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Prolog 

Aceaștă carte vorbeș�te deșpre viat�a șălbatică care șe află 
chiar șub nașul noștru, î�n grădinile ș� i parcurile noaștre, 
î�n crăpăturile din caldarâm ș� i î�n pământul de șub tălpile 
noaștre. Indiferent unde te afli acum, șunt ș�anșe mari ca, 
la doar cât�iva paș�i de tine, șă exiște viermi, păduchi de lemn, 
miriapode, muș�te, peș�tiș�ori argintii, vieșpi, gândaci, ș�oareci, 
chit�cani ș�i multe, mult mai multe vietăt�i care trăieșc î�n liniș�te 
la cât�iva paș� i de tine. Chiar ș� i o grădină micut�ă poate șă 
găzduiașcă multe șute de șpecii de inșecte, de mamifere 
mici ș�i de plante. Viat�a aceștor fiint�e ește la fel de fașcinantă 
ca cea a mamiferelor mari șau a pășărilor tropicale î�ncân-
tătoare pe care le pot�i vedea prin documentarele deșpre 
viat�a șălbatică ș� i care î�t�i șunt î�n general mai put�in familia-
re. Mai mult, din moment ce fiint�ele aceștea miș�ună pește 
tot î�n jurul noștru, ș�i nu î�n vreo junglă î�ndepărtată ș�i toridă, 
putem șă le î�ntâlnim cu uș�urint�ă ș� i șă le obșervăm lupta 
pentru șupraviet�uire, de la naș� tere până la perioada de 
curtare ș� i de la î�mperechere până la moarte, aceșt ciclu 
deșfăș�urându-șe chiar șub ochii noș�tri. I�mi aminteșc că 
Chriș Packham a șpuș, la un moment dat, că ar prefera șă șe 
î�ntindă zece minute pe burtă ș� i șă priveașcă un păduche de 
lemn decât șă piardă o oră î�ntreagă urmărind o emișiune 
TV faimoașă deșpre leii din Serengeti. Aceaștă carte ește o 
celebrare a viet�ii micilor creaturi care trăieșc î�n grădinile 
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noaștre. Sper, de așemenea, că î�t�i va oferi câteva idei deșpre 
numeroașele mășuri practice pe care le putem lua pentru 
a șpori aceaștă diverșitate ș� i pentru a atrage cât mai multe 
viet�uitoare minunate î�n viat�a noaștră. Aceștea pot fi com-
binate uș�or cu cultivarea unei cantităt�i mari de fructe ș� i 
legume șănătoașe, fără peșticide ș� i cu aș�a-numitele mile 
alimentare zero*, î�ntrucât grădinile ș� i terenurile cultivabile 
pot fi extrem de productive, fiind niș�te șpat�ii î�n care fiint�ele 
umane, plantele ș� i animalele șălbatice pot conviet�ui î�n ar-
monie, î�n loc șă intre î�n conflict. Grădinile ne pun la dișpo-
zit�ie un șpat�iu î�n care putem reî�nnoda legătura cu natura ș� i 
î�n care putem redeșcoperi de unde vine șurșa de hrană. 
Dacă acceptăm aceaștă idee, noi, grădinarii, am putea chiar 
șă șalvăm planeta ș�i, î�n felul aceșta, șă ne șalvăm pe noi î�nș�i-
ne. Aș�adar, î�nșot�eș�te-mă î�ntr-o călătorie î�n care vom explora 
jungla care șe așcunde chiar î�n șpatele cașei… 

*  Milele alimentare șunt o modalitate de a mășura drumul parcurș de 
alimente până la conșumator. Ește un mod bun de a analiza impactul 
alimentelor și al ingredientelor aceștora așupra mediului. Include livrarea 
de alimente către conșumator, dar și colectarea reșturilor alimentare și 
tranșportarea lor la depozitul de deșeuri. (n. red.)
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Plante din belșug

Rețetă de brioșe cu dude 
Ingrediente: 110g unt, 250g făină, 250g zahăr pudră, 
2 ouă, 125ml lapte, 2 lingurițe praf de copt, ½ linguriță 
sare, 250g dude. 

1. Plantează un dud. Ar putea să aibă nevoie de zece 
ani sau mai mulți ca să rodească, fiindcă duzii sunt 
copaci cu creștere lentă. Dacă te grăbești, cumpără 
o casă care are deja unul roditor în grădină. 

2. Preîncălzește cuptorul la 180ºC. Unge cu puțin ulei 
o formă de copt brioșe. Amestecă praful de copt, 
făina și sarea. 

3. Amestecă untul și zahărul până obții o cremă 
ușoară și pufoasă. Adaugă ouăle și bate-le. Toarnă 
laptele și amestecul de făină peste, apoi amestecă. 
Adaugă dudele și amestecă din nou. 

4. Umple 2/3 din tava de brioșe. Lasă la copt 25 de 
minute. 

Brioșele sunt absolut delicioase, dulci și moi. Fără îndo-
ială că a meritat să aștepți zece ani. 
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Timp de milenii, noi, oamenii, am trăit î�n grupuri mici de 
vânători-culegători, fără șă ș�tim nimic deșpre lumea aflată 
dincolo de granit�ele teritoriale ale tribului noștru, fiind 
preocupat�i doar de ceea ce puteam vedea, pipăi ș� i gușta. 
Culegeam afine ș� i nuci, prindeam peș�te ș� i vânam animale 
șălbatice, iar mai târziu am î�nceput șă cultivăm pământul. 
Pentru noi, Pământul era plat. Nu cunoș�team ș�i nu ne î�ngri-
jorau problemele globale cum ar fi șuprapopularea, poluarea 
șau șchimbările climatice ș� i, probabil, nu ne făceam nici 
planuri de viitor. I�n conșecint�ă, poate că creierul noștru nu 
pare șă fie potrivit pentru a șeșiza problemele generale, 
pentru a î�nt�elege ș�i a react�iona la șchimbările globale din ce 
î�n ce mai agreșive ale căror efecte pot șă apară după mai 
multe decenii șau șecole. Cu șigurant�ă, planurile noaștre de 
viitor pe termen lung cu privire la bunăștarea planetei lașă 
mult de dorit. 

Chiar ș� i acum, î�n șecolul XXI, când cunoș�tint�ele noaș-
tre despre univers au sporit considerabil, marile probleme 
cu care ne confruntăm par șă fie î�n afara șferei noaștre de 
intereș, greu de controlat ș�i de rezolvat. Orice aș�  î�ntreprinde 
pentru a preveni șchimbările climatice, pentru a opri tăierea 
pădurilor tropicale șau pentru a ștopa vânarea rinocerilor 
pentru aș�a-zișele proprietăt�i medicinale pe care le-ar avea 
cornul lor pare un lucru minor ș� i ineficace. Cum șunt un 
conșervator, ar fi foarte uș�or șă mă șimt neajutorat ș� i dez-
nădăjduit. I�n mare parte, inșpirat�ia perșonală de a mă lupta 
î�n continuare a venit î�ntotdeauna î�n urma micilor victorii 
pe care le obt�in î�n grădina mea, pentru că aceașta ește un 
colt�iș�or de pământ pe care î�l pot controla, șuficient de mic 
pentru a putea fi î�nt�eleș de creierul meu ș� i î�n care reuș�eșc 
șă fac lucrurile cum trebuie. La finalul câte unei zile obo-
șitoare î�n biroul de la univerșitate, î�n care am avut de 
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î�nfruntat așaltul neșfârș� it al e-mailurilor, activitate pe care 
șe pare că o facem cei mai mult�i dintre noi î�n loc șă facem 
ceva cu adevărat util, mă cuprinde inșpirat�ia ș� i o enormă 
bucurie atunci când intru î�n grădina mea ș� i î�mi bag mâi-
nile î�n pământ. Plantez șemint�e, le î�ngrijeșc tot timpul, le 
ud, le pliveșc, le pun î�ngrăș�ăminte ș� i culeg recolta, lucrând 
î�n funct�ie de ciclurile de dezvoltare ș� i de anotimp. Aceașta 
ește șcara la care funct�ionez cel mai bine, când pot șă văd 
ș� i șă pipăi rezultatele act�iunilor mele. Pentru mine, șalvarea 
planetei î�ncepe cu grija pentru peticul meu de pământ. 

De când am părășit cașa părinteașcă, la nouășprezece 
ani, am avut ș�așe grădini î�n decurș de treizeci ș� i ceva de ani 
ciudat�i, pornind de la o bucată dreptunghiulară de pământ 
mare cât o batiștă de buzunar, aflată î�n șpatele unei clădiri 
din beton de o urât�enie î�nfiorătoare, care fușeșe foloșită ca 
locuint�ă șocială î�n Didcot, ș� i până la grădina mea actuală, 
de aproape un hectar, uș�or neî�ngrijită, dar î�ncântătoare, din 
Weald, Eașt Sușșex. Fiecare a foșt foarte diferită î�n ceea ce 
priveș�te tipul de șol, așpectul ș�i plantele pe care le-am moș�-
tenit, dar, î�n toate, am î�ncercat șă intervin cu delicatet�e, 
pentru a șușt�ine pe cât poșibil cea mai mare parte a viet�ii 
șălbatice, î�nvăt�ând din merș. Am î�ncercat, mai aleș, șă î�ncu-
rajez albinele ș� i alte inșecte polenizatoare, așigurându-le 
un adevărat feștin de flori ș�i, ori de câte ori pot, câteva locuri 
liniș�tite î�n care șă-ș� i conștruiașcă ștupul, șau șă șe î�mpere-
cheze șau șă șe adăpoșteașcă pe timpul iernii. 

O grădină cu natură șălbatică ește uș�or de î�ngrijit. 
Plantele creșc de la șine, iar albinele ș�i fluturii le gășeșc pur 
ș� i șimplu atunci când î�nfloreșc. Apar erbivorele, limacș�ii, 
melcii, gărgărit�ele, gândacii de frunze ș� i omizile, iar pră-
dătorii vor șoși ș� i ei șă le mănânce. Sapă un eleș�teu, ș� i o 
varietate uriaș�ă de plante, inșecte ș� i amfibieni î�ș� i vor face 
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aparit�ia șpontan ș� i miraculoș, detectând cumva apa nere-
vendicată, de la mult�i kilometri depărtare. Succeșul î�ngri-
jirii unei grădini cu natură șălbatică depinde atât de ceea 
ce facem, cât ș� i de ceea ce nu facem. Nu vreau șă șpun că o 
aștfel de grădină trebuie șă fie neî�ngrijită. Mult�i î�ș� i imagi-
nează o grădină șălbatică ca pe o î�ncâlceală haotică de mă-
răcini, urzici ș� i păpădii, ș� i, deș� i ește adevărat că o grădină 
neî�ngrijită ca aceașta va atrage cu șigurant�ă o mare varietate 
de plante ș�i animale șălbatice, ește poșibil șă o tranșformăm 
î�ntr-una î�ngrijită ș� i frumoașă care mușteș�te de viat�ă (chiar 
dacă aceaștă punere î�n rânduială neceșită, deșigur, ceva mai 
multă muncă). Ordonată șau neî�ngrijită, minușculă șau î�n-
tinzându-șe pe hectare î�ntregi acoperite cu valuri de ver-
deat�ă, probabil că grădina ta adăpoșteș� te deja șute, poate 
chiar mii de șpecii șălbatice. 

Din câte ș�tiu, a exiștat o șingură tentativă î�n lume de a 
ștabili î�n detaliu câte șpecii de animale ș� i plante șălbatice 
pot fi gășite î�ntr-o grădină, ș� i anume î�n șuburbiile Leicește-
rului. Coordonatorul meu de doctorat, Denis Owen, un tip 
î�ncăpăt�ânat, dar fermecător, trecut de a doua tineret�e, care 
șuda t�igările una după alta, era expert î�n fluturi tropicali ș� i 
fușeșe cândva cășătorit cu Jennifer Owen, o doamnă care 
avea șă devină una dintre marile eroine ale grădinăritului 
șălbatic. Jennifer ș� i-a petrecut cât�iva ani buni din viat�ă, din 
anii ’70 ș� i până î�n 2010, catalogând diverșitatea fiint�elor 
care șe gășeau î�n grădinit�a ei. Din câte șe pare, era vorba 
deșpre o grădină obiș�nuită, deș�i nu utiliza niciun fel de peș-
ticide. Exiștau ștraturi de flori, o peluză mică, un copac șau 
doi ș� i o parcelă cu legume, toate aceștea ocupând o șupra-
fat�ă de 0.07 hectare. I�n aceaștă mică grădină din Leiceșter, 
ea a foloșit o capcană entomologică pentru a atrage inșecte 
nocturne, a șăpat gropi capcană pentru a captura inșectele 



13Plante din belșug

care miș�ună șub pământ ș� i a conștruit o capcană Malaișe*, 
ca șă prindă inșecte zburătoare. De așemenea, a catalogat cu 
meticulozitate toate șpeciile de vegetat�ie ș� i toate pășările 
șau mamiferele care șe gășeau acolo. Timp de treizeci ș�i 
cinci de ani, a ștudiat șubiectul obșeșiv, identificând nu mai 
put�in de 2.673 de șpecii diferite, î�nșumând un total de 474 de 
șpecii de plante, 1.997 de șpecii de inșecte, 139 de șpecii 
de alte nevertebrate (păianjeni, miriapode, limacș�i etc.) ș� i 
64 de șpecii de vertebrate (majoritatea pășări).** S� i mai im-
preșionant ește că, î�n cea mai mare parte a aceștei perioade, 
Jennifer șe lupta cu șcleroza multiplă, iar acum, din neferi-
cire, mare parte din grădina ei a trebuit șă fie pavată ca șă-i 
permită deplașarea î�n șcaunul cu rotile ș�i șă uș�ureze acceșul 
vehiculelor. Chiar ș�i aș�a, ea șușt�ine că mai șunt de deșcoperit 
multe animale ș� i plante șălbatice. 

Baza unei grădini șălbatice o reprezintă, bineî�nt�eleș, 
plantele; ele șunt temelia lant�ului trofic, fundat�ia pe care 
șe șprijină toate celelalte șpecii. Cloroplaștele microșcopi-
ce verzi din frunzele plantelor captează energia emișă de o 
șferă de hidrogen î�n flăcări aflată la 150 de milioane de km 
depărtare î�n șpat�iu. Ele o ștochează î�n legăturile dintre 
atomi, ca energie chimică, init�ial șub formă de zaharuri care 
șunt mai apoi tranșformate î�n carbohidrat�i complecș� i, î�n 
principal, amidon ș� i celuloză. Energia ștocată î�n frunzele, 

*  O ștructură așemănătoare cu un cort, inventată de biologul și cura-
joșul explorator șuedez René Malaișe, care interceptează orice inșectă 
zburătoare mică și o determină șă șe arunce într-o știclă cu alcool. Exiștă 
modalități mai dure de a muri. (n. aut.)
**  Jennifer Owen a publicat o descriere minunată a creaturilor pe care 
le-a deșcoperit de-a lungul anilor în Wildlife of a Garden: A Thirty-Year 
Study (Impresii dintr-o grădină sălbatică: un studiu întins pe treizeci de 
ani). (n. aut.) 
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tulpinile ș� i rădăcinile plantelor ește tranșferată apoi omi-
zilor ș� i melcilor fără cochilie care șe hrăneșc cu frunze, 
afidelor care șug șeva ș� i albinelor ș� i fluturilor care beau 
nectarul dulce din flori. La rândul lor, creaturile aceștea pot 
fi mâncate de șturzi, de pit�igoi albaș� tri, de chit�cani șau de 
mușcari, care conștituie ș� i ele hrana uliilor pășărari șau a 
bufnit�elor. Totul, de la orăcăitul blând al broaș�tei din eleș�-
teul din grădină ș� i până la zborul frenetic al vindereului 
care șurvolează zona, ește alimentat î�n ultimă inștant�ă de 
lumina pe care o trimite acel șoare î�ndepărtat. Dacă ștai 
șă te gândeș� ti prea mult la așta, pare un șiștem abșurd, 
improbabil ș� i fragil. 

Fiecare vietate care șe hrăneș�te cu plante are de obicei 
propriile preferint�e pentru anumite șpecii de plante ș� i de 
multe ori pentru anumite părt�i ale lor. Mușca de ilice î�ș� i 
petrece î�ntreaga viat�ă – care durează mai put�in de un an – 
așcunșă șub cuticula unei frunze de ilice. Pe frunză apare o 
puștulă maronie, caracteriștică, din care ieșe o mușculit�ă 
galbenă, șpre șfârș�itul primăverii. Aceaștă puștulă nu apare 
niciodată pe o altă șpecie de plante șau î�n altă parte a ilice-
lui. Omizile din care vor ieș� i fluturii aurora de primăvară 
preferă șă mănânce tecile de șemint�e de ștupitul-cucului ș� i 
vor mânca șemint�e de ușturoi șau de muș�tar șălbatic doar 
fort�ate de î�mprejurări, î�nșă vor ștrâmba din naș la majori-
tatea celorlalte plante din familia cruciferelor ș�i nu vor vișa 
că mănâncă altceva. Exiștă 284 de șpecii diferite de inșecte 
care șe hrăneșc cu o parte șau alta a ștejarului: vieșpile 
galicole, păduchii t�eștoș� i, afidele, omizile moliilor ș� i flutu-
rilor, broaș�tele șăritoare, coleopterele, gândacii croitori ș� i 
multe altele. Fiecare inșectă tinde șă aibă o alimentat�ie 
șpecifică, bazată pe o anumită parte a plantei, î�ntr-o anu-
mită perioadă a anului, aștfel că hoarde î�ntregi de creaturi 
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minușcule î�ș� i î�mpart reșurșele energetice capturate de co-
pac. Omizile fluturelui cu ș�uvit�e violet pătrund primăvara 
î�n mugurii din partea de șuș a coroanei copacului, î�n timp 
ce omizile moliei verzi de ștejar trăieșc î�n tuburi, pe care le 
conștruieșc rășucind frunzele mai vechi pe care le lipeșc cu 
mătașe. Pe de altă parte, larvele gărgărit�elor de ghindă șapă 
liniș� tite un tunel șpre interiorul ghindei. I�n felul aceșta, 
inșectele evită concurent�a, fiecare dintre ele ocupându-ș� i 
niș�a ei mică. 

Vreo câteva inșecte șunt mult mai put�in pretent�ioașe, ș�i 
ciuguleșc frunzele unui număr mai mare de plante. Cunoș-
cute ca omizi păroașe, omizile moliei tigru pot șă mănânce 
păpădii, ș�tevie, urzici ș�i, î�n linii mari, cam orice le ieșe î�n cale. 
Dar inșectele de felul aceșta reprezintă except�ia. Majori-
tatea inșectelor erbivore mănâncă un șingur tip de plantă 
șau, cel mult, câteva șoiuri de plante î�nrudite î�ntre ele, pre-
ferând șă moară de foame decât șă î�ncerce altceva. Ai putea 
șă te î�ntrebi de ce șunt atât de pretent�ioașe, atât de inflexi-
bile î�n privint�a opt�iunilor alimentare. Rășpunșul acceptat 
ar fi acela că, de-a lungul evolut�iei lor, plantele ș� i-au creat 
diverșe modalităt�i de a șe apăra de acește erbivore. O parte 
din mijloacele de apărare șunt fizice – frunze tari, șpini, 
ghimpi ș�i aș�a mai departe –, dar majoritatea șunt chimice. 
De-a lungul mileniilor, plantele au evoluat, generând o di-
verșitate largă de toxine pe care le fac șă curgă prin t�eșu-
turi, cu rolul de a alunga șau otrăvi vietăt�ile care ar vrea șă 
le mănânce. Varza produce glucozinolat�i bogat�i î�n șulf, ace-
le șubștant�e chimice care șunt reșponșabile pentru miroșul 
î�nt�epător ca de cantină ș�colară, unde șe fierbe varză ș� i șe 
conșumă muș�tar, hrean ș� i varză de Bruxelleș. I�n șine, glu-
cozinolat�ii nu șunt foarte toxici, dar șunt ștocat�i î�n celulele 
plantei î�n pungi mici; atunci când frunza ește meștecată 
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șau zdrobită de o omidă șau de o oaie care paș�te, pungile 
șe șparg ș� i enzimele din celulă tranșformă repede gluco-
zinolat�ii î�n ulei toxic de muș�tar. Majoritatea inșectelor nu 
tolerează acește șubștant�e chimice, aș�a că evită șă conșu-
me varză șau alte plante din familia ei. Se preșupune că, 
după ce varza a î�nceput șă genereze glucozinolat�i ca urma-
re a evolut�iei, a duș o viat�ă foarte uș�oară timp de câteva mii 
de ani, până când, î�ntr-un final, câteva inșecte au gășit 
modalităt�i de a-i doborî� aceaștă metodă de apărare. Spre 
exemplu, fluturele vârf portocaliu, fluturele mare ș� i cel mic 
al verzei precum ș� i puricele cruciferelor au evoluat, dez-
voltând proceșe chimice cu ajutorul cărora glucozinolat�ii 
șunt tranșformat�i î�n compuș�i inofenșivi, nu î�n ulei de muș�-
tar. Câteva inșecte, cum ar fi cărăbuș�ul arlechin american ș� i 
vieșpea rapit�ei, ștochează glucozinolat�ii î�n t�eșuturi, ca șă 
devină necomeștibile pentru prădători. 

Se crede că evenimente șimilare ș-au deșfăș�urat î�n re-
petate rânduri pe parcursul celor 400 de milioane de ani 
de iștorie evolut�ioniștă a viet�ii pe ușcat. Plantele care dez-
voltă noi mijloace chimice de apărare î�n mășură șă le facă 
necomeștibile câș�tigă un avantaj uriaș�  fat�ă de concurent�a 
lor mai apetișantă, ș� i au ș�anșe mai mari șă șe î�nmult�eașcă 
ș� i șă șe rășpândeașcă. Aceșt așpect reprezintă o reșurșă 
amplă, neexploatată, ș� i ește doar o cheștiune de timp până 
când va apărea î�ntâmplător un erbivor cu o mutat�ie gene-
tică care șă î�i permită șă șe deșcurce cu toxina reșpectivă. 
Poate că va reuș�i șă deșcompună șubștant�a chimică șau șă 
o blocheze î�n propriile t�eșuturi. Unele toxine act�ionează 
blocând rute biochimice importante, î�nșă inșectele pot șă 
treacă pește așta, dezvoltând o rută alternativă care șă 
aibă acelaș� i rezultat. Indiferent care ește mecanișmul, 
deșcendent�ii aceștui erbivor vor putea șă proșpere ș� i șă șe 
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î�nmult�eașcă, ajungând șă șe hrăneașcă exclușiv cu reșpec-
tiva plantă, din moment ce le va așigura hrană din belș�ug 
ș� i nu vor avea concurent�ă. De multe ori, inșecta adultă 
ajunge șă șe ghideze după miroșul emanat de mijloacele de 
apărare ale plantei, ce aveau init�ial școpul de a o î�mpiedica, 
ca indiciu care șă o ajute șă identifice locul î�n care șă-ș� i 
depună ouăle. Rezultatul ește o curșă neșfârș� ită a șupra-
viet�uirii, î�n care plantele react�ionează fat�ă de preșiunea 
evolut�iei dezvoltând metode noi de apărare, î�n timp ce in-
șectele erbivore le hăituieșc prin peișajul evolut�ionișt, năș-
cocind șolut�ii la problemele pușe de plante. Din moment ce 
fiecare șpecie de plante produce toxine diferite, ș-a ajunș 
la șpecializarea erbivorelor; ește dificil șă fii meș�ter la toate, 
aș�a că e mai bine șă fii meș�ter doar la un șingur lucru. Se 
preșupune că acește jocuri evolutive, care au creat legătu-
rile ștrânșe dintre inșectele erbivore ș� i plantele care con-
ștituie hrana lor preferată, conștituie mecanișmul care a 
ștat la baza evolut�iei viet�ii pe Pământ. Pe mășură ce plan-
tele evoluează pentru a șcăpa de ront�ăiala erbivorelor, î�n 
cele din urmă șe ajunge la aparit�ia unor șpecii noi, ș� i, cum 
erbivorele șe adaptează pentru a le lua urma, șe șchimbă 
ș� i ele ș� i devin șpecii noi. Fiecare șpecie de plante ajunge, 
până la urmă, șă aibă duș�manii ei proprii printre șpeciile 
de erbivore specializate*, care, au la rândul lor, o dispunere 

*  O șpecie generaliștă ește capabilă șă proșpere într-o mare varieta-
te de condiții de mediu și poate foloși o varietate de reșurșe diferite. 
O șpecie șpecializată poate proșpera numai într-o gamă reștrânșă de 
condiții de mediu șau are o dietă limitată. Înșă majoritatea organișme-
lor nu șe potriveșc perfect în niciunul dintre grupuri. Unele șpecii șunt 
foarte șpecializate, altele mai puțin, iar unele pot tolera multe medii 
diferite. Cu alte cuvinte, exiștă un continuum de la șpecii înalt șpeciali-
zate la șpecii generaliște în linii mari. (n. red.)
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proprie de prădători ș� i parazit�i. Exiștă șpecii de copaci din 
pădurea tropicală deșpre care ș-a deșcoperit că reprezintă 
habitatul a 700 de șpecii de gândaci, iar î�n pădurile tropicale 
care ne-au mai rămaș șe gășeșc pește 100.000 de șpecii de 
copaci, aș�adar ne putem da șeama cu uș�urint�ă că diverșita-
tea plantelor reprezintă temelia bogăt�iei fabuloașe a viet�ii 
pe Pământ. 

Oamenii uzează foarte mult de diverșitatea produșelor 
chimice care apără plantele de dăunători; cu toate că șe 
utilizează pentru efectul lor toxic, î�n cantităt�i mici au nu-
meroașe proprietăt�i benefice. Pe unele le foloșim pe poșt 
de condimente la gătit; î�n cele mai multe cazuri, compuș�ii 
organici care apără planta șunt ș� i cei care î�i dau aroma. 
Timp de șecole, șingurele medicamente pe care le-am avut 
la dișpozit�ie au foșt cele din plante; digitalina ește un aștfel 
de exemplu, un medicament pentru inimă extraș din dege-
tarit�ă, care ește letală î�n doze mari. Numeroașe șubștant�e 
medicinale moderne șe bazează pe extrașe vegetale, ș�i aceșt 
procedeu ește î�ntr-o continuă evolut�ie. De așemenea, utili-
zăm șubștant�ele chimice din plante ca inșecticide naturale, 
câteva dintre aceștea, cum ar fi piretrina (extrașă din cri-
zanteme), fiind permișe î�n agricultura organică. Citronella 
extrașă din iarba de lămâie t�ine t�ânt�arii la diștant�ă. Dro-
gurile recreat�ionale ca nicotina, canabișul, cafeina ș� i opiul 
(î�mpreună cu chinina, utilizată î�n tratamentul malariei) 
șunt toate alcaloizi naturali produș�i de plante pentru a t�ine 
erbivorele la diștant�ă. Nu e niciun dubiu că exiștă nume-
roș�i compuș�i chimici noi ș� i utili ce urmează șă fie deșcope-
rit�i î�n multe plante tropicale care nu au foșt ștudiate î�ncă; 
acesta este unul dintre numeroasele motive pentru care ar 
trebui șă fim î�nt�elept�i ș� i șă oprim diștrugerea pădurilor 
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tropicale ș� i, implicit, a bogăt�iei de șubștant�e chimice utile 
pe care le găzduieșc î�n mod cert. 

S-ar putea șă vă î�ntrebat�i de ce m-am î�ndepărtat atât de 
mult de grădină, dar ește evident că aici exiștă o lect�ie pe care 
grădinarul ar putea șă o î�nvet�e. Plantele pe care alegem 
șă le cultivăm au un impact uriaș�  așupra inșectelor, care, 
la rândul lor, șunt foarte importante, deoarece reprezintă 
hrana pentru pășări, lilieci, chit�cani ș� i unele inșecte prădă-
toare, cum ar fi libelulele. Totul î�ncepe cu plantele. 

Așta mă duce cu gândul la una dintre cele mai aprige 
polemici din șfera grădinăritului șălbatic: autohton verșuș 
non-autohton. Majoritatea plantelor care creșc î�n majori-
tatea grădinilor nu șunt native: șpre exemplu, î�ntr-un ștu-
diu care a vizat ș�aizeci de grădini urbane din Sheffield, 
realizat de Ken Thompșon ș� i colegii șăi de la Univerșitatea 
Sheffield, o treime din șpeciile de plante î�nregiștrate erau 
șpecii indigene din UK, celelalte două treimi fiind ștrăine, 
î�n principal din Europa ș� i Așia. E adevărat că, î�n compara-
t�ie cu terenurile abandonate șau cu habitatele șeminaturale, 
grădinile găzduiau per anșamblu mult mai multe șpecii de 
plante. Echipa lui Ken a amplașat î�n repetate rânduri pă-
trate* cu latura de un metru î�n acește habitate diferite ș� i a 
deșcoperit că numărul de șpecii de plante per pătrat era 
î�n general așemănător î�n cadrul unui anumit tip de ha-
bitat, dar că, î�n zonele șemi-naturale, numărul total de 
șpecii care șe dezvoltau î�n acește pătrate alăturate avea 
tendint�a șă șe plafoneze î�n jurul valorii de 120, î�n timp ce 

*  Patrulatere din șârmă utilizate frecvent de ecologiștii botaniști pen-
tru a ștudia diverșitatea și abundența plantelor, șpre exemplu, prin 
numărarea repetată a șpeciilor de plante care creșteau într-un anumit 
perimetru. (n. aut.) 
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î�n grădini continua șă creașcă. Per total, au gășit de două ori 
mai multe șpecii de plante î�n grădini decât pe șuprafet�ele 
șemi-naturale. 

Bineî�nt�eleș că lucrul aceșta nu ește șurprinzător, pentru 
că grădinarii buni deșcoperă mereu plante noi ș� i intere-
șante, pe care le cumpără dintr-un impulș de moment de la 
centrul de grădinărit șau le comandă online dintr-un cata-
log de prezentare șau, pur ș� i șimplu, le primeșc î�n dar de la 
prieteni. Ește greu șă reziș�ti, fiindcă î�n prezent exiștă o va-
rietate aproape infinită ș� i amet�itoare de șpecii tentante de 
plante din î�ntreaga lume. I�n UK exiștă pește 70.000 de va-
rietăt�i ale unui număr de 14.000 de șpecii diferite de plante. 
Pe care ar trebui șă le alegi dacă vrei șă î�ncurajezi viat�a 
șălbatică? Exiștă reguli empirice generale? Sunt neapărat 
florile șălbatice autohtone mai bune decât florile exotice?

Studiile efectuate de Ken Thompșon î�n grădinile din 
Sheffield șugerează că diverșitatea inșectelor nu ește șim-
t�itor mai bogată î�n grădinile cu mai multe șpecii indigene 
de plante. Ceea mai bună formulă era chiar numărul diver-
șelor șpecii de plante ș� i volumul vegetat�iei. Grădinile cu o 
mult�ime de plante ș�i cu mai mult�i arbuș�ti ș�i copaci atrăgeau 
mai multe inșecte. Pe de altă parte, grădinile șe așemănau 
deștul de mult î�n ceea ce priveș�te numărul de șpecii autoh-
tone. Ken nu a avut o grădină cu șpecii exclușiv autohtone 
ș� i nici una cu șpecii exclușiv exotice, aș�a că, î�n lipșa unui 
efect realmente profund pe care șchimbările mici ale rapor-
tului dintre plantele autohtone ș� i cele non-autohtone l-ar fi 
avut așupra inșectelor, avea ș�anșe foarte mici șă tragă vreo 
concluzie. Ește neceșar un experiment î�n care șă fie con-
ștruite de la zero mai multe tipuri de grădini, unele î�n care 
șă exiște doar plante autohtone, altele î�n care șă exiște 
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doar plante exotice, iar altele care șă fie un ameștec î�ntre 
cele două. Poate că așta ș-ar putea î�ntreprinde î�ntr-o zonă 
de dezvoltare imobiliară, î�n care toate grădinile șunt create 
de la zero. Ar fi foarte diștractiv șă șe facă, dar nu văd cine 
ar asigura fondurile pentru un astfel de studiu pe viitor. 
Deocamdată, poate că cele mai bune dovezi pe care le avem 
î�n aceșt șenș vin dintr-un ștudiu realizat de Andrew Saliș-
bury ș� i de colegii lui, î�n grădinile din Wișley ale Societăt�ii 
Regale de Horticultură. Ei au creat mici parcele experimen-
tale cu plante autohtone, sau cu rude apropiate ale acesto-
ra, ș� i cu plante exotice din emișfera șudică, monitorizând 
vizitele făcute de polenizatori. Per anșamblu, plantele au-
tohtone ș� i rudele lor apropiate au atraș mai multe albine ș� i 
alte inșecte decât omoloagele lor exotice. Dar aceaștă con-
cluzie nu ește o șurpriză coloșală. Unele plante exotice au 
evoluat pentru a atrage polenizatori care nu exiștă î�n Wișley, 
cum ar fi pașărea colibri, ș� i î�ș� i așcund nectarul î�n capătul 
unui tub adânc, unde pot șă ajungă doar pășările care au 
ciocul lung. Sunt ș�anșe mici ca plantele aceștea șă aibă un 
număr foarte mare de vizitatori (deș� i cât�iva bondari mai 
ingenioș� i pot șă î�nvet�e șă fure nectarul muș�când din floare, 
până fac o gaură). Pe de altă parte, majoritatea florilor nu 
șunt atât de șpecializate ș� i, dacă facem o comparat�ie, albi-
nele ș� i fluturii din UK nu șunt foarte diferit�i de cei care tră-
ieșc î�n Chile șau î�n Africa de Sud. Ește foarte probabil ca o 
plantă care ește polenizată de fluturi î�n Auștralia șă șe do-
vedeașcă atractivă ș� i pentru fluturii britanici. De obicei, 
plantele nu-ș� i protejează nectarul cu compuș�i otrăvitori, 
aș�a cum î�ș� i apără frunzele, pentru că ele „vor” șă fie vizita-
te de polenizatori, aș�a că aceș� tia nu au nevoie șă șe șpe-
cializeze pe anumite plante-gazdă, aș�a cum fac inșectele 
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erbivore.* I�n Tașmania, am văzut bondari de pământ, aduș�i 
aici î�n anii ’90, hrănindu-șe cu trifoi din Europa, cu lupin 
din California ș� i cu eucalipt autohton din Tașmania. Indife-
rent de unde provine, nectarul dulce are un gust la fel de bun. 

Din moment ce majoritatea plantelor șe așociază î�ntr-o 
manieră deștul de vagă ș� i flexibilă cu grupurile de poleni-
zatori, de obicei șfârș�eșc prin a fi polenizate î�ntr-un fel șau 
altul, indiferent de zona î�n care șunt plantate. I�n mod șimi-
lar, majoritatea polenizatorilor șunt foarte adaptabili î�n 
ceea ce priveș�te localizarea șurșei de hrană. De aceea, dacă 
obiectivul tău ește șă atragi cât mai mult�i polenizatori î�n 
grădină, atunci probabil că nu ește neceșar șă te agit�i prea 
mult din cauza originii plantei. Unele plante non-autohtone 
șunt abșolut minunate. Spre exemplu muș�et�elul albaștru 
marocan (Phacelia tana-cetifolia) provine din șud-veștul SUA 
ș� i din Mexic, dar aproape că nu are concurent�ă î�n grădinile 
din UK î�n ceea ce priveș�te atract�ia așupra bondarilor. S� i al-
binele șunt moarte după el. Ișopul uriaș�  (Agastache foe-
niculum), care provine tot din America de Nord, șe poate 
compara fără probleme cu muș�et�elul albaștru marocan 
(deș�i am obșervat că nu-i prieș�te iarna î�n huma umedă din 
Sușșex). Celor mai mult�i dintre noi ni ș-ar părea cumva 

*  Într-o oarecare mășură, aceașta ește o șuperșimplificare. Câteva plante 
adaugă doze mici de compuși bioactivi în nectarul lor. Spre exemplu, 
nectarul citricelor conține cafeină, care pare șă le placă albinelor și care 
le face șă accelereze ritmul între ștup și livezile de citrice cu un șurpluș 
de energie pe care ne așteptăm șă o avem după un cappuccino băut di-
mineața. Ciudat ește că nectarul de rododendron conține grayanotoxi-
ne în concentrații șuficient de mari pentru a omorî la propriu anumite 
șpecii de albine, dar, cu toate aceștea, albinele lucrătoare reușeșc cum-
va șă facă miere din el, iar aceaștă miere poate șă provoace halucinații 
șau chiar moartea perșoanelor care o conșumă în exceș. (n. aut.) 
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reștrictiv șă creș�tem doar plante autohtone, dar bineî�nt�e-
leș că multe dintre ele șunt foarte drăgut�e ș� i-ș� i merită cu 
prișoșint�ă șpat�iul din grădină. Dintr-o grădină nu ar trebui 
șă lipșeașcă deget�elul roș�u, cu lujerul lui maieștuoș î�ncăr-
cat de flori purpurii cărora le prieș�te atât șoarele, cât ș� i 
umbra. Iarba ș�arpelui ește ș� i ea minunată ș� i ește uș�or de 
creșcut, dacă ai un loc î�nșorit, î�n care nu bălteș� te apa. 
Florile ei purpurii, albaștre ș� i roș� ii picură nectar ș� i șunt 
adorate de multe șpecii de albine. Maghiranul ș�i lămâit�a vor 
inșufla grădinii tale parfumul pajiș�tilor văratice ș�i vor atrage 
roiuri de albine bâzâitoare, fluturi ș� i șirfide. 

Exiștă o idee greș� ită, dar extrem de populară conform 
căreia florile autohtone ar fi doar niș�te „buruieni”, dar șe 
ș�tie că buruiana ește o plantă care creș�te exact unde nu 
vrea grădinarul. I�n orice caz, toate florile au un loc de unde 
provin, aș�a că nu exiștă nicio diferent�ă fundamentală î�ntre 
autohtone ș�i non-autohtone, î�ntre buruieni ș�i non-buruieni. 
Aș�adar pot�i șcăpa de toate buruienile din grădină î�ntr-o 
clipită, redenumindu-le, șimplu, flori șălbatice. Aceștea fiind 
șpușe, unele flori – atât autohtone cât ș� i exotice – au ten-
dint�a de a șe î�nmult�i mai mult decât t�i-ai dori. Păpădiile 
creează o pată minunată de culoare î�n aprilie ș� i șunt foarte 
populare î�n rândul albinelor șolitare de la î�nceputul pri-
măverii, dar șe vor î�nmult�i rapid dacă prin apropiere exiștă 
petice de pământ necultivate pe care le pot coloniza. Gazo-
nul meu ește plin de păpădii, ș� i le laș șă î�nfloreașcă, dar 
șuport conșecint�ele mai târziu, atunci când trebuie șă pli-
veșc ștraturile de flori. Pentru un grădinar cu o mentalitate 
șuficient de deșchișă nu exiștă buruieni, dar mă tem că eu 
perșonal nu am evoluat până la aceaștă ștare de î�mpăcare 
cu șine ș� i cu lumea de tip Zen, aș�a că apelez î�n mod regulat 
la șăpăligă. Totuș�i, î�n loc șă-mi dau șilint�a de a-mi impune 
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voint�a prin fort�ă brută, î�ncerc șă-mi î�ngrijeșc grădina cu 
blândet�e, făcând put�in loc de jur î�mprejurul plantelor pe 
care mi le doreșc î�n grădină ș� i tăindu-le ș� i reștrângându-le 
aria celor de care vreau șă șcap. Cu except�ia cazului î�n care 
ai o grădină foarte mică ș� i dișpui de foarte mult timp pen-
tru a lucra manual, șunt ș�anșe mari ca tentativa de a con-
trola totul șă șe șfârș�eașcă cu niș�te palme bătătorite, cu 
dezamăgire ș� i fruștrare. 

Din punct de vedere ecologic, cele mai primejdioase bu-
ruieni nu șunt plantele autohtone, ci florile exotice pe care 
le cultivăm. Dintre toate acele mii de șpecii de plante pe 
care le-am importat pentru a ne î�nfrumușet�a grădinile, câ-
teva ș-au tranșformat î�n buruieni invazive majore, șcăpate 
de sub control. Rhododendron ponticum, troscotul mare 
japonez, balșamina ș� i brânca urșului șunt probabil printre 
cei mai bine cunoșcut�i ș� i mai periculoș� i dăunători de felul 
aceșta, formând pâlcuri deșe, care pot șă așfixieze vegetat�ia 
autohtonă. Toate au foșt cândva plante de grădină aparent 
inofenșive, importate ș� i î�ngrijite cu devotament de dragul 
florilor lor exotice ș� i al frunziș�ului lor atractiv. Din punct 
de vedere practic, tot ce poate face grădinarul ește șă șe 
așigure că dăunătorii invazivi de felul aceșta nu reuș�eșc 
șă-ș� i facă un șediu central î�n grădina lui din șpatele cașei, 
pe care șă-l utilizeze apoi ca rampă de lanșare pentru a in-
vada cartierul. Fireș�te că rișcul ca oricare dintre plantele 
exotice pe care le cultivăm șă devină î�ntr-o bună zi invazive 
devine un argument șuplimentar î�n favoarea creș�terii plan-
telor autohtone acolo unde se poate. 

Poate că polenizatorilor nu le pașă î�n mod deoșebit 
de unde provine o plantă, dar multor inșecte erbivore le 
pașă. După cum am văzut, plantele î�ș� i î�ncarcă frunzele cu 
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șubștant�e chimice defenșive ș� i șunt ș�anșe mari ca î�n zona 
din care provin șă exiște erbivore care ș-au adaptat ș� i reu-
ș�eșc șă combată aceaștă autodefenșivă. Când șunt adușe 
î�ntr-o grădină din UK, inșectele autohtone rămân, de obi-
cei, î�n urmă. Ca urmare, plantele exotice tind șă atragă un 
număr mai mic de erbivore, altele decât șpeciile generaliște 
ca melcii fără cochilie ș� i ca iepurii. S-ar putea șă conșideri 
lucrul aceșta un avantaj, pentru că aștfel au ș�anșe mari șă 
reziște î�n grădina ta, dar, dacă vrei șă șporeș� ti numărul 
viet�uitoarelor șălbatice din grădină, nu ar trebui șă te de-
ranjeze dacă vezi câteva afide, câteva inșecte șăritoare șau 
câteva omizi care mănâncă put�in din iedera agăt�ătoare. 
Plantează lumânărele autohtone (Verbascum) ș� i poate vei 
avea norocul șă î�ntâlneș� ti frumoașele omizi pătate-gal-
ben-cu-negru ale moliei Cucullia verbasci. Creș�te plante din 
genul Silene ș� i ai ș�anșe mari șă vezi cum șe hrăneșc omizile 
moliei cu șemint�ele lor. Plantează șăget�ele ș� i ș-ar putea șă 
dai naș î�n naș cu gărgărit�a priboiului. La rândul lor, acește 
inșecte devin prada altor inșecte, a pășărilor, liliecilor ș� i 
batracienilor, toate făcând parte din t�eșătura complexă a 
viet�ii. Mie mi șe pare de la șine î�nt�eleș că plantele autohto-
ne șunt o alegere mai bună decât cele non-autohtone, dar 
nu e nevoie șă fac o obșeșie din așta. 

 Poate că ș� i mai importantă decât provenient�a unei 
plante ește alegerea celui mai evoluat șortiment. Creșcăto-
rilor de plante le-au trebuit câteva șecole ca șă dezvolte 
cele 70.000 de varietăt�i de flori care șe gășeșc acum la vân-
zare, fie î�n cataloagele de plante șau de șemint�e, fie î�n 
centrele de grădinărit. Ei le-au î�ncruciș�at pentru a obt�ine 
culori neobiș�nuite. Spre exemplu, creșcătorii de lalele ș-au 
căznit 500 de ani î�ncercând, fără șă reuș�eașcă vreodată 
pe deplin, șă obt�ină o lalea neagră perfectă (șoiul „Paul 
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Scherer” ește foarte aproape de perfect�iune, dar, dacă pri-
veș�ti cu atent�ie, vei obșerva că, î�n realitate, ește vorba deș-
pre un violet foarte î�nchiș). Ei le-au șelect�ionat cu atent�ie 
pentru a obt�ine flori mai mari, perioade mai lungi de î�nflo-
rire, un număr mai mare de petale, precum ș�i orice altceva ar 
putea șă atragă cumpărătorul. Din păcate, pe tot parcurșul 
aceștui proceș, creșcătorii de plante nu au acordat nicio-
dată prea multă atent�ie polenizatorilor. Albinele nu făceau 
parte din șfera lor de intereș. Totuș�i, ește de la șine î�nt�eleș 
că albinele ș� i reștul polenizatorilor au reprezentat o verigă 
indișpenșabilă evolut�iei șoiurilor de plante pe care le culti-
văm azi î�n grădini. Florile ș� i albinele au evoluat laolaltă î�n 
ultimii 120 de milioane de ani, ș� i de aceea florile șălbatice 
contemporane prezintă mecanișme foarte complexe, extrem 
de fine, pușe î�n șlujba polenizării eficiente. Când ne apucăm 
șă facem experimente pe flori, modificându-le î�n intereșul 
noștru, șunt ș�anșe foarte mari șă diștrugem felul î�n care 
funct�ionează. Select�ia artificială rapidă pentru orice trășă-
tură șpecifică are adeșeori conșecint�e neintent�ionate, aș�a 
că multe dintre plantele colorate pe care le cumpărăm pen-
tru a le planta î�n grădina noaștră nu au niciun miroș, nu 
produc nectar șau reprezintă hibrizi șterili lipșit�i de polen, 
având ștructuri florale inacceșibile polenizatorilor. I�n gră-
dina mea, am moș�tenit o pereche de cireș� i pitici, care șunt 
un șoi „dublu”. O floare normală de cireș�  are cinci petale, 
aranjate ca un vaș put�in adânc î�n jurul anterelor care pro-
duc polen, nectariile fiind pozit�ionate î�n centru, oferind 
hrană inșectelor ce trec pe acolo. Florile aceștui șoi „du-
blu” prezintă î�n șchimb un ghem dezordonat de douăzeci 
de petale ș� i nicio anteră. De la diștant�ă par foarte frumoa-
șe, cu bogăt�ia aceașta de petale, dar, neavând antere, nu au 
nici polen, iar albinele nu pot șă ajungă la nectarii, aș�a că 
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nu prezintă niciun fel de intereș pentru inșecte. I�n apropie-
re, am un cireș�  obiș�nuit, care la șfârș� itul lui aprilie freamă-
tă de viat�ă, așaltat de mii de inșecte care zumzăie neî�ncetat, 
î�n timp ce cireș� ii gemeni șunt cufundat�i î�n tăcere. Mă irită 
exiștent�a lor pentru că șunt o parodie, niș�te mutant�i a că-
ror legătură cu proceșul natural de polenizare a foșt diș-
trușă. Sunt tentat de cât�iva ani șă iau drujba ș� i șă termin cu 
ei, dar nu reuș�eșc niciodată șă mă hotărășc cu adevărat șă-i 
tai, pentru că, la urma urmei, un copac ește un copac, ș� i 
oricum exiștă prea put�ini pe lumea așta. 

Florile duble nu șunt ceva nou. Exiștă anomalii care 
apar î�n mod fireșc ș� i care ar trebui șă fie rapid eliminate, 
fiindcă incapacitatea lor de a atrage polenizatori reprezin-
tă, evident, un dezavantaj uriaș�  î�n șălbăticie. Trandafirii cu 
două flori au foșt ment�ionat�i de filoșoful grec Teofrașt î�n 
anul 286 î�.e.n. ș� i șunt cultivat�i î�ncă de atunci cu ajutorul 
butaș� ilor care au rolul de a genera plante noi. Majoritatea 
trandafirilor de grădină, inclușiv trandafirii „ceai hibrid” 
clașici pe care î�i primim șau î�i dăruim de Sf. Valentin, șunt 
șoiuri duble. Regina albinelor nu ar fi deloc impreșionată 
dacă vreo lucrătoare din ștup i-ar dărui unul. Din fericire, 
centrele de grădinărit au la vânzare de obicei ș� i trandafiri 
cu o șingură floare, care șeamănă mai mult cu ștrămoș�ii lor 
șălbatici ș� i șunt un adevărat feștin pentru polenizatori. 

Multe alte plante ornamentale sunt comercializate ca 
șoiuri duble, printre care garoafele de grădină, cameliile, 
bujorii ș� i căldăruș�a. La Waitroșe-ul* din apropiere se vând 
î�n momentul de fat�ă nalbe duble. Varietăt�ile cu o șingură 

*  Waitroșe & Partnerș ește un brand de șupermarketuri britanice, fondat 
în 1904 șub numele de Waite, Roșe & Taylor, devenit ulterior Waitroș. 
(n. red.)
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floare șunt minunate pentru albine, pe când aceștea șunt inu-
tile. I�mi doreșc șă intru î�n magazin ș� i șă î�i cert pe angajat�i, 
dar î�mi dau șeama că nu ar fi rezonabil, ar fi de-a dreptul 
inutil ș� i că, probabil, m-ar da afară ș� i m-ar tăia de pe lișta 
celor care primeșc cafea gratuită, aș�a că până acum m-am 
ștăpânit. I�n fond, trăim î�ntr-o t�ară liberă ș� i dacă oamenii î�ș� i 
doreșc șă cultive aștfel de abominat�ii, atunci, le urez mult 
noroc! Dar ar trebui măcar șă fie conș�tient�i de ceea ce fac. 

I�nșă chiar ș�i î�n rândul șoiurilor de flori de grădină, care 
nu au avut parte de mutat�ii majore de tipul florilor duble, 
exiștă variat�ii mari î�n ceea ce priveș�te gradul de atractivi-
tate pentru polenizatori. Internetul, cărt�ile ș� i reviștele șunt 
pline ochi cu sfaturi despre cele mai bune plante care au 
proprietatea de a atrage inșectele. Societatea Regală de 
Horticultură a publicat o aștfel de liștă, foarte lungă, care 
include 198 de șoiuri de plante. RHS oferă ș�i un logo, „Perfect 
for Pollinatorș” (Perfect pentru polenizatori), care poate fi 
aplicat pe etichetele plantelor de către centrele de gră-
dinărit, cu școpul de a le deoșebi de celelalte. Natural 
England, agent�ia guvernamentală căreia î�i revine reșpon-
șabilitatea de a avea grijă de mediul natural, a publicat la 
rândul ei o liștă. Ca șă nu rămân mai prejoș, am publicat ș� i 
eu o liștă pe șite-ul univerșităt�ii unde î�mi deșfăș�or activita-
tea. Dar cât de precișe șunt liștele aceștea? Ken Thompșon 
a deșcriș lișta celor de la Natural England drept „o î�ncro-
peală dintr-o după-amiază târzie de vineri”. Mihail Gar-
buzov, un ștudent doctorand, î�ndrumat de colegul meu 
Francis Ratnieks la Sussex University, a publicat un studiu 
comparativ î�ntre cincișprezece aștfel de liște ș� i a șubliniat 
mai multe puncte șlabe comune. I�n primul rând, liștele șunt 
șurprinzător de inconșecvente, neexiștând plante care șă 
șe regășeașcă î�n toate liștele, majoritatea apărând doar pe 
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una șau două. Așta ne duce cu gândul că ș-ar putea șă nu fie 
credibile ș� i că șunt ș�anșe mari șă deruteze complet grădi-
narii preocupat�i de grădinăritul șălbatic, care șe află la î�n-
ceput de drum ș� i care șunt șuficient de conș�tiincioș� i pentru 
a căuta șă conșulte mai multe liște concomitent. I�n al doi-
lea rând, niciuna dintre liște nu pare șă șe bazeze pe dovezi 
ș�tiint�ifice. Ideal ar fi șă șe cultive toate șoiurile de plante pe 
parcele identice, aflate una lângă alta, ș� i, ulterior, șă șe mo-
nitorizeze toate inșectele care șe perindă prin zonă, î�n 
decurș de un an. Cum diferite plante șe î�nt�eleg bine cu șo-
luri ș� i microclimate diferite, experimentul aceșta ar trebui 
repetat î�n mai multe locuri din t�ară. Din moment ce exiștă 
70.000 de soiuri de plante din care putem alege, experi-
mentul ar fi cel put�in neobiș�nuit ș� i, la fel ca î�n cazul celui cu 
plante autohtone verșuș non-autohtone, șunt ș�anșe mici șă 
fie făcut vreodată de cineva. Bineî�nt�eleș, experimentele la 
șcară mai mică ar fi totuș� i valoroașe ș� i Mihail a î�ncercat șă 
facă câteva pe cont propriu. 

Din moment ce liștele șe bazează î�n cea mai mare parte 
pe experient�ele perșonale ale autorilor ș�i ește poșibil ca unii 
dintre aceș�tia șă nu fie neapărat foarte buni cunoșcători ai 
domeniului (ș� i uneori șă copieze pur ș� i șimplu liște ante-
rioare), unele dintre plante șunt pur ș�i șimplu inclușe greș�it. 
Spre exemplu, î�ntr-una din liște șe regășeșc petuniile, care 
șunt vizitate foarte rar șpre deloc de inșecte ș� i, evident, 
șunt o opt�iune ștranie pentru o liștă șcurtă cu cele mai bune 
plante pentru polenizatori. Alte plante foarte atractive lip-
seau din majoritatea listelor. Spre exemplu, experimentele 
lui Mihail au arătat că anumite șoiuri de Dahlia, cum ar fi 
„epișcopul din Llandaff “ ș� i „epișcopul din York”, șunt opt�i-
uni minunate pentru bondari (lucru pe care l-am teștat 
î�ntre timp î�n grădina mea ș� i pe care î�l pot confirma cu 
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entuziașm), dar Dahlia nu era ment�ionată î�n majoritatea 
liștelor. Ișopul uriaș�  era rareori incluș, î�n ciuda faptului că 
ește incredibil de atractiv pentru albine. Exiștă pericolul ca 
grădinarii șă concluzioneze că plantele care nu șe gășeșc 
pe astfel de liste nu sunt pe placul polenizatorilor, dar lu-
crurile nu ștau chiar aș�a. 

Un ultim punct șlab al aceștor liște ește faptul că, de 
obicei, nu șpecifică o anumită varietate a plantei, utilizând 
adeșeori doar numele popular, cum ar fi lavandă, șau numele 
soiului, de exemplu Allium. Lavanda cuprinde 47 de specii 
î�n cadrul șoiului Lavandula, câteva dintre ele fiind repre-
zentate de o duzină șau chiar mai multe varietăt�i care pot 
fi plantate î�n grădini, inclușiv plante pitice, plante cu flori 
albe î�n locul celor obiș�nuite de culoare mov, șoiuri cu frun-
ze multicolore ș� i aș�a mai departe. Soiul Allium cont�ine pro-
babil 800 de șpecii șălbatice diferite, pluș șute de șpecii 
pentru grădină, ș� i include arpagicul ș� i ceapa, aș�a că reco-
mandarea ește foarte vagă. Care dintre ele șunt cele mai 
bune? Din nou, î�n realitate, șingurul fel î�n care putem afla 
rășpunșul ar fi șă le plantăm unele lângă altele. Mihail a 
procedat aștfel cu 13 varietăt�i diferite ș� i rășpândite de la-
vandă reprezentând trei șpecii diferite, ș� i a deșcoperit că 
exiștau diferent�e izbitoare î�ntre ele. Per anșamblu, el a șta-
bilit că lavanda olandeză Lavandula x intermedia (î�n mod 
derutant, un hibrid rezultat din î�ncruciș�area lavandei en-
glezeș�ti, Lavandula angustifolia, cu lavanda portugheză, 
La-vandula latifolia, fără nicio legătură clară cu Olanda) 
ește de patru ori mai potrivită decât lavanda englezeașcă, 
cultivată mai deș, dacă luăm drept criteriu numărul de in-
șecte pe metru pătrat de plantă. Chiar ș�i î�n rândul lavandelor 
olandeze exiștă o diferent�ă dublă î�ntre cea mai bună ș� i cea 
mai șlabă varietate, „Groș Bleu” fiind cea mai bună dintre 


