural sau 
prevăzut în vârf de o parte şi de alta cu două bârne fixate prin cuie de lemn, ce 
asigură susţinerea cumpenei şi spaţiul necesar balansării ei, se numeşte „furcă” 
sau „pop”. Balansarea cumpenei pe furcă se face pe un ax de lemn sau fier nu-
mit „fus”. Cumpăna, mai subţire în partea dinspre fântână, se îngroaşă în partea 
opusă cu o contragreutate pentru echilibrarea greutăţii apei. Prăjina articulată 
la cumpănă utilizată pentru a scoate apa poartă denumirea de „lumânare”. De 
capătul liber al lumânării se fixa prin intermediul unui cârlig, lanţ sau inel, vasul 
pentru scos apa (ciutură, putină sau găleată). Fântânile cu cumpănă se întâl-
neau în special în lunca Bahluiului, acolo unde stratul acvifer freatic era situat 
mai aproape de suprafaţa terenului.  

La fântânile cu roată, mişcarea rotativă este transformată într-o mişcare 
rectilinie pe verticală. Vasul de scos apa este cilindric. Fusul confecţionat din 
lemn de esenţă tare este de formă cilindrică, fie pe toată lungimea lui, fie numai 
la mijloc. Cele două extremităţi ale fusului, subţiate şi rotunjite, se sprijină fieca-
re pe câte un lagăr simplu, cuprins în stâlpi verticali fixaţi de o parte şi de alta a 
ghizdului. Una din extremităţile fusului (mai rar amândouă) se prelungeşte în 
afara lagărului, pe ea fixându-se piesa motoare. Aceasta este reprezentată prin-
tr-o manivelă sau roată. Roţile utilizate erau roţi obişnuite de căruţă cu 8-10 spi-
ţe prinse cu o bandă de fier. Fântânile erau de obicei protejate cu capace de 
lemn. În plus, cele cu roţi aveau şi chioşcuri de protecţie, construite mai simplu 
sau mai fastuos, în funcţie de posibilităţile, starea socială şi gustul proprietarilor. 
Din punct de vedere igienic, datorită sistemelor de protecţie menţionate, fântâ‑
nile înlăturau o parte din neajunsurile budăilor. Cu toate acestea, din caza defec-
telor de construcţie şi a întreţinerii necorespunzătoare, o mare parte dintre ele 
ajungeau, în cele din urmă, cu apele contaminate. Terenul din jurul fântânii nu 
era de obicei pavat, din care cauză apele scurse se colectau în jurul lor, menţi-
nând în permanenţă un noroi frământat de murdăriile şi dejecţiile animale şi 
apoi se infiltrau în adâncime, contaminând apele fântânii. Poluarea era înlesnită 
de faptul că adesea amplasamentul era ales în zone necorespunzătoare (pe dru-
muri, lângă grajduri etc.). Din cauza întreţinerii lor necorespunzătoare şi negli-
jenţei, multe fântâni deveneau adevărate depozite de gunoaie sau cimitire de 
animale. Zidurile de piatră nerostuite ce căptuşeau pereţii fântânilor adăposteau 
uneori cuiburi de vrăbii care contribuiau la contaminarea apei.  
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Numărul fântânilor existen-
te în Iaşi a crescut continuu până 
la începutul secolului nostru. Îna-
intea celui de Al Doilea Război 
Mondial se mai păstrau în oraş 
circa 446 fântâni (Arhivele Statu-
lui Iaşi, Arhiva Primăriei, Dosar 
81/1940). Apa fântânilor săpate 
în perimetrul târgului era în ge-
neral bună la gust, cu excepţia ce-
lor săpate în lunca Bahluiului 
(cartier Sfântu-Lazăr – Podu Roş 
de astăzi) care aveau un gust săl-
ciu. Mai perfecţionate şi mai salu-
bre au fost captările cunoscute 
sub denumirea de „şipote” (fig. 
4). Acestea erau amplasate pe iz-
voarele de coastă din vecinătatea 
oraşului. Un astfel de izvor era 
colectat printr-o captare amena-
jată sub forma unei fântâni cu 
adâncimea şi volumul în funcţie 
de debitul izvorului. Pereţii erau susţinuţi cu o scorbură de lemn sau zidărie de 
piatră fără mortar, iar gura fântânii era acoperită cu grinzi de lemn sau lespezi 
de piatră, îngropându-se apoi totul în pământ.  

 
 
Negustorii de apă  

Sst! Ascultaţi...  
Aţi auzit?  
Apă, apăă! 

„Priviţi colo, pe strada Alecsandri [...] umbra aceea curioasă ce păşeşte în-
cet, legănându-se şi strigând monoton: „apă, apă”. E un apar. Un vânzător de 
apă... Aţi crezut că numai la Constantinopol apa se vinde în detaliu? Ei bine, nu. 
La Iaşi, până în 1909 (de fapt 1911, n.n.), când s-au terminat lucrările pentru 
alimentarea oraşului din izvoarele de la Timişeşti, apa a fost un articol cu care 
populaţia nu se prea putea mândri.”  

Astfel evoca cu duioasă maliţie Eugen Herovanu amintirea acelor apari din 
alte vremuri în Oraşul amintirilor. Se arăta că „Fântânile care exploatau stratele 
acvifere locale nu dădeau decât o apă sălcie bună numai pentru trebuinţele in-
dustriale sau chiar domestice, dar nu de băut.” Bahluiul nu conta pentru nimic. 
Captată din izvoarele apropiate, distribuită prin câteva „cişmele publice [...] apa 

 
Fig. 4. Şipot 

A = izvor  
B = pereţii fântânii (zidărie din piatră)  
C = acoperiş protector (piatră sau lemn)  
D = ansamblul fântânii îngropat în costişa dealului  
E = conducta şi traseul ei (fântână – şipoţel)  
F = şipoţel  
G = manşon de lut între olane  
H = contact între două olane  
I = terminarea conductei  
K = soclu de piatră care susţine şipoţelul  
L = jgheabul pentru adăpat vitele 
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nu ajungea la domiciliu decât graţie 
acestor distribuitori publici, a apari-
lor”. Sunt însemnările unui literat, 
ale unui jurist care a fost un timp 
primar al Iaşilor şi cunoştea bine 
problemele edilitare.  Figura aparu-
lui de odinioară apare şi într-unul 
din tablourile lui Octav Băncilă inti-
tulat „Aparul”, care pare că ilustrea-
ză descrierea făcută în continuare 
de Eugen Herovanu: „Săraci, foarte 
săraci, aparii aceştia duceau – şi la 
propriu şi la figurat, de dimineaţă 
până noaptea, o grea povară. Cele 
două cofe ale căror conţinut trăgea 
cel puţin treizeci de kilograme atâr-
nau cumpănindu-se de un suport 
sprijinit de umerii şi cerbicea (ceafa 
n.n.) purtătorului căruia i se zicea 
„jug”. 

Primele lucrări de alimentare 
cu apă a orașului Iași se pare că au 
fost realizate în timpul domniei lui 
Ștefan Tomșa, când se face cunoscu-
tă existența fântânii lui Păcurar. No-

țiunea de fântână putea însemna pâ-
nă la sfârșitul secolului al XVII-lea 
nu numai „puțuri”, ci și instalații mai 
perfecționate de distribuție a apei 
denumite, prin termeni de origine 
turcă, „cișmea” sau „hazna”. O do-
vadă a preocupărilor domnitorilor 
pentru dotări edilitare în legătură cu 
aducțiunea apei o constituie și con-
strucția feredeielor, adică a băilor 
publice. La data de 19 mai 1564, 
Alexandru Lăpușneanu cerea dregă‑
torilor de Bistrița să-i trimită zidari 

 
Fig. 5. Aparul (Waterseller)  

(după o reproducere din albumul C. Săteanu 
„O. Băncilă”, în dosar X 418 – Arhiva  

N.A. Bogdan – Biblioteca Centrală  
Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi) 

 

Fig. 6. Aparul 
N. Peiu şi D. Simionescu, Lungul drum al 
apei către Iaşi, Editura Gama, Iaşi, 1999 
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buni care să-i construiască în ora-
șul Iași o baie. În timpul lui Vasile 
Lupu este atestată documentar 
existența a două feredeie, dintre 
care unul este cel din zona actua-
lei Băi comunale din strada Cri-
șan, cunoscut sub numele de „fe-
redeul turcesc”. Este prima baie 
despre care exista marturii scrise. 
Feredeul turcesc a fost demolat in 
1894 pentru a fi înlocuit cu baia 
comunală de astăzi. 

1898 – 1911 Inginerul W.H. 
Lindley realizează studii hidro-
geologice şi propune alimentarea cu apă a oraşului Iaşi din dreptul comunei 
Timişeşti, la confluenţa Văii Nemţişorului cu Valea Moldovei, având ca sursă râ‑
ul Ozana. Captarea constă într-un dren cu adâncimea de circa 14 m, de unde 
apa ajunge gravitaţional printr-o conductă alcătuită aproape în totalitate din 
fontă, a doua din Europa la acea vreme, ca debit şi ca lungime, asigurându-se în 
medie 10.000-30.000 m3 apă/zi. Această lucrare constituie începutul moderni-
zării sistemului de alimentare cu apa a municipiului Iaşi (mai 1911). 

Într-adevăr, chiar din secolul XVIII, captările nesistematice (budăile), fân-
tânile şi şipotele nu asigurau necesarul de apă potabilă pentru populaţie. Aparii 
şi sacagiii încercau să suplinească această lipsă. „Nimeni nu s-a gândit la organi-
zarea unui «serviciu al aparilor» – menţionează autorii Istoriei oraşului Iaşi – 
acesta a apărut tocmai datorită cantităţilor insuficiente de apă pe care o puteau 
da populaţiei izvoarele de pe marginea terasei sau fântânile [...]. Nu putem pre-
ciza cât de veche este prezenţa lor la Iaşi.”  

Pentru prima dată breasla aparilor apare menţionată în 1766, în legătură 
cu un aşezământ din timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica. În cronica 
Ghiculeştilor se pomeneşte de un „suman apăresc” (de sacagiu), posibilă unifor-
mă a acestor „negustori de apă”. Textul vorbeşte de fuga vistiernicului Iordache 
Ruset, urmărit de oamenii trimişi de Constantin Duca să-l prindă. Prinzând de 
veste, a fugit noaptea de la Curtea Domnească „îmbrăcând un suman apăresc”.  

Exista, la sfârşitul secolului XVIII, un „drum al aparilor”, după afirmaţia lui 
Gheorghe Ghibănescu şi C. Andreescu, drum ce mergea în lungul Bahluiului pâ‑
nă în apropierea Curţii Domneşti (Palatul Culturii de azi). Adeseori apa era adu-
să din dealul Aroneanu, pe alt drum, ce intra în oraş pe la „bariera Luculeştilor” 
(Tătăraşi). 

Către sfârşitul secolului al XIX-lea, edilii oraşului au luat măsuri vizând 
prevenirea apariţiei unor boli hidrice şi folosirea într-o mai mare măsură a sa-
cagiilor la stingerea incendiilor. Astfel, în şedinţa Consiliului Comunal de la 11 
august 1883, se hotărăşte luarea în evidenţă a tuturor negustorilor de apă din 

 
Fig. 7. Feredeul turcesc (secolul al XIX-lea)  
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oraş şi instituirea unui regulament 
pentru vinderea apei. Începând de 
atunci, fiecare sacagiu sau apar 
avea obligaţia, pentru a-şi putea 
exercita meseria, să posede o legiti-
maţie specială eliberată de primă-
rie. O astfel de legitimaţie s-a păs-
trat la Biblioteca Centrală „Mihai 
Eminescu” din Iaşi (fig. 9-10) ofe-
rindu-ne amănunte interesante 
privind obligaţiile care reveneau 
celor ce vindeau apa în oraş. 

 
 

 

 

 
Fig. 9-10. Legitimaţie de sacagiu (Biblioteca Centrală „Mihai Eminescu” din Iaşi) 

 
Fig. 8. Sacagiu (după o fotografie din Colecţia 

Galeriilor Anticariat Dumitru I. Grumăzescu, Iaşi) 
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CAPITOLUL al III-lea 
 

Scurt istoric al Parcului dendrologic ApaVital Iaşi 
 
 
Din cartea Geografia municipiului Iași, editată de un grup de profesori de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, aflăm următoarele: 
Grădina Copou. Actul ei de naştere trebuie considerat 26 august 1834, 

când boierimea şi clerul Moldovei au propus ca la Copou să ia fiinţă o grădină 
publică spre mulţumirea orăşenilor şi un monument spre aducere aminte de 
data urcării pe tron a domnitorului Mihail Sturza. Înainte de această dată, tere-
nul, ocupat de pajişte şi pâlcuri de pădure, devenise locul preferat de plimbare 
al domnitorilor, boierilor, negustorilor şi meseriaşilor. 

Spaţiul afectat grădinii publice, redus la început, s-a extins treptat, încât, 
în 1852, avea o suprafaţă de circa 20 ha. Plantarea, sistematizarea şi dotarea 
grădinii s-a făcut în etape până după 1852, conform planurilor arhitectului 
F. Rebhun. Distrugerile provocate de cel de Al Doilea Război Mondial au fost 
remediate, iar aleile principale pavate. 

Piatra de temelie pentru Monumentul „Obeliscul Leilor” a fost pusă la 8 
noiembrie a aceluiaşi an (1834), ziua onomastică a domnitorului, dar el nu era 
terminat încă în 1841. Proiectul şi finalizarea construcţiei au fost încredinţate 
lui Gh. Asachi. Edificiul, cu o înălţime de 13,5 m, este compus dintr-un posta-
ment prismatic pe care stau culcaţi patru lei, fiecare având în lungul corpului o 
sabie înfăşurată într-o ramură de stejar; leii, opera unor sculptori polonezi, sus-
ţin un bloc prismatic de proporţii mai reduse, continuat cu un obelisc de 6,70 m 
înălţime. Pe faţetele piedestalului obeliscului erau sculptate stema Moldovei, 
stema familiei Sturza şi inscripţii în latină şi română (cu litere de alamă), care 
au fost distruse în timpul celui de Al Doilea Război Mondial (N. Grigoraş, 1973). 

În prezent, Grădina Copou are o suprafaţă de 10,27 hectare. Planul ei a 
fost conceput de arhitectul F. Rebhun ca o îmbinare a stilului de parc englez (as-
pect de pădure naturală) cu a celui francez (amenajat floricol şi cu arbuşti orna-
mentali), într-o perfectă armonie. Principalele alei sunt străjuite de busturile 
celor mai importanţi membri ai Junimii, iar „teiul lui Eminescu”, situat lângă 
Monumentul Leilor, prilejuieşte an de an tradiţionala „sărbătoare a teiului”, 
când este omagiat titanul poeziei româneşti. Frumuseţea ansamblului peisagis-
tic şi glorioasele evocări cultural-istoric i-au atras faima uneia dintre cele mai 
vechi şi mai renumite grădini publice din ţară. 

Cea mai mare parte din suprafaţa sa (7,13 ha) este ocupată de vegetaţie 
lemnoasă, dispusă în masive şi grupuri de arbori şi arbuşti. În studiul elaborat 
de prof. Ecaterina Răileanu (1980) au fost identificaţi 176 de taxoni ai florei 
ornamentale, indigeni şi exotici, din care 145 lemnoşi şi 31 ierboşi. Principalii 
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arbori şi arbuşti sunt arţarii (Acer plcitanoides, A. ccimpestre, A. pseudoplata-
nus, A. tataricum, A.negundo, A. ginnala), teii (Tilia tomentosa, T. cordata, T. pla-
typhytlos), salcâmul (Robinia pseudacacia), salcâmul roşu (Robinia viscosa), 
salcâmul galben (Laburnum anagyroides, Caragana arborescens), salcâmul mic 
(Amorpha jruticosa), salcâmul japonez (Sophora japonica), glădiţa (Gleditschia 
triacanthos), băşicoasa (Colutea arborescens), glicina (Wistaria sinensis), bîr-
coace (Cotoneaster integerima, C. tomentosa), păducel (Crataegus monogyna, C. 
oxyacantha), meri sălbatici şi ornamentali (Malus pumila, M. prunifolia, M. bac-
cata, M. floribunda), cireşul sălbatic (Cerasus avium), cireşul japonez (Cerasus 
serrulata), vişinul turcesc (Padus mahaleb), mălinul (Padus racemosa), piersicul 
(Prunus persica), prunul chinezesc (Prunus triloba), corcoduşul (Prunus cerasi-
fera), scoruşul (Sorbus torminalis), măceşul (Rosa canina), trandafirul urcător 
(Rosa multiflora), trandafirul chinezesc (Rosa hybrida), floarea miresei (Spiraea 
vanhouttei, S. salicifolia, S. bumalda, S. ulmifolia), gutuiul (Cydonia oblonga), gu-
tuiul japonez (Cydonia japonica), caprifoiul (Lonicera caprifolium, L. xylosteum, 
L. pileata, L. fragrantissima), dârmozul (Viburnum lantana), călinul (Viburnum 
opulus), socul (Sambucus nigra, S. racemosa), cârmâzul (Symphoricarpus albus, 
S. orbiculatus), cornul (Cornus mas), sângerul (Cornus sanguinea), iasomia (Phi-
ladelphus coronarius, Ph. latifolius), coacăzul (Ribes aureum), deuţia (Deutzia 
crenaia), salcia (Salix babylonica, S. mastudana), plopul (Populus italica, P. tre-
mula, P. simonii), molidul (Picea abies), molidul argintiu (Picea pungens var. 
argentea), pinul (Pinus silvestris), pinul negru (Pinus nigra), duglasul (Pseudo-
tsuga manziesii), tuia (Thuja orientalis, Th. occidentalis, Th. plicata), ienupărul 
(Juniperus communis, J. virginiana, J. horizontalis). 

Parcul Expoziţiei a fost înfiinţat în anul 1922 în vederea organizării de ex-
poziţii agricole (cum a fost cea din anul imediat următor – 1923). Însuşi planul 
de organizare a parcului, întocmit tot de renumitul arhitect peisagist F. Rebhun, 
reflectă scopul pentru care a fost înfiinţat. Suprafaţa iniţială a sa a fost de 5,72 
ha, pentru ca, apoi, să se reducă la 3,8 ha, prin atribuirea părţii nordice Institu-
tului de Chimie. Parcul este prevăzut cu frumoase alei şi ronduri, o fântână arte-
ziană, statuile-bust ale lui Anton Pann şi Calistrat Hogaş, instalaţii distractive 
pentru copii şi diverse construcţii de folosinţă publică. 

Vegetaţia lemnoasă, cea care se impune în peisajul parcului şi contribuie la 
estetica deosebită a acestuia, cuprinde un număr de 80 taxoni, autohtoni şi exo-
tici, dintre care 43 esenţe de arbori şi 37 esenţe de arbuşti. Ponderea principală 
revine foioaselor (70 taxoni), urmate de răşinoase. 

Aflat între cele două parcuri, Parcul dendrologic ApaVital se încadrează 
ca vegetație în tipicul floristic al zonei, așa cum ne demonstrează și catalogarea 
efectuată de către studenții voluntari de la Facultatea de Horticultură A Uni-
versității de Științe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” 
din Iași, sub îndrumarea şef lucrări dr. Tatiana Sandu și ing. dr. Roxana Mihae-
la Anghel. 
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CAPITOLUL al IV-lea 
 

Lista speciilor de arbori și arbuști identificați 
 în Parcul dendrologic al ApaVital Iași 

 
 

 Denumirea ştiinţifică  Denumirea populară 

1 Buxus sempervirens Buxus, cimişir 
2 Juniperus sabina Cetina de negi 
3 Ligustrum vulgare Lemn câinesc 
4 Prunus avium Cireş 
5 Acer negundo Arţarul american 
6 Acer platanoides var. schwedleri Arţar, paltin de câmp 
7 Morus alba Dudul alb 
8 Fraxinus excelsior Frasin european, frasin comun 
9 Hibiscus syriacus Hibiscus de grădină 
10 Thuja occidentalis var. columnaris Tuie 
11 Pseudotsuga menziesii Duglas 
12 Berberis thunbergii Dracila purpurie 
13 Malus domestica Măr  
14 Pyracantha coccinea Cătina ornamentală 
15 Acer palmatum Arţar japonez 
16 Acer platanoides var. Aureovariegatum  Arţar, paltin de câmp 
17 Tilia platyphyllos Tei cu frunza mare 
18 Prunus cerasifera purpurea Corcoduş, mirobolan 
19 Chaenomeles japonica Gutui japonez 
20 Acer platanoides var. Crimson King Arţar, paltin de câmp 
21 Coryllus avellana purpurea Alunul roşu 
22 Spiraea vanhouttei Floarea miresei 
23 Catalpa bignonioides Catalpa 
24 Juglans regia Nuc  
25 Tilia cordata Tei pucios 
26 Juniperus virginiana Ienupăr de Virginia 
27 Thuja occidentalis Tuie 
28 Corylus avellana Alun  
29 Viburnum lantana Dârmox, dârmoz 
30 Malus purpurea Măr roşu, măr ornamental 
31 Morus nigra Dudul negru 
32 Tamarix ramossisima Cătina roşie 
33 Diervilla florida (Weigela florida) Weigela  
34 Lonicera caprifolium Mâna maicii Domnului, caprifoi 
35 Forsythia Forsiţia 
36 Prunus laurocerasus Laurocireş 
37 Symphoricarpos albus Hurmuz  
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38 Salix babylonica Salcie pletoasă 
39 Rosa sp. Trandafiri  
40 Pyracantha purpurea Piracanta 
41 Corylus avellana contorta Alun contorsionat 
42 Acer platanoides Arţar, paltin de câmp 
43 Cotinus coggygria Scumpie 
44 Fraxinus pennsilvanica Frasin de Pennsylvania 
45 Acer pseudoplatanus var. rubra Paltin de munte 
46 Populus alba Plop alb 
47 Gleditsia triacanthos Glădiţă 
48 Viburnum opulus Călin, bulgăre de zăpadă 
49 Populus canescens Plop cenuşiu 
50 Philadelphus coronarius Iasomia sălbatică 
51 Cotoneaster orizontalis Cotoneaster  
52 Cornus alba elegantissima Corn alb panşat 
53 Aesculum hypocastanum Castanul porcesc 
54 Viburnum lantena var. varigatum Dârmoz 
55 Tilia vulgaris Tei comun 
56 Tillia tomentosa Tei argintiu 
57 Prunus cerasifera Corcoduşul  
58 Picea albies Molid 
59 Physocarpus Fizocarpus 
60 Yucca filamentosa Yucca de grădină 
61 Acer pseudoplatanus purpurea Arţar roşu 
62 Thuja orientalis Tuie  
63 Rosa canina Măceş 
64 Picea pungens glauca Molid argintiu 
65 Liriodendron tulipifera Arborele lalea 
66 Pyrus sp. Păr  
67 Picea pungens Molid înţepător 
68 Acer platanoides var. drummondii Paltinul de munte roşu 
69 Rosa climbing Trandafirul căţărător 
70 Picea pungens argentea Molid argintiu 
71 Betula pendula Mesteacăn 
72 Pinus nigra Pin negru 
73 Lygustrum ovalifolium Lemn câinesc 
74 Liquidambar styraciflua Arborele de gumă 
75 Chamaecyparis lawsoniana  Chiparosul de California 

 
 
În paginile următoare vă prezentăm imagini cu o parte din speciile identi-

ficate și legendele lor, care au fost culese de elevii implicați în proiect. 
Activitatea de montare a plăcuțelor cu denumirea fiecărei plante a fost re-

alizată de elevii de la profilul „Resurse naturale și protecția mediului” de la Li-
ceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași, coordonați de profesorii și inginerii teh-
nologi. 
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CAPITOLUL al V-lea 
 

Fotografii din timpul derulării proiectului  
 
 

Sesiuni de informare cu elevi și cadre didactice  
de la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași: 
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Întâlniri de lucru la sediul societății ApaVital din Iași: 
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Montarea plăcuțelor de identificare a arborilor și arbuștilor: 
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Afișul proiectului: 
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CAPITOLUL al VI-lea 
 

Legende ale speciilor de arbori și arbuști  
care se regăsesc în Parcul dendrologic  

ApaVital Iaşi 
 
 
Legenda Trandafirului 

Simbol al iubirii, sursă de inspirație pentru artiști, utilizat ca ingredient în 
vechi ritualuri magice, leac de sănătate și izvor de frumusețe, trandafirul este 
cea mai cunoscută și, probabil, cea mai iubită floare. 

În prezent în mitologia greacă, romană, indiană sau persană, precum și în 
legendele populare românești, a înflăcărat întotdeauna imaginația oamenilor. 

În mitologia greacă se spune că trandafirul, încă de la crearea lui a fost 
destinat să fie cea mai frumoasă și specială floare de pe pământ. Se povestește 
că zeița florilor, Chloris, a creat trandafirul din trupul unei nimfe moarte, care îi 
era foarte dragă. În memoria acesteia și pentru a dăinui amintirea ei pe pământ 
a creat o floare fără pereche în lume, trandafirul. Și, pentru a realiza acest lucru, 
Chloris a cerut ca fiecare dintre zei să-i dăruiască câte ceva din atributele lor. 
Astfel, Afrodita i-a dat frumusețea, Dyonissos i-a dăruit trandafirului parfumul 
său amețitor, cele trei grații i-au oferit strălucirea, farmecul și veselia, Vântul de 
primăvară, Zephyr, a dat la o parte norii pentru ca Apollo să-l lumineze și să-l 
înflorească. În final, Ares i-a dat spinii, pentru ca trandafirul să-ți poată apăra 
frumusețea neasemuită. Tot în mitologia greacă, trandafirul, ca floare și simbol 
al dragostei, este asociat cu zeița frumuseții, Afrodita.  

Legendele spun că trandafirul a apărut împreună cu zeița frumuseții, din 
spuma mării, înconjurând-o ca o ghirlandă. După cum afirma Anacreon, tranda-
firul a luat ființă din spuma albă ca laptele, care învelea corpul Afroditei, când 
zeița dragostei a ieșit din unda mării. Tot în legătură cu zeița Afrodita, se spune 
că trandafirul s-ar fi născut din sângele lui Adonis, ucis de Ares, drept pedeapsă 
că îndrăznise să se îndrăgostească de Afrodita sau că trandafirul roșu ca sânge-
le ar fi apărut din lacrimile Afroditei amestecate cu sângele lui Adonis, rănit 
mortal de un mistreț sălbatic. 

O altă legendă povestește că micul mesager al dragostei, jucăușul Cupidon, 
a fost „înarmat” cu un arc și o tolbă cu săgeți. Și a mai primit un dar: un gingaș 
trandafir, din partea Afroditei. De atunci, trandafirul a rămas pentru îndrăgosti-
ții din lumea întreagă un simbol al iubirii pure. Alte legende ne relatează că 
trandafirul s-ar fi născut din surâsul jucăușului Cupidon, iar spinii săi ar fi, de 
fapt, săgeți metamorfozate ale micuțului zeu al iubirii. 

http://www.universdecopil.ro/Galerie-foto-poze-si-imagini-cu-trandafiri.html
http://www.interferente.ro/Galerie-foto-poze-si-imagini-cu-trandafiri.html
http://www.universdecopil.ro/Afrodita-zeita-greaca-a-frumusetii-iubirii-si-pasiunii.html
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Legenda Florii de Măceș 

Floarea de măceș și-a desfăcut cele cinci petale și a zâmbit curajoasă soa-
relui, naturii, oamenilor. Era darnică din fire și oferea din parfumul său ameți-
tor oricui o vizita. Purta o rochiță de un roz pal ce flutura senzual la fiecare atin-
gere a vântului. Alături de ea trăiau multe alte flori de măceș, surorile sale iubi-
te, toate darnice, toate frumoase, toate parfumate. Mama lor, pentru a le prote-
ja, le învelise în țepi micuți și ascuțiți, ce aveau forma unor cârlige. Cu greu s-ar 
fi putut apropia cineva pentru a le face rău, pentru a le rupe, căci țepii aveau 
grijă să se înfigă în pielea fină și să provoace durere. Da, poate nici nu vă vine să 
credeți că sufletul omului, avid de frumos, tinde să smulgă floarea de măceș de 
pe tulpina mamă, fără să știe că aceasta își va lepăda repede rochița roz și nu va 
mai rodi nicicând. 

Cu timpul, pretendenții au început să ocolească florile de măceș (care mai 
poartă și numele de Rosa Canina). Oricât de mult le-ar fi admirat sau iubit, tea-
ma de spinii mamei îi făcea să dea înapoi. Albinele au fost cele care s-au gândit 
să mijlocească pețirea fetelor cu rochițe de un roz pal. Zburau în jurul lor, le 
mângâiau cu aripioarele lor fine, se așezau la pieptul lor și le șopteau câte în lu-
nă și în stele. Florile de măceș, emoționate și încântate, plecau privirile și zâm-
beau rușinate. Una câte una au început să se mărite și să rodească. Vestea că pe 
tulpina mamă a mai rămas o singură floare de măceș, cea mai mare și mai fru-
moasă floare, a ajuns și la urechile prințului. A încălecat pe o rază de soare și a 
plecat în pețit. Floarea de măceș, de cum l-a zărit pe curajosul prinț, s-a îndră‑
gostit nebunește. 

La nunta lor au venit toate albinele din acea zonă și au dansat până spre 
seară, când soarele a apus. Din dragostea lor s-au născut minunatele fructe nu-
mite măceșe. La fel ca și mama lor, erau frumoase și darnice. Se lăsau culese, se 
dăruiau oamenilor și își dădeau viața pentru viață. De atunci, din frumoasa floa-
re de măceș ies an de an fructe bogate în vitamina C. Oamenii se reped să le cu-
leagă și să facă din ele gemuri, dulcețuri, ceaiuri și siropuri ce aduc rozul pal în 
obraji... În dărnicia ei, floarea de măceș nici măcar nu aşteaptă mulțumiri sau 
recunoștință din partea oamenilor, iar oamenii, în graba lor, nu prea își amin-
tesc să-i mulțumească. 

 
Legenda Plopului 

A fost odată un băiat tare rău. Cât era ziulica de mare, colinda prin sat și se 
ținea doar de rele. Căuta cuiburile păsărilor și le spărgea ouăle, chinuia bieții 
câini care nu-i făceau nici un rău, legându-le câte o tinichea de coadă și apoi 
luându-i la goană. Dar cel mai mare păcat al său era ca își bătea joc de oamenii 
bătrâni. Bunul Dumnezeu era foarte mâhnit de purtarea băiatului, dar se hotărî 
să încerce să-l schimbe și o trimise pe pământ pe Sfânta Duminică. Aceasta se 
preschimbă într-o bătrână sărmană și gârbovită de ani și se așeză la ușa biseri-
cii în zi de sărbătoare, când tot satul era strâns la slujbă. Ca să-i încerce inima, 
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bătrâna i-a cerut băiatului un măr sau un colac, dar acesta nu doar că nu s-a în-
durat să facă pomană cu un om sărman, dar i-a și răspuns urât bietei femei. Vă‑
zând atâta răutate, Sfânta Duminică se preschimbă la loc, înconjurată într-un 
nor luminos. Toți sătenii au căzut în genunchi, închinându-se în fața unei ase-
menea minuni și bucurându-se de prezența sfintei în mijlocul lor. Speriat, băia-
tul obraznic a rupt-o la fugă, dar în urma sa a mai auzit vorbele sfintei: „Stai pe 
loc, copil rău ce ești! Coborâsem pe pământ pentru mântuirea ta, dar văd că ră‑
utatea ta n-are leac. Nu meriți să trăiești în chip de om, căci nu cunoști ce-s mila 
și îndurarea. Să te prefaci într-un copac rece și nesimțitor, iar bucuria florilor și 
a fructelor să n-o cunoști!” Chiar în timp ce fugea prin curtea bisericii, copilul 
simți cum inima îi îngheață, trupul i se preface în trunchi, brațele în ramuri, iar 
picioarele în rădăcini adânci. 

Așa a apărut plopul... care și astăzi crește cât mai sus, spre înaltul cerului, 
să ceară iertare lui Dumnezeu și Sfintei Duminici, iar ca semn al părerii sale de 
rău își mișcă neîncetat frunzele, tremurând chiar și atunci când nu bate nicio 
boare de vânt. Plopul nu face nici flori și nici fructe, iar păsările nu-și fac cuib 
printre ramurile sale. Oamenii nu-l sădesc în apropierea caselor, căci la vreme 
de furtună, plopul este primul trăsnit de fulger, amintindu-ne astfel de pedeap-
sa pe care cei răi și nechibzuiți o vor primi. 

 
Legenda Cătinei 

Legendele spun despre cătina albă că era hrana preferată a lui Pegas, calul 
înaripat al mitologiei greceşti. Probabil că atunci când cobora din nori să se 
adape în apele limpezi ale munţilor, Pegas căuta şi frunzele de cătină pentru 
a-şi spori strălucirea şi vigoarea. Oricum, în Grecia frunzele de cătină erau folo-
site pentru hrănirea cailor, deoarece se descoperise că le îmbunătăţeşte starea 
de sănătate şi le face părul mai strălucitor. Tradiţia a fost preluată şi de romani, 
pentru că denumirea latină a cătinei, „Hippophae rhamnoides”, înseamnă „cal 
strălucitor”. 

 
Legenda Iasomiei 

Cum s-a răspândit iasomia în Europa? Legenda spune că responsabilul a 
fost Cupidon. Singurul proprietar al unei plante de iasomie din Toscana a inter-
zis ca cineva să rupă, chiar și o singură frunză sau floare, din arbustul sau de ia-
somie. Însă Cupidon și-a aruncat săgețile. Îndrăgostit și dornic să o cucerească 
pe aleasa inimii sale, proprietarul de iasomie nu s-a putut abține și de ziua iubi-
tei sale i-a dăruit un buchet de flori, în care a inclus și o crenguță de iasomie. Se 
spune că frumoasa a fost atât de impresionată de parfumul și gingășia florilor 
încât a acceptat pe loc să fie soția grădinarului. De atunci și până în zilele noas-
tre, o tradiție toscană spune că florile de iasomie trebuie să fie nelipsite de la 
nunta unei femei. 
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Legenda Gutuiului 

Învățații care și-au ales drept pasiune studiul cărților sacre ne încredințea-
ză că, de fapt, așa-zisele „mere de aur” din grădina din Eden erau, până la urmă, 
gutui. De asemenea, se spune că premiul frumuseții, dăruit de către Paris lui Ve-
nus, ar fi fost o gutuie. Poate acesta este și motivul pentru care zeița frumuseții 
apare, de multe ori, în picturi, înfățișată ca având într-o mână o gutuie, adevăra-
tul fruct al Hesperidelor. În câteva scene murale descoperite în Pompei este zu-
grăvit un urs, ținând într-una din labe o gutuie. Plutarh a menționat că gutuia 
era împărțită de către tinerii însurăței în prima lor noapte de intimitate. Mirea-
sa, mai ales, trebuia să ia o înghițitură dintr-o gutuie, astfel încât să își înmires-
meze respirația și să se asigure că este fertilă înainte de a păși în dormitorul 
nupțial. Tot Plutarh ne povestește că proaspeții miri erau ținta unei grindini de 
gutui, aruncate spre carul lor, de către participanții la nuntă. 

Începând din Antichitate, dar și în Orientul Mijlociu, cât și în timpul Evului 
Mediu din Europa, gutuile au servit drept un simbol al dragostei și fertilității, fi-
ind mereu prezente la ceremonialele de nuntă.  

Într-o legendă străveche din Europa occidentală se spune că femeile gra-
vide trebuie să mănânce cât mai multe gutui pentru a se asigura că vor da naș‑
tere unor copii harnici și luminați la minte. 

 
Legenda Teiului 

În mitologia greacă, nimfa Philyie a dat naștere, în urma unei legături amo-
roase cu tatăl lui Zeus, unui copil monstruos și, pentru a o scăpa de rușine, a 
fost transformată într-un tei.  

Într-un alt mit, se descrie cum Baucis și Philemon, un bătrân cuplu din 
Phrygia, a arătat ospitalitate față de zei și, drept urmare, au fost răsplătiţi. Con-
form legendei grecești , Zeus și Hermes au luat formă umană și au pornit să vi-
ziteze pământul deghizați ca niște sărmani călători. Atunci când au ajuns în 
Phrygia și au căutat un adăpost, au fost refuzați de toată lumea, cu excepția lui 
Philemon și a soției lui, Baucis. Cuplul a împărțit puținele bucate și ultima pică‑
tură de vin cu cei doi străini. La un moment dat, Baucis și Philemon și-au dat 
seama că oaspeții lor erau zei din cauza faptului că ulciorul lor de vin nu se go-
lea niciodată, iar băutura ordinară dinăuntrul lui se transformase într-o minu-
nată licoare. Zeus și Hermes și-au dus gazdele pe un deal înalt aflat deasupra 
Phrygiei, după care au trimis un potop distrugător asupra pământurilor încon-
jurătoare, pentru a-i pedepsi pe oamenii care fuseseră ingrați cu ei. Zeus a 
transformat casa în care fusese primit într-un templu și le-a făgăduit lui Baucis 
și Philemon că le va îndeplini două dorințe: de a servi ca preot și preoteasă în 
templul său și că, atunci când va veni timpul, va face în așa fel încât cei doi să 
moară împreună. Mulți ani mai târziu, când au ajuns la capătul zilelor, Baucis a 
fost transformat într-un tei, iar Philemon într-un stejar, ramurile celor doi ar-
bori împletindu-se într-o strânsoare de nedespărțit. 
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Legenda Părului 

În antichitatea egipteană, perele erau simbolul sacru pentru Isis. În simbo-
lismul creștin perele apar frecvent în legătură cu iubirea lui Hristos pentru 
omenire. În China, părul este simbol al dreptății, longevității, purității, înțelep-
ciunii și conducătorului binevoitor. În Coreea, părul este un simbol al harului, 
nobleței și purității. Există un număr de legende coreene care implică părul ca 
sursă a fertilității femeilor, de noroc în examene, înțelepciune și sănătatea, în 
timp ce floarea de păr, prin albul ei, este simbolică pentru chipul femeilor fru-
moase. Tranziția petalelor este o metaforă pentru tristețea și răceala plecării.  

 
Legenda Alunului 

Legenda spune că demult, pe când copilul Iisus dormea, Maica Domnului 
plecă în pădure să culeagă fragi, însă într-o poiana dădu peste o viperă. Speria-
tă, Maica se ascunse după un alun și stătu acolo până ce vipera dispăru. Ajun-
gând acasă, se gândi la alun și zise: „Cum mi-ai fost mie adăpost, așa să fii și în 
viitor de folos oamenilor”. De aceea, ramura de alun este considerată cel mai si-
gur talisman împotriva șerpilor. 

 
Legenda Arțarului 

… și a muncit Adam, 
cu săptămânile, 
să pună nume la toate. 
 

Dar 
când a ajuns la arțar, 
văzându-i frunzele 
ca nişte mâini însângerate, 
a-ngenuncheat 
și Tatălui i-a spus 
sub vâlvătăile din ram: 
„De ce copacul acesta, 
cu tristul său os, 
asemuire atât de adâncă își are 
cu flăcările lui Hristos 
ce-ntunecară 
lumina din soare? 
 

Eu nume pentru el 
nu am 
decât pe-al lui Iisus.” 
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Legenda Castanului 

Trăia odată într-un sat un copilaș tare sărman. Tată n-avea, iar maică-sa 
zăcea la pat, măcinată de boală grea. Locuiau într-un biet bordei și dacă copilul 
nu ar fi lucrat cu ziua pe la oamenii mai cu stare, ar fi pierit de foame și el și bia-
ta lui măicuță. Castan îl chema pe băiețelul vrednic și inimos. Toată lumea îl iu-
bea și-l respecta. Mulți încercau să-i dea bani, haine și mâncare, dar el refuza 
pomana și muncea cu istovire ca să-și câștige pâinea cea zilnică. 

În curtea căsuței sărăcăcioase și dărăpănate apăruse un copac, care, cres-
când, devenise cel mai frumos arbore din câți s-au văzut. Era înalt, cu coroana 
bogată, și-n nopțile de vară copilul dormea sub copac și-i povestea pomului toa-
te grijile, necazurile și durerile lui. Copacul parcă îl înțelegea și foșnea ușor din 
crengi ca o mângâiere. 

Dar se întâmplă că într-o primăvară frumoasă, măicuța copilului închise 
ochii pentru veci. Plânse copilul amarnic și se zbătu în nefericirea și tristețea 
lui. 

Nimeni nu veni să-l aline, doar copacul cel frumos parcă se tânguia a milă 
cu frunzișu-i verde. Cum era sărac, merse la preotul satului, care se înduplecă 
să-i facă femeii slujba și s-o îngroape. 

În ultima noapte pe care o petrecu la capul moartei, Castan își dădu seama 
cu durere în inimă că nici lumânări n-a putut să aprindă la capul măicuței iubi-
te. Și atunci, plânse iar cu lacrimi de foc, rugându-l pe bunul Dumnezeu să-i lu-
mineze calea maicii lui. Obosit de atâta zdrobire de suflet, copilul ieși într-un 
târziu în curte. 

Minunea se făcuse! Dumnezeu îi ascultase ruga. Copacul din fața casei în-
florise fără veste. Ciorchinii de flori albe ca niște lumânări strălucitoare se înăl-
țau pe crengile lui.  

A doua zi, oamenii și preotul care veniră de cu zori pentru înmormântare 
au rămas înlemniți, privind la înflorirea miraculoasă. Copacului i-au zis atunci 
„castan”, după numele copilului, și castan i-a rămas numele. 

 
Legenda Cireșei 

Demult, foarte demult, exista o țară minunată cu multe coline, pe care lo-
cuitorii cultivau diferiți pomi fructiferi. Oamenii îngrijeau pomii cu multă dra-
goste și grijă. Primăvara pomii înfloreau, iar vara făceau fructe, răsplătind dra-
gostea acestora. Copiii erau fericiți când mâncau fructele delicioase! 

În acest mic rai, trăia singură Cireșoaia, o femeie rea și ciudată. Casa ei era 
așezată în vârful unei coline, avea ziduri de piatră înalte și nimeni nu putea să 
vadă nimic din curtea ei. Dar în fața casei creştea un pom înalt, cu coroana ma-
re, cu multe ramuri, care rodea fructe deosebite. Nimeni nu știa unde a găsit 
femeia sâmburii din care a crescut pomul, pentru că ea păstra secretul. 

Primăvara, pomul făcea niște flori cu petalele albe și gingașe. După ce 
acestea se scuturau, pe ramuri rămâneau nişte bobiţe mici şi verzi care atârnau 
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perechi la capătul unor codiţe lungi şi subţiri. Apoi creşteau, până când primeau 
o culoare la fel ca sângele, miezul devenea cărnos şi zemos cu un gust dulce şi 
aromat de-ţi lăsa gura apă. Oamenii le numeau cireşe, după numele femeii. 

La începutul verii, în iunie, cireșele erau primele fructe coapte. Femeia vin-
dea scump cireșele și câștiga mulți bani. Cu banii construia mereu mai înalt gar-
dul de piatră pentru ca oamenii să nu vadă cireșul din curtea ei. 

Lângă casa Cireșoaiei era o căsuţă sărăcăcioasă. Aici trăia o familie foarte 
săracă, cu mulți copii. Mama lor a murit și de copiii mici avea grijă sora lor mai 
mare. Tot satul îi ajuta și primeau mâncare destulă, dar copiii ar fi dorit să guste 
cireșele. Femeia cea rea nu le-a dat niciodată. 

Într-o zi Cireşoaia s-a îmbolnăvit. Nu avea pe nimeni care s-o îngrijească. 
Oamenii treceau nepăsători pe lângă poarta ei, închisă cu șapte lacăte, și se 
gândeau toți că femeia a primit pedeapsă pentru răutatea ei. 

Sora cea mare, cu suflet bun, avea milă de femeie. În fiecare dimineaţă îi 
lăsa în fața porții apă și o bucățică de pâine. 

După câteva zile femeia a început să lase la poartă câte un pumn de cireşe 
pentru fată și frații ei. Aceștia au fost foarte bucuroși și împărţeau egal boabele 
şi le mâncau încet, ca să nu se termine repede. 

Într-o seară, când fata se întorcea de la lucru, a găsit-o pe Cireşoaia în 
poarta casei. Femeia i-a dat un coş mare, plin cu cireşe, și i-a spus să aleagă pe 
cele cu codiţele unite perechi şi să pună cercei la urechile fraţilor ei. Apoi a învă‑
țat-o pe fată cum să crească un pom cireș. 

Fata a luat coşul, i-a mulţumit bătrânei și a plecat acasă. A făcut cum a în-
vățat-o Cireșoaia. A pus în pământ sâmburii din cireșele-cercei și a udat în fie-
care zi cu apă din fântână. După câteva săptămâni, din sâmburii puși în pământ 
a ieșit o plantă mică, care a crescut și a devenit un cireş mare, frumos şi plin de 
fructe. Toți frații au mâncat pe săturate și au pus cercei din cireșe. În fiecare 
dimineață, sora cea mare pleca de acasă cu câte un coş plin cu cireşe și dădea 
tuturor copiilor din sat și îi învăța cum să crească pomi-cireș. În scurt timp, co-
linele s-au umplut cu pomi-cireș şi copii au pus cireşe cercei la urechi. 

Țara a primit numele de Țara Cireșelor. Vestea s-a răspândit dincolo de ța-
ră. Au venit acolo oameni din toată lumea și plecau cu câte un coş cu cireşe, pe 
care îl primeau fără bani, împreună cu secretul înmulțirii minunatului pom. Ci-
reşul a devenit faimos şi s-a răspândit în lumea largă. Luna iunie, în care se coc 
cireşele, a fost numită Cireșar. 

 
Legenda Corcodușului 

Era odată un tânăr bogat și foarte frumos. De el s-a îndrăgostit o fată săra-
că și la fel de frumoasă. Deși el o iubea și ea îl iubea nespus pe el, nu și-a dorit să 
o ia de soție, din cauza condiției ei sociale. Tristă și amăgită în sentimentele ei, 
fata l-a blestemat ca nimeni niciodată să nu mai ia seama la ce are el de spus și 
de oferit.  
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După un timp, tânărul a sărăcit, neștiind să aibă grijă de averea moștenită. 
Disperat, ca să poată supraviețui, strângea noaptea fructe și ziua mergea cu ele 
la târg. Dar blestemul fetei se împlini și toată lumea era vrăjită de frumusețea 
tânărului și uita să mai cumpere fructele lui, nu asculta cum își laudă marfa... 
Tânărul era din ce în ce mai trist pentru că oamenii nu puteau să vadă dincolo 
de înfățișarea sa și ignorau fructele. Într-o seară băiatul a murit, flămând și în-
setat. A doua zi, în locul obișnuit în care își vindea marfa, oamenii au găsit un 
copac frumos, cu frunze roșii și niște fructe mici și probabil dulci. Nimeni însă 
nu culegea și nu era interesat de acele fructe. Toată lumea își dorea să aibă în 
curte o asemenea frumusețe de copac. Nu se știe de ce l-au numit corcoduș și au 
luat rămurele pe care să le planteze în grădinile lor pentru a le putea admira 
zilnic. 

 
Legenda Dudului 

Dudul, cu denumirea științifică de Morus tatarica, face parte din familia 
Moraceea. Dudul sau agudul este originar din China și îl putem întâlni în Asia 
Mică, Armenia, sudul Caucazului, din Persia până în Europa. În limba chineză, 
dudul poartă numele de Sang Shen-Tzu. 

 În Roma antică acest arbore a fost dedicat zeiței Minerva. Potrivit legen-
dei, Pyramus și Thisbe erau doi îndrăgostiți ai căror părinți se opuneau relației 
dintre ei. Tinerii locuiau în case vecine, iar zidul ce le despărțea curțile avea o 
gaură. Acolo își aleseră cei doi îndrăgostiți locul lor de întâlnire, unde puteau 
vorbi fără a fi stingheriți. Când tatăl fetei se hotărî să o căsătorească cu un alt 
bărbat, tinerii s-au înțeles să fugă în lume, dându-și întâlnire la mormântul lui 
Ninus odată cu răsăritul lunii. În timp ce își aștepta iubitul, Thisbe, care ajunse-
se prima acolo, a văzut cum se apropia de ea o leoaică ce tocmai ucisese un bi-
vol. Aceasta a fugit înspăimântată, pierzându-și însă voalul, iar leoaica furioasă 
l-a sfâșiat și l-a murdărit de sângele bivolului. Atunci când a sosit și Pyramus la 
locul întâlnirii, a găsit voalul însângerat și a crezut că iubita lui a fost ucisă. Cu-
prins de disperare și gândindu-se că iubita lui nu mai este în viață, acesta s-a 
sinucis. Când Thisbe se reîntoarce la locul întâlnirii îl găsește pe Pyramus, fără 
viață, sub un agud. Din pricina durerii de a-și fi pierdut iubitul, ea moare și de 
atunci se spune că agudul dă rod unor fructe roșii precum sângele. 

Agudul a fost apreciat din timpuri străvechi. Pe meleagurile românești, el 
a ajuns în urmă cu câteva sute de ani. Adaptat climateric, agudul nu înflorește 
decât atunci când nu mai există pericolul înghețului, iar din acest motiv devine 
un simbol ar răbdării. Perioada de înflorire este atât de scurtă încât îți dă im-
presia că acest lucru s-a întâmplat peste noapte și astfel devine simbol al 
promptitudinii și înțelepciunii. Grecii antici i-au dedicat acest arbore zeiței 
Athena. La început a fost cultivat pentru frunzele lui care constituiau hrana 
viermilor de mătase. Aguzii sunt cultivați pe marginea drumului și nu este 
nicio problemă să te înfrupți din fructele lor moi, albe sau roșii. Niciun paznic 
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furios nu păzește roadele și nu te alungă la fel de strașnic ca atunci când în-
cerci să te furișezi în cireș sau vișin. Căzute de cele mai multe ori pe marginea 
drumului ori călcate în picioare de trecători, agudele nu s-au numărat printre 
fructele preferate de sezon. 

Fructele agudului nu s-au găsit niciodată pe tarabele din piață, ele fiind la 
îndemâna trecătorilor sau a copiilor dornici să se delecteze gratis cu fructe 
coapte, dulci-acrișoare.  

 
Legenda Mărului 

Mărul a conturat dintotdeauna legătura directă a omului cu divinitatea. 
Pomul cunoaşterii este un măr. Mărul este un simbol al dragostei, extazu-

lui, fertilității și belșugului. În istoria timpurie a Greciei, mărul avea un rol esen-
țial în ritualul curtării unei femei. De exemplu, în secolul al VII-lea d.H., un cuplu 
care își dorea fericirea trebuia să împartă un măr, ca simbol al căsătoriei și în 
semn al speranței într-o uniune fertilă. 

La căsătoria lui Zeus cu Hera, Gaia i-a dăruit miresei mere, ca o emblemă a 
iubirii și uniunii maritale. 

Dionysos, zeul grec al vinului, atunci când o curta pe Aphrodita, i-a dat în 
dar acesteia, ca simbol al dragostei care îl însuflețea, mere și vin. 

 
Legenda Mesteacănului 

Cică Dumnezeu sfântul, pe când umbla pe pământ, a ajuns odată ostenit ta-
re într-o pădure. Se lăsă jos sub un stejar să se hodinească. Şi unde mi se porni 
un zvon în pădure şi un foşnet, şi unde începură greieruşii să ţârâie şi păsărele-
le pe ramuri să ciripească, de ţi-era mai mare dragul. Vezi că toate vietăţile co-
drului se bucurau că-l aveau pe Dumnezeu printre ele iar nu deasupra lor. Iepu-
raşii făceau tumbe ca să-l învelească, căprioarele şi cerbii se zbenguiau ca să-i 
bucure inima, iar fiarele se îmblânziseră şi nişte mieluşei păşteau alături de lu-
pul cel nesăţios. 

Şi Dumnezeu sfântul, bucuros că-şi vedea făpturile atât de voioase şi tră‑
ind în pace între ele, adormi în cântecele păsărelelor. 

Se potoliră toate, ca să-l lase să hodinească în pace. Dar copacii pădurii so-
cotiră că ei nu l-au cinstit precum trebuie şi precum făcuseră vietăţile celelalte, 
că şi ele au viaţă în ele, şi porniră a se îmbrăca în hainele cele mai scumpe. Bra-
dul falnic şi mândru, fagii şi stejarii, toţi se luaseră la întrecere, care să fie mai 
mândru la port şi mai fudul. Făcură apoi un zid de jur împrejurul locului unde 
hodinea Preasfântul, ca să nu s-apropie vreo făptură omenească şi să-i tulbure 
somnul. 

Pe când stăteau ei aşa smirnă, fără să le foşnească vântul – că se potolise şi 
el – vreo frunză, numai ce se văzu venind în fugă un copac îmbrăcat ca vai de el. 
Venea, venea şi din ramurile lui stufoase picurau lacrimi cât pumnul care se 
prelingeau peste coaja negricioasă a trunchiului lui voinic. 
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Copacii din jurul Domnului îi făcură semn cu vârfurile lor să tacă, dar mes-
teacănul se jeluia amarnic, zicând: „Cum să nu plâng, sărac de mine, că voi v-aţi 
îmbrăcat toţi în straie de sărbătoare, ca să-l cinstiţi cum se cuvine, numai eu, vai 
de capul meu, n-am altceva decât straiele astea ponosite pe mine!” 

Degeaba îşi foşneau uşurel copacii ceilalţi frunzele, ca să-l facă să tacă, de-
geaba căutau cu ciudă vietăţile pădurii la el... Mesteacănul plângea şi se jelea. 

Dumnezeu, care se făcea că doarme, auzise jelania mesteacănului şi-l cu-
prinse mila de bietul copac, care numai de dragul înfăptuitorului, ar fi voit să fie 
şi el gătit ca ceilalţi. 

Deschise ochii, chemă pe mesteacăn lângă sine şi îi zise: 
– Fiindcă te-am nedreptăţit şi nu te-am împodobit ca pe ceilalţi, te ursesc 

ca de azi înainte, cât o dăinui pe pământ mesteacănul, să crească înalt şi falnic, 
iar lacrimile care ţi-au şiroit de pe ramuri şi s-au prelins pe trunchiul tău, să se 
prefacă în coajă albă, care să sclipească precum argintul în bătaia soarelui. 

Și de atunci, scoarţa mesteacănului, în loc de negricioasă, cum era până în 
ziua aceea, s-a făcut albă şi netedă cum este acum. 

 
Legenda Frasinului 

În mitologia scandinavă, Yggdrasil, adică Arborele Lumii, arborele care 
constituia centrul lumii, era un frasin. Din cartea sacră Edda (scrisă în secolul 
al XIII-lea) şi din alte cărţi nordice, aflăm ca acest frasin sacru îşi are rădăcinile 
în Infern, iar cu vârful crengilor atinge Paradisul, fiind considerat copacul re-
naşterii şi al vindecării. De asemenea, la druizi, el era unul dintre cei trei copaci 
sacri, alături de stejar şi păducel – conducătorii acestora îşi făceau sceptre din 
lemnul lui. 

 
Legenda Nucului 

Când Irod, stăpânul cel crâncen al Ierusalimului, porunci să fie ucişi toţi 
copiii de la doi ani în jos (fiindu-i teamă că Mesia va deveni cândva regele iudei-
lor), îngerul păzitor al lui Iisus se arată lui Iosif şi Mariei, spunându-le: „Plecaţi 
imediat în Egipt. Irod o să vă omoare pruncul.” 

Imediat, Sfânta familie porni spre Ţara Egiptului. În drumul ei istovitor, 
poposi într-o seară sub coroana rotundă a unui arbore bătrân. Deodată apărură 
călăreţii: „Am văzut o femeie cu un prunc în braţe!” „Şi eu am văzut! S-o găsim și 
să-i omorâm copilul, cum e ordinul lui Irod.” 

Sfânta Fecioară înmărmuri, strângându-l în braţe. Singura scăpare era 
spre cer: „Scapă-mă, Doamne, de năpastă!” 

Într-o clipă ramurile stufoase ale nucului se aplecară la pământ, ca un gard 
viu, cu frunze dese, după care nu se vedea nimic. Aşa că soldaţii, negăsindu-i pe 
fugari, au dat bici cailor, plecând mai departe. Mulţumită că-şi salvase din nou 
pruncul de la moarte, Maica Domnului mângâie crengile nucului şi grăi astfel: 
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„Fii în veci binecuvântat, nucule! De-acum nici un copac din lume să nu lase 
umbră mai deasă ca a ta!” 

Se spune că, de la acea întâmplare, oamenii află sub coroana deasă a nucu-
lui cea mai răcoroasă umbră dintre toţi pomii lăsaţi de Dumnezeu pe pământ. 

 
Legenda Paltinului 

Paltini au o istorie îndelungată în folclor, datând din epoca egipteană, un-
de se spune că Sfântul Paltin este legat de lumile dintre morți și cei vii. Acest 
copac mare se află la poarta estică a cerului, care eliberează soarele să se ridice 
în fiecare dimineață. 

Wyandotte, un trib de săteni din zonă, știau să evite paltinii când au urmat 
traseul local spre râu, dar coloniștii care au sosit mai târziu nu au băgat în sea-
mă superstiția. Unii chiar au amenințat că îi vor tăia și vor folosi lemnul pentru 
foc. Cei care au fost atât de aroganți au trecut prin nenorociri inexplicabile, nu 
după mult timp. Zvonul a fost răspândit chiar de un colonist care era „înspăi-
mântat de moarte”, și al cărui trup a fost găsit sub copaci, fața lui fiind răsucită 
într-o mască de teroare. Când, în 1840, un bărbat a decis să pună capăt la ceea 
ce el considera o nebunie, a lut toporul, a urcat pe traseu spre locul unde stă‑
teau rădăcinile paltinului. În loc să se scufunde în coajă, toporul aruncă o privi-
re asupra trunchiului și îi deschise piciorul omului, care a sângerat până la 
moarte. 

 
Legenda Pinului 

În folclorul românesc există o legendă în care se povestește cum Iisus, cău-
tând un loc de odihnă, s-a așezat la umbra unui pin. 

Fiind foarte cald, acest copac cu frunzișul rar, nu-i putea oferi umbra nece-
sară pentru a putea dormi. De aceea, arborele a început să își îndoaie ramurile, 
să izbească acele unele de altele, astfel încât un sunet duios începu să se audă, 
iar Iisus reuși să adoarmă. Când se trezi, văzu cum cad două vreascuri uscate, ce 
sunară ca un instrument muzical și zise: „Blagoslovit să fii de Domnul, iar lem-
nul tău să nu fie dat pradă focului, ci să se facă din el buciume, fluiere şi viori.” 

 
Legenda Molidului 

Pădurile de molid sunt importante pentru mitologia triburilor amerindie-
ne sud-vestice, unde sunt simboluri ale cerului și cei care indică nordul. Potrivit 
mitului Hopi, pomul de molid a fost odată un medic, Salavi, care s-a transformat 
într-un copac. Din acest motiv, molizii sunt considerați sacri pentru tribul 
Hopis. 

În poveștile legate de inundațiile din Pima, tatăl și mama poporului Pima 
au supraviețuit potopul plutind într-o minge de pământ de molid. Printre tribu-
rile nordice, molidul este asociat cu pace și protecție.  
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Legenda Tuia 

În mai multe legende care acoperă culturile native americane, se spune că 
tuia găzduiește o divinitate sau un spirit puternic care îi va proteja pe oameni. 
De exemplu, mitul „Primul Creator și Omul Singur”. Singurul om, care a ajutat 
pe primul Creator să creeze lumea, este născut din carne. Înainte de a-și părăsi 
poporul, le spune să ridice un stâlp de tuia ca un totem și să-l vopsească roșu. 
Acest tuia este corpul lui și va proteja oamenii de orice rău. Într-o altă poveste, 
aceasta dintr-un trib necunoscut, Mama Porumb, care a fost primul grăunte de 
porumb crescut din cer, îi conduce pe oameni prin multe încercări și necazuri 
în drumul către pământul promis. Când ajung în final la destinație, ea se trans-
formă într-un copac de tuia pentru a fi mereu cu ei. 

În mai multe povești din nord-vestul Pacificului, tuia este sculptat în foci 
sau pești, iar sculpturile sunt transformate în animale reale, care sunt capabile 
să urmeze instrucțiunile celui care le-a sculptat. Poporul eschimos descrie, de 
asemenea, utilizarea extensivă a figurilor sculptate și a stâlpilor totemului pen-
tru a ilustra istoria poporului lor. 
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Imagini cu arborii și arbuștii  
din Parcul dendrologic ApaVital Iaşi 
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Proiect Biblioteca Arborilor, 2017-2018 

Arbori și arbuști  
din Parcul dendrologic ApaVital Iași 

 

FAMILIA Arborii clasificați  
din Parcul dendrologic ApaVital 

ACERACEAE Acer negundo L.- Arţar american 

Acer palmatum Thumb. – Arţar japonez 

Acer platanoides L. – Paltinul de câmp 

Acer pseudoplatanus L. – Paltinul de munte  

ALTINGIACEAE Liquidambar styraciflua L. – Arbore de gumă 

ANACARDIACEAE Cotinus coggygria Scop. – Scumpie 

BERBERIDACEAE Berberis thunbergii D.C. – Dracilă japoneză 

BETULACEAE Betula pendula Roth. – Mesteacăn 

BIGNONIACEAE Catalpa bignonioides Walt. – Catalpa 

BUXACEAE  Buxus sempervirens L. – Buxus 

CAPRIFOLIACEAE Weigela florida (Diervilla florida) A. DC. – Veigela 

Lonicera caprifolium L. – Caprifoiul comun  

Symphoricarpos albus L. – Hurmuz 

Viburnum lantana L.- Dârmoz 

Viburnum opulus L. – Călin 

CORYLUS Corylus avellana L. – Alun 

CORNACEAE Cornus alba L. – Sânger tătărăsc 

CUPRESSACEAE Juniperus sabina L. – Cetină de negi 

Juniperus virginiana L.- Ienupăr de Virginia 

Thuja occidentalis L. – Tuie occidentală 

Thuja orientalis L. – Tuie orientală 

CUPRESSOIDAE Chamaecyparis lawsoniana Part.  – Chiparos de 
California 

HIPPOCASTANACEAE Aesculus hippocastanum L. – Castan porcesc 

JUGLANDACEAE Juglans regia L. – Nucul comun 

LEGUMINOSAE Gleditsia triacanthos L. – Glădiţă 

MAGNOLIACEAE Liriodendron tulipifera L. – Arborele de lalele 

MALVACEAE Hibiscus syriacus L. – Hibiscus de grădină 

MORACEAE Morus alba L. – Dudul alb 

Morus nigra L. – Dudul negru 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Aceraceae
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OLEACEAE Forsythia Valh.- Forsiţie 

Fraxinus excelsiorL. – Frasin european 

Fraxinus pennsylvanica Marsh. – Frasin de 
Pennsylvania 

Ligustrum vulgare L. – Lemn câinesc 

Ligustrum ovalifolium Hassk.– Lemn câinesc 
japonez 

PINACEAE Picea abies L. – Molid 

Picea pungens Engelm.- Molid înţepător 

Pinus nigra Arn. – Pin negru 

Pseudotsuga menziesii Franco – Duglasul verde  

ROSACEAE Chaenomeles japonica Thumb.  – Gutui japonez 

Cotoneaster horizontalis Decne. –  Cotoneaster 

Malus domestica – Măr  

Malus x purpurea (Barb.) Rehd. – Măr roşu 

Prunus avium L. – Cireş păsăresc 

Prunus cerasifera Ehrh. – Corcoduş 

Prunus laurocerasus – Laurocireş 

Pyracantha coccinea – Cătină ornamentală 

Pyrus betulaefolia Bge. – Păr ornamental 

Rosa sp. L – Trandafir 

Rosa canina L. – Măceşul 

Spiraea vanhouttei (Briot.) – Coroniţa miresei 

Physocarpus opulifolius L. – Fizocarpus 

SALICACEAE Populus alba L. – Plop alb 

Populus canescens Sm. – Plop cenuşiu 

Salix babylonica L. – Salcie plângătoare 

SAXIFRAGACEAE Philadelphus coronarius – Iasomie sălbatică 

TAMARICACEAE Tamarix ramosissima Ldl. – Cătina roşie 

TILIACEAE Tilia vulgaris Hayne– Teiul comun 

Tilia platyphillos Scop. – Teiul cu frunza mare 

Tilia cordata Mill. – Tei pucios  

Tillia tomentosa Moench. –  Tei argintiu 
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