Tisková zpráva
Vnuk prof. Dr. Františka Hamzy vysadil v rámci tradičního podzimního zavírání Hamzova parku
a arboreta spolu s Václavem Větvičkou a ředitelem Hamzovy léčebny sběratelský skvost, vzácný
třetihorní relikt – davídii listenovou. Strom Václava Větvičky byl vysazen jako 15. slavnostně vysazený
strom při příležitosti Dne stromů a dřeva v Hamzově arboretu pod Košumberkem.

Davídie listenová - tento impozantní strom,
který je málo k vidění, rostl na Zemi již před
dobou ledovou. Dlouho se botanici domnívali,
že vymizel. Davídie listenová Vilmoriniova má
bezesporu pro svoji ojedinělost velkou
sběratelskou hodnotu. Teprve koncem
devatenáctého století byly nalezeny rostoucí
jedinci v S´čchuanu v Číně. V roce 1903 byla
přivezena do Británie a od té doby se začala
sporadicky pěstovat jako nádherná rarita ve
středně velkých zahradách mírného klimatu.
Její hlavní zajímavostí jsou v květnu a červnu
kvetoucí velká květenství s bílými listeny kolem
vlastního drobného, zeleného kulovitého květenství.
Zdaleka viditelné bílé „květy“ jsou ve skutečnosti listeny
(přeměněné listy), známé z populární vánoční hvězdy. Až
třicet centimetrů velké protistojné listeny chvějící se ve
větru připomínají na první pohled ptačí křídla, proto se
stromu anglicky také říká holubí, u nás mu díky tomuto
zvláštnímu efektu kvetení říkáme také „kapesníčkový
strom“.
„Jedná se o dosti vzácný třetihorní relikt, je uveden
v Červené knize Číny, patří zde k ohroženým a chráněným
druhům. Nejkrásnější u nás rostou v Průhonickém parku
(tam, poprvé u nás, byla vysazena r. 1910) a u residence
USA v Praze 6“, říká Václav Větvička, odborný garant
arboreta, který ho Hamzovu arboretu věnoval v upomínku, na své dvacetileté působení v roli odborného
garanta. Své jméno davidie dostala na počest francouzského biologa a misionáře Armanda Davida, který
pro západní svět objevil mimo tento strom i další asijské rostliny a živočichy, mezi nimi i pandu velkou.
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