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ABSTRACT: The second volume of „Encyclopedia of decorative
plants“ comprises all plants that are grown in parks and gardens,
set in four chapter: Annual Flower Plants, Biennale, Perennial
and Bulb Plants, Tubers and Rhizomes – a total of 520 species
described in 429 pages. Each species includes: systematic classi‑
fication, the scientific and the popular name, origin, description
of species, breeding, ecology and its use. It is a deluxe edition
with cardboard and cellophane covers and the photos of each
plant are taken with digital camera, in color, which makes it eas‑
ier identifying them.
A bibliography of 12 titles and an index of scientific names con‑
clude the elegant volume which is realized by ALL Publishing
House.
KEYWORDS: Encyclopedia of decorative plants; parks and gar‑
dens, annual flower plants, biennale, perennial and bulb plants,
tubers and rhizomes.
Ca şi primul volum, cel de‑al doilea este o reuşită perfectă. Este legat în
tre coperţi de lux, din carton celofanat care îi conferă eleganţă. Lucrarea,
publicată de Editura ALL în anul 2010 a fost prezentată cu succes la „Zilele
academice arădene” (Arad, 20 – 22 mai 2011) de către acad. prof. dr. Con‑
stantin Toma de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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Dacă în primul sunt prezentate 483 de specii de arbori şi arbuşti exotici
şi indigeni care se cultivă în parcuri şi grădini botanice şi individuale, în
cel de‑al doilea volum sunt reunite, în cele 429 de pagini, 520 de specii de
plante care se cultivă în parcuri şi grădini. La fiecare plantă se dă, ca şi în
primul volum, încadrarea sistematică, denumirea ştiinţifică şi cea popula‑
ră, originea, descrierea speciei, înmulţirea, ecologia şi folosirea sa. Plantele
sunt grupate pe capitole: plante floricole anuale, bianuale, floricole perene
şi plante cu bulbi, tuberculi şi rizomi. O bibliografie de 12 titluri şi un index
al denumirilor ştiinţifice şi populare încheie elegantul volum.
Din succinta prefaţă a cărţii aflăm că florile reprezintă „un simbol al
frmuseţii, bucuriei, iubirii, dragostei de viaţă şi al năzuinţelor spre un trai mai
bun”. Iată de ce pe plan global se duce o luptă acerbă de către ecologişti
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pentru mărirea suprafeţei spaţiilor verzi pe cap de locuitor. România avea
şi are încă din valoroasele parcuri şi grădini botanice de o frumuseţe com‑
parabilă cu cele mai celebre din lume. Din păcate, legile ţării sunt încă
deficitare şi permite, sub diferite pretexte, construirea de clădiri care le
ciuntesc şi poluează aerul curat din spaţiile verzi.

