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MEMORIU TEHNIC PEISAGISTICĂ

I. ASPECTE GENERALE  

PARCURILE DENDROLOGICE sunt rezultatul răspândirii naturale a diverselor specii de arbori, precum şi cultivării de către om, pe 
aceeaşi suprafaţă , a altor specii autohtone sau exotice, fiind destinate, de regulă, studiului condiţiilor de dezvoltare a plantelor („ a colecta şi  
a sistematiza”).

PARCUL DENDROLOGIC DIN MUNICIPIUL CAREI se află într-o situaţie specifică:
este, în acelaşi timp, un spaţiu plantat public cu acces nelimitat, 

un arboret ocrotit şi 
o grădină istorică – componentă a ansamblului castelului Károlyi, având cod în Lista monumentelor istorice: SM-II-s-

A-05280.02 – Parc dendrologic – sec. XVIII.

Din punct de vedere istoric, grădina exista în jurul cetăţii încă din secolul al XVII-lea; primii arbori exotici (”arbori italieni”, aduşi  
cu o corabie) au fost plantaţi în anul 1715. Parcul a fost reproiectat, împreună cu castelul, în stil baroc, apoi amenajat ca grădină engleză  
în jurul castelului reconstruit în stil clasicist. În anii 1980  s-a început reabilitarea sistematică a parcului, rezultate vizibile având, însă,  
acţiunile întreprinse după anul 2008, când s-a început restaurarea profesionistă a întregului ansamblu istoric, în baza programelor de  
finanţare din partea Uniunii Europene.

Grădina istorică – actualul parc public – include construcţii cu valoare istorică, precum şi construcţii şi diverse amenajări realizate 
ulterior, care, împreună cu vegetaţia lemnoasă deosebit de densă, alcătuieşte actualul ansamblu istoric protejat.

REVITALIZAREA ansamblului presupune intervenţii atât în peisajul artificial, cât şi în cel natural.
REVITALIZAREA ARBORETULUI CONSTĂ în :



1. asigurarea  condiţiilor  favorabile  de  creştere  şi  dezvoltare  a  vegetaţiei  lemnoase  prin  lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  a 
arboretului

2. diversificarea vegetaţiei prin plantaţii noi, ţinând cont de funcţiunile actuale  ale parcului şi de principiile cultural-istorice  
impuse de caracterul de monument al ansamblului

3. îngrijirea consecventă şi planificată a întregii plantaţii în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile 

II. SITUA  ŢIA EXISTENTĂ  

Vegetaţia se constituie ca principalul factor vital,  având rol esenţial  în îmbunătăţirea microclimatului datorită acţiunii  vegetaţiei 
asupra  compoziţiei  aerului.  Vegetaţia  are  proprietatea  de  a  ameliora  compoziţia  fizică  şi  chimică  a  atmosferei,  condiţionând  clima,  
contribuind la reglarea temperaturii, a umidităţii şi a mişcării aerului, protejând contra radiaţiilor solare. Parcul dendrologic din Carei are o 
suprafaţă de aproape 10 ha, constituind cea mai întinsă suprafaţă plantată a localităţii, cu cea mai mare concentraţie de masă vegetală.

III. INTERVEN  ŢII PROPUSE  

1. ASIGURAREA CONDIŢIILOR FAVORABILE DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE A ARBORETULUI

În revitalizarea grădinii istorice din Carei prioritatea o reprezintă asigurarea celor mai favorabile  condiţii de creştere şi dezvoltare, ca 
şi realizarea  structurii funcţionale  a arboretului.

Lucrările de  îngrijire şi conducere a arboretului  (complex de intervenţii silviculturale) constau în lucrări de rărire dirijată şi de 
selecţie prin tăieri de îngrijire (degajări, curăţiri rărituri), însoţite, de regulă, de tăieri de igienă.

În cazul  arboretului  din Carei,  prin  asigurarea condiţiilor  de  creştere şi  dezvoltare,  ca  şi  realizarea  structurii  funcţionale  se 
urmăreşte: 

• Protecţia vegetaţiei valoroase existente
• Diversificarea speciilor
• Ocrotirea persoanelor şi a valorilor materiale

         2.  DIVERSIFICAREA VEGETAŢIEI PRIN PLANTAŢII NOI

În situaţia specifică a parcului dendrologic din Carei, se impune menţinerea inclusiv a suprafeţelor plantate cu vegetaţie joasă, ca şi a  
celor înierbate, ţinând cont de funcţiunile prezente şi viitoare ale parcului public.



Pentru o revitalizare cât mai corectă şi mai autentică din punct de vedere cultural-istoric, se propun următoarele amenajări  
noi:

• ZONA 1

În partea estică a parcului  se propun partere din flori anuale şi arbuşti de talie mică, grupuri de arbuşti, de flori perene, ca şi 
exemplare solitare de arbori foioşi şi veşnic verzi.

În zona din jurul castelului se vor crea partere florale  - asemănătoare  celor dispărute la mijlocul secolului XX. În compoziţiile din 
plante florale vor predomina formele geometrice, care inspiră ordine şi calm. Rondourile sau covoarele de flori vor fi bordate cu gard viu 
(Buxus sempervirens), modelat prin tăiere la forme geometrice.

În faţa intrării principale dinspre est, pe suprafaţa liberă din apropierea arborelui Ginco biloba, se va amenaja un covor din plante  
florale de talie mică, din soiuri adaptate la umbră.

La intrarea principală în clădire, şanţul castelului va fi bordat cu trandafiri.

Coloritul viu al acestor plantaţii de talie mică va fi menit să creeze o armonie prin contrast  cu zidurile înalte, albe ale  
castelului.

Spaţiul din jurul fântânii arteziene va fi tratat diferenţiat :
− în apropierea aleii din faţada nordică a castelului, care este o zonă foarte animată şi relativ deschisă, unde vegetaţia înaltă se 

răreşte, se va crea o replică la parterele florale de odinioară; aranjamentele din plante florale şi arbuşti de talie mică vor avea un 
caracter accentuat decorativ.

− în jurul fântânii cu jet tip clopot, unde vegetaţia lemnoasă se îndeseşte, plantaţia propusă devine mai abundentă, mai romantică şi  
mai intimă.

• ZONA 2

În partea centrală a parcului se vor asigura mari suprafeţe libere: locul eliberat de terenurile de sport se va înierba, iar adiacent faţadei  
principale a manejului se va planta iarbă ornamentală. Terenul de joacă pentru copii se va borda cu arbuşti de talie mică.

În toată zona, se vor planta grupuri de plante şi exemplare solitare de arbori şi arbuşti foioşi şi veşnic verzi.



•  ZONA 3
În partea vestică a parcului se va urmări accentuarea caracterului pitoresc, misterios al „pădurii” dense. Vor fi plantate exemple solitare de 
arbori, masive de flori perene şi de arbuşti foioşi şi veşnic verzi.
La extremitatea sudică a acestei zone se va urmări accentuarea caracterului de brădet, prin plantări de puieţi de brad.

Se vor mai realiza următoarele lucrări:
Demolarea şi refacerea terenurilor de sport  într-o altă zonă a parcului

- teren de handbal, dimensiunea terenului împrejmuit este de 968 mp.
- teren de tenis, dimensiunea celor 2 terenuri împrejmuite este de 1156 mp.,   

              distanţa dintre două terenuri va fi de 4,00 m.

Realizarea de alei pietonale şi carosabile
- alei carosabile pavate 2375 mp;
- alei carosabile pietruite cu criblură de andezit 2455 mp;
- trotuare existente şi refăcute cu pavaj 2591 mp;
- trotuare noi pietruite cu criblură de andezit 2890 mp.

Reconstituirea, ca obiect decorativ, a fântânii cu scripete (fântâna veneţiană) dispărută la începutul sec. XX
- reconstituirea se va face de către un specialist în baza unei fotografii care 
  datează din 1910 şi prin analogie cu o fântână aproximativ identică, aflată în   
  stare bună în gradina Castelului Esterházy din Majk, Ungaria.

MATERIALUL SĂDITOR PROPUS 

Dintre speciile propuse se remarcă:

Cimişirul
Impatiens – Sporul casei
Trandafirul „Nina Weibull”
Păducelul cu flori roşii
Ploaia de aur
Cireşul japonez
Arbustul Callicarpa bodinieri ”Profusion”
Rododendron

Plantările vor trebui urmate de o întreţinere riguroasă planificată şi controlată de un personal calificat.












