
Гинко или мандаринско дрво, сребрна кајсија, бело воће (Gingko biloba) 
понекад се назива и гингко и гинкго, иако је правописно нормиран само 
облик без другог г. Назив гинко потиче од кинеских речи јин сто значи сребро 
и хинг које означава кајсију. Данас знамо да гинко није воће нити је сребрно, 
али је то тако деловало онима који су га давно запазили па се име више није 
ни мењало. 

Гинко је дводома биљка што значи да се разликују мушке и женске биљке. 
Спада у групу листопадног дрвећа. Појединачно дрво понекад може да 
порасте и до 50 метара и доживи невероватних 1500 година. 

Гинко је реликтна врста, Чарлс Дарвин га је назвао „живим фосилом”, која се 
до данас одржала још из мезозоика. На основу фосилних остатака сматра се 
да је врста гинко билоба стара 300 милиона година што је сврстава у ред 
најстаријих живих биљака на планети. У Европи је био најраспрострањенији 
све до последњег леденог доба пре око 12 хиљада година. 

Гинко је једини успео да преживи ледено доба, а као ендемска врста, у 
аутентичном дивљем облику, расте још у планинама југоисточне Кине, а већ 
вековима у двориштима кинеских и јапанских храмова као свето дрво. Веома 
успешно се гаји у парковима и ботаничким баштама.  

Некада је ово дрво било широко распрострањено, у јури пре око 170 милиона 
година. Тада су врсте овог рода насељавале скоро цело копно. Већина врста 
је ишчезла непосредно пре терцијaра. За гинка сасвим слободно можемо 
рећи да је у време диносауруса био основна сировина за исхрану џиновских 
биљоједа. 

У Кини се већ 5000 година користи његов екстракт у лечењу 
кардиоваскуларних обољења, а у Европи и Северној Америци се за његова 
лековита својства сазнало тек недавно. Први екстракт из листа гинка 
произведен је тек 1965. г. и за то је др Кори добио Нобелову награду. Осим 
тога гинко је постао омиљена парковска врста јер је утврђено да пречишћава 
ваздух у градовима и добро подноси загађени ваздух. 



Гинку билоби није могао да одоли ни Johan Volfgang fon Gete (1749-1832). 
Спевао је песму лепој девојци Маријани фон Вилемер и поклонио јој 
пресован лист. У слободном преводу песма би могла да гласи: 

Овај лист са дрвета са Истока 
узгајан у мојој башти 
открива скривену тајну 
чувану дубоко у мојој души. 
Да ли указује на једно биће 
издељено у два дела? 
Можда на два која су одлучила 
да буду једно? 
И док сам постављао питање, 
знао сам прави одговор: 
да ли си у мојим песмама 
нашла да смо једно или два бића? 
 

 

Ginkgo biloba (Maidenhair Tree) is a popular shade tree which establishes easily 
and tolerates many urban conditions including heat, air pollution or salt. 

This tree also comes with a bit of history. It is the only surviving member of a group 
of ancient plants believed to have inhabited the earth up to 270 million years ago. 
It may live up to 3,000 years! 

The Maidenhair Tree (Ginkgo biloba) is the only surviving species of a very ancient 
plant lineage, whose natural distribution is now restricted to a few parts of China. 

The Maidenhair Tree is dioecious, meaning that individual trees produces only 
female or male flowers. 


