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1. Juglans nigra, Nuc-negru
2. Magnolia × soulangeana, Magnolie
3. Ginkgo biloba, Gingko
4. Liriodendron tulipifera, Arbore-lalea
5. Catalpa bignonioides, Catalpa
6. Styphnolobium japonicum, Salcâm-japonez
7. Calycanthus floridus, Arbore-cu-anemone
8. Maclura pomifera, Merele-cailor
9. Kerria japonica, Teișor
10. Pseudotsuga menziesii, Brad Douglas
11. Platanus × hispanica, Platan
12. Laburnum anagyroides, Salcâm-galben

SPECII EXOTICE

13. Betula pendula, Mesteacăn
14. Pinus silvestris, Pin
15. Tilia cordata, Tei pucios
16. Picea sp., Molid
17. Prunus padus, Mălin
18. Castanea sativa, Castan comestibil
19. Acer pseudoplatanus, Paltin-de-munte
20. Abies sp., Brad albastru
21. Carpinus betulus, Carpen
22. Quercus robur, Stejar
23. Ulmus sp., Ulm
24. Malus sp., Măr ornamental

SPECII INDIGENE

Vila și Parcul dendrologic Golescu reprezintă un ansamblu 
arhitectural și peisager excepțional, care funcționează ca 
Observator de Peisaj Cultural, cu toate componentele sale 
valoroase (naturală, antropică -- arhitectură, peisagistică, 
social-comunitară, antropologică -- tradiții, obiceiuri etc.), 
prin intermediul proiectelor și atelierelor desfășurate de 
Fundația Pro Patrimonio.

El oferă un model activ de reutilizare a unui monument 
istoric prin locuire și integrare în viața cotidiană a comu-
nității. Parcul și vila au devenit un exemplu de educație și 
promovare a bunelor practici în conservarea și restaurarea 
patrimoniului de arhitectură și arboricol, fiind deschise 
publicului pentru vizitare și/sau locuire istorică în ambientul 
elegant al vremurilor de altădată, dar cu confort modern.
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De asemenea, Vasile Golescu, autorul unor studii impor-
tante despre fondul forestier din zona Muscelului, concepe 
parcul terasat din jurul casei, un parc jardin, pornind de la 
pădurea naturală situată pe deal și adaptând specii exotice 
și rare, aduse la începutul secolului trecut din străinătate. 
Astăzi, parcul istoric cu o suprafață de peste 3 ha constituie 
un exemplu remarcabil de biodiversitate conservată intact.

Vasile Golescu (1875—1920), 
inginer silvic preocupat de 
ocrotirea naturii, cu o contri-
buție esențială în botanica și 
silvicultura românească mo-
dernă, este cel care, în 1910, 
construiește actuala vilă în stil 
neoromânesc după planurile 
arhitectului C. N. Simionescu. 

Rezervări: www.experiencetransylvania.ro
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Nucul-negru
Juglans nigra L.

Originar din America de Nord, 
numit astfel datorită lemnului 
și scoarței sale foarte închise 
la culoare. Nuca neagră este 
faimoasă pentru dificultatea 
de-a fi extrasă din coajă. 
A fost utilizat ca plantă 
medicinală de către triburile 
nord-americane.

Magnolia
Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.

Această specie hibridă a fost 
creată de Étienne Soulange 
Bodin, ofițer în armata lui 
Napoleon și horticultor ama-
tor, în grădina casei sale de 
lângă Paris. El a încrucișat M. 
denudata cu M. liliiflora, în 1820, 
obținând primul exemplar 
hibrid șase ani mai târziu.

Ginkgo
Ginkgo biloba L.

Originar din Asia, acest arbore 
remarcabil este numit „fosilă 
vie”, deoarece este singurul 
supraviețuitor al unui grup 
botanic antic care datează de 
pe vremea dinozaurilor. Este 
o specie decorativă deosebită 
datorită foliajului său de un 
galben intens, toamna.

Arborele-lalea
Liriodendron tulipifera L.

Specie originară din America 
de Nord. Crește la dimensiuni 
colosale, uneori și peste 50 m 
în înălțime. Florile sale se 
aseamănă lalelelor, de unde 
și denumirea sa populară. 
În Parcul Golescu înflorește, de 
regulă, în luna mai, când poate 
fi admirat în toată gloria sa.

Catalpa
Catalpa bignonioides Walter

Specie originară din America 
de Nord. Catalpa din Parcul 
Golescu este deosebită 
pentru că a fost altoită, în 
mod natural, cu un exemplar 
de Acer, care crește în 
interiorul său dintr-o sămânță 
ajunsă acolo din întâmplare.

Salcâmul-japonez
Styphnolobium japonicum (L.) Schott

Specie originară din China, 
în ciuda numelui. Mai este 
numit și arborele-pagodelor, 
pentru că lemnul său, foarte 
rezistent, a fost folosit istoric 
la construcția pagodelor 
japoneze. A fost introdus 
în Europa abia în a doua 
jumătate a sec. 18.

Arborele-cu-anemone
Calycanthus floridus L.

Specie originară din America 
de Nord, introdusă în Europa 
ca arbust decorativ. Este 
numită și „Carolina Allspice” 
datorită scoarței sale 
aromatice (asemănătoare 
scorțișoarei), folosită drept 
condiment de populațiile 
americane indigene.

Merele-cailor
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.

Originar din America de Nord, 
introdus în Europa ca arbore 
decorativ. Fructele sale, de 
mărimea unor portocale, nu 
sunt comestibile. Lemnul său 
extrem de dens și de elastic 
a fost preferat de triburile 
native americate pentru con-
fecționarea arcurilor.

Teișor
Kerria japonica L.

Arbust decorativ originar din 
Asia de Est, introdus în Europa 
în sec. 19. Numele său botanic 
a fost acordat în cinstea lui 
William Kerr, botanist și naturalist 
britanic care a studiat flora Asiei, 
fiind și cel care a trimis primele 
exemplare la Grădina Botanică 
Kew din Marea Britanie.

Bradul Douglas (Duglas)
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Specie de conifer originară 
din America de Nord, devenită 
bradul predilect pentru Crăciun, 
începând cu anii 1920, în SUA, 
apoi în restul lumii. Numele său 
popular provine de la David 
Douglas, un botanist scoțian care 
a studiat flora Americii și Europei 
la începutul sec. 19.

Platanul
Platanus × hispanica Mill. ex Münchh.

Specie hibridă formată prin 
încrucișarea naturală între două 
specii de platan, P. orientalis și 
P. occidentalis (specie americană), 
plantate în apropiere. 
Se consideră că locul de origine 
al primului exemplar hibrid ar fi 
Spania, cândva în sec. 17.

Salcâmul-galben
Laburnum anagyroides Medik.

Specie originară din sudul și 
sud-estul Europei, unde preferă 
solurile calcaroase. Florile sale 
sunt asemănătoare celor de 
salcâm, dar au o culoare galben 
intens. Tot spre deosebire de 
salcâm, florile și celelalte părți 
ale plantei sunt extrem de toxice. propatrimonio.org 

fb.com/FundatiaProPatrimonio
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