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GRADINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI — 120 DE ANI

DE ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ

VASILE DIACONESCU

Directorul Grădinii Botanice

In această prezentare se face o sumară trecere în revistă a evo-

luţiei grădinii de la înfiinţare pînă în prezent. S-a insistat mai ales

asupra perioadei actuale, atît în ce priveşte organizarea, cît şi asupra

colecţiilor existente în sectoare.

Au fost scoase în relief realizările ultimilor decenii.

In încheiere este prezentată o cronologie a directorilor ce au

funcţionat la Grădina Botanică din Bucureşti.

Fondată in anul 1860 pe lîngă Şcoala de Medicină şi Farmacie din

Bucureşti (precursoarea Facultăţii de Medicină) la iniţiativa şi stăruin-

ţele Dr. CAROL DAVILA, şi ca urmare a decretului semnat de domni-

torul AL. I. CUZA.- Amenajată în stingă şoselei Cotroceni pe o supra-

faţă de cea 7 ha, sub conducerea profesorului ULRICH HOFFMANN,

care devine şi primul director al grădinii, se dezvoltă rapid ca bază di-

dactică pentru elevii farmacişti şi cu un important rol în cercetarea flo-

rei medicinale de pe teritoriul ţării noastre.

Sub conducerea Prof. Dr. D. GRECESCU, care-i urmează din 1866 lui

U. HOFFMANN, grădina cunoaşte o mare dezvoltare mai ales datorită

stabilirii de relaţii de schimb cu numeroase grădini botanice din Europa.
în această perioadă se construiesc serele creîndu-se astfel posibilitatea
cultivării a numeroase specii exotice. In 1876 în catalogul publicat de

D. GRECESCU sînt înserate peste 3.700 de specii cultivate în acea

vreme.

în 1874 grădina este nevoită să se mute în centrul oraşului pe
terenurile palatului V. ŞUŢU, în faţa Universităţii. De la această dată

grădina funcţionează în cadrul Universităţii, pe lîngă Facultatea de

Ştiinţe, sub conducerea Prof. Dr. D. BRANDZA venit în acel an de la

Universitatea din laşi la cea din Bucureşti, ca profesor de botanică la

Facultatea de Ştiinţe.
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Datorită lucrărilor de sistematizare a centrului capitalei şi mai ales

prin trasarea marelui bulevard, din faţa Universităţii, terenul grădinii
se fragmentează şi devine impropriu pentru desfăşurarea activităţilor

didactice şi ştiinţifice specifice unei Grădini botanice reprezentative

pentru ţară. Din aceste motive, prof. Dr. BRANDZA, întreprinde inter-

venţiile cuvenite pentru obţinerea unui teren corespunzător şi a mij-

loacelor necesare în vederea amenajării unei Grădini Botanice cores-

punzătoare stadiului de dezvoltare a învăţămîntului românesc.

în anul 1884, ca urmare a emiterii decretului nr. 659 din 28 februa-

rie,, sînt alocate sumele şi terenurile necesare în vedereja amenajării

grădinii botanice în dreapta şoselei Cotroceni pe terenul unde se află

şi azi. Proiectele de amenajare sînt elaborate de arhitectul L. FUCHS

din Bruxelles. Pentru efectuarea plantaţiilor arborescente, cea mai mare

parte din materialul săditor a fost importat din Belgia, Elveţia şi Ger-

mania, în ţara noastră nu existau încă pepiniere dendrologice producă-
toare de material exotic. în această perioadă au fost aduşi puieţi de

Taxodium distichum, Liriodendron tidipifera, Mognolia acuminata,

Ginkgo biloba, Cupressus sempervirens, Xanthoceras sorbifolium, etc.

Au fost plantate în perioada respectivă numeroase specii de răşinoase
exotice dintre oare multe şi-au verificat în timp capacitatea de adap-

tare la condiţiile din Bucureşti. Exemplare monumentale de Picea orien-

talis, Abies nordmanniana, Abies cephalonica, Tsuga canadensis, Pinus

strobus, Pseudotsuga taxifolia stau mărturie a grijii cu care au fost

selectate speciile ce urmau să formeze fondul de aur al plantaţiilor

grădinii. Desigur numeroase alte specii de plante lemnoase prezente în

listele lui M. VLÀDESCU (1906), С. С GEORGESCU şi J. NEUWIRTH

(1935) sau EM. ŢOPA (1945) nu au supravieţuit pînă azi. Unele exem-

plare au fost distruse de gerurile din 1929—1930, 1940—1941, 1962—

1963 sau de seceta din 1945—1947, ori de căderile de zăpadă din 1968 —

1969. De asemenea cele două războaie 1916—1918, 1941 —1944, au pro-

vocat multe distrugeri la colecţiile de plante lemnoase, ierboase şi mai

cu seamă la cele de seră.

în perioada cînd la conducerea grădinii s-a aflat D. BRANDZA

(1874—1895) s-au înregistrat creşteri spectaculoase în activitatea acesteia.

în această etapă au fost efectuate principalele plantaţii, arbores-

cente şi arbustive. Au fost construite şi populate monumentalele sere

inaugurate în 1891 (Fig. 1). A fost editat (în continuare) catalogul de

seminţe, lărgindu-se pe această cale relaţiile de schimb cu principalele
grădini botanice ale lumii. A fost construit INSTITUTUL BOTANIC în

care au funcţionat pînă în 1944 (pînă la bombardamentul din 4 aprilie)
toate disciplinele de biologie vegetală, herbarul şi muzeul botanic.

DIMITRIE BRANDZA, a fost o personalitate proeminentă a botanicii

româneşti, un deschizător de drum în acest domeniu. Dascăl, cercetător

şi organizator, D. BRANDZA a ars ca o făclie în scurta sa viaţă lăsînd

peste vremi o rază de lumină ce nu se va stinge niciodată.

După moartea prematură în 1895 (la vîrsta de 49 ani), a prof. dr.

DIMITRIE BRANDZA la conducerea grădinii botanice urmează prof.
MIHALACHE VLÀDESCU. Deşi s-a aflat o perioadă foarte îndelungată
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la conducerea acestei instituţii (1895—1936) nu şi-a legat numele de nici

o acţiune care să-i aducă recunoştinţa urmaşilor. Mai mult, în 1932

printr-o convenţie cu Primăria Municipiului Bucureşti grădina a fost

Figura
1
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înstrăinată de la scopurile ei fireşti fiind transformată în parc public,
cu restaurant şi taraf de lăutari. Această situaţie a durat pînă în 1954

cînd sub direcţia prof. dr. doc. lON T. TARNAVSCHI grădina revine

în componenţa Universităţii din Bucureşti. în perioada 1895—1936 cîţiva

grădinari inimoşi, pasionaţi şi pricepuţi, au contribuit la dezvoltarea

în continuare a operei iniţiate de prof. D. BRANDZA.

Un merit deosebit se cuvine să-i fie recunoscut lui J. NEUWIRTH

care în perioada 1921—1944 (mort în bombardamentul anglo-american
din aprile 1944) a desfăşurat o activitate multilaterală, inclusiv de cer-

cetare şi publicistică.

După pensionarea în ianuarie 1936 a prof. M. VLADESCU, la con-

ducerea girădinii vine prof. SIMION RADIAN pînă în septembrie 1938,

dată la care se pensionează.

Acestuia îi urmează între octombrie 1938 pînă în decembrie 1939

prof. lON GRINŢESCU, venit prin transfer de la Universitatea din Cluj.

In perioada 1937—1939 şi în continuare un rol important în bunul

mers al activităţilor grădinii îi revine dr. lON ŞEBBANESCU, care în

calitate de şef de culturi, se preocupă îndeaproape, atît de colecţiile de

plante, cît şi de problemele administrative.

Desigur în epoca tulbure din preajma celui de al doilea război mon-

dial nu au fost posibile realizări spectaculoase. Este totuşi important de

semnalat străduinţele depuse pentru păstrarea colecţiilor adunate prin
truda înaintaşilor, pentru menţinerea şi transmiterea mai departe a idea-

lurilor pentru care fusese creată Grădina Botanică.

Perioada celui de al doilea război mondial a fost o perioadă de

mari şi dramatice încercări pentru Grădina Botanică. Mare parte din

personal a fost mobilizat, lipsa combustibilului pentru sere, repetatele

bombardamente au provocat pagube ireparabile atît la colecţiile din

grădină şi seră, cît şi la cele de herbar şi muzeu.

MIHAIL GUŞULEAC vine la conducerea grădinii în decembrie 1939,

prin transfer, de la Universitatea din Cernăuţi, unde fusese şi director

al Grădinii Botanice.

în perioada 1939—1951 sub directoratul profesorului M. GUŞULEAC

grădina a înregistrat reale progrese mai ales în privinţa îmbogăţirii

colecţiilor de seră. Acum se pun din nou bazele unor colecţii valoroase

cum ar fi cele de plante carnivore, Ericaceae, Cactaceae, Orchidaceae,

etc. Sectorul sistematic extins liniar în lungul aleilor din toată grădina,
a fost regrupat în zona unde acum se găseşte, Institutul Botanic. Şi în

arboret sau efectuat numeroase plantări : Ginkgo biloba, Libocedrus

decurrens, Liquidambar orientalis, un grup mare de Ericaceae, etc. îm-

bogăţeşte sensibil colecţiile de plante exotice lemnoase şi ierboase.

Profesorul M. GUŞULEAC a fost secondat, în toate acţiunile între-

prinse, de colaboratorii săi lON ŞERBANESCU în calitate de şef de

culturi încă din anul 1937, precum şi de către I. T. TARNAVSCHI care

a devenit în 1952 directorul grădinii.
Perioada grea a războiului, cînd bombardamentele repetate au dis-

trus valori de neinloouit, a fost şi o perioadă de verificare a trăsăturilor
morale a unora din colaboratorii acestei . instituţii. Riscîndu-şi chiar
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viaţa au făcut totul pentru salvarea bunurilor supuse distrugeau de

către exploziile bombelor aruncate asupra grădinii în 4 aprilie 1944.

Faptele eroice săvîrşite de prof. I. T. TARNAVSCHI, laborantul С.

FIASTRU şi grădinarul I. BESNILA, nu trebuiesc uitate niciodată.

Epoca imediat următoare războiului a fost de asemenea o epocă de mari

greutăţi în care a fost necesar mult spirit de sacrificiu pentru supravie-

ţuirea acestei instituţii de mare prestigiu în ţară şi în toată lumea.

O perioadă de puternic avînt în dezvoltarea multilaterală a gră-
dinii a început odată cu transformările social-economice petrecute în

ţara noastră după 23 August 1944.

Preluînd conducerea grădinii în 1952 prof. lON T. TARNAVSCHI

se străduieşte şi reuşeşte ca în 1954 să readucă grădina sub conducerea

Universităţii din Bucureşti. In acelaşi timp, cu o schemă de personal

judicios alcătuită, începe vaste lucrări de refacere
,

reorganizare şi îm-

bogăţire a colecţiilor pierdute în timpul războiului.

Vechile sectoare ale grădinii au fost refăcute şi îmbogăţite : — flora

Dobrogei şi flora montană, iar altele au fost amenajate din nou — sec-

torul de plante ornamentale, flora Extremului Orient, flora Caucazului,

flora Americii boreale si flora mediteraneană, ajutat fiind de botaniştii

V. DIACONESCU, DOINA IVAN, LUCREŢIA SPIRIDON, lON LUN-

GEANU, SILVIA FIREA-MIHAILESCU, şi mai tîrziu, ANDREEA DÀ-

NESCU, MARIA CONSTANTINESCU şi întregul colectiv de oameni ai

muncii. La stăruinţele prof. I. TARNAVSCHI a fost construit în

incinta Grădinii Botanice imobilul în care funcţionează acum toate dis-

ciplinele de biologie vegetală ale Facultăţii de Biologie din Bucureşti.

In anul 1961, cînd s-a sărbătorit centenarul grădinii, în mare erau

terminate toate principalele lucrări de refacere, completare şi reorgani-
zare. Dintre realizările acestei perioade trebuiesc amintite : construirea

în 1958 —1961 a complexului de sere mici — cea. 500 mp — amenajarea
în 1964 a Expoziţiei-Muzeu Botanic, 2 săli mari, editarea cu regularitate
anuală a catalogului de seminţe, destinat schimbului intern şi interna-

ţional, editarea din 1960 a volumului „Acta Botanica Horti Bucurestien-

sis" cu care, de asemenea, se efectuează un larg schimb internaţional

(peste 240 parteneri).

Incepînd cu anul 1954 au fost efectuate ample investigaţii asupra
conţinutului biologic al grădinii, fiind publicate începînd din 1958 nume-

roase lucrări pe această temă, atît în „Acta Botanica Horti Bucurestien-

sis", cît şi în alte publicaţii. Rezultatele acestor investigaţii s-au concre-

tizat în peste 50 de contribuţii aparţinînd personalului ştiinţific al gră-
dinii şi a unor cadre didactice din Facultatea de Biologie. în 1968 a

fost publicat şi primul ghid al Grădinii Botanice din Bucureşti (de I T

TARNAVSCHI, V. DIACONESCU şi L. SPIRIDON).

După pensionarea, în 1975, a prof. I. T. TARNAVSCHI, conducerea

grădinii este preluată de lector dr. lON CRISTUREAN, iar din octom-

brie 1976 pînă în 21 mai 1978 conducerea este girată de decanul Facul-

tăţii de Biologie conf. dr. DOINA IVAN.

In anul 1973 ca urmare a străduinţelor profesorului dr. lON AN-

GHEL, decan al Facultăţii de Biologie, încep lucrările de construcţie ale

grandiosului complex de sere. Acesta are o suprafaţă de 3000 mp, cu-
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prinde 8 compartimente din care cel mai mare — palmariu — are o

suprafaţă de aproape 600 mp şi o înălţime maximă de 18,50 m. Un com-

partiment-acvariu cald, a oferit condiţii pentru cultura unui mare număr

de plante acvatice tropicale şi ecuatoriale. Pentru prima dată în 1979

a fost cultivată şi a înflorit'în serele grădinii botanice din Bucureşti

Victoria regia. Colecţiile de Cactaceae, Bromeliaceae, Orchidaceae, Pte-

ridophyta, Citrice şi Suculente sînt amplasate în cîte un compartiment

special amenajat.

Popularea complexului nou de sere s-a făcut în exclusivitate cu

material existent în serele vechi.

Odată cu darea în folosinţă, la 1 iulie 1976, a noului complex de

sere, au intrat în reparaţii capitale serele vechi construite în 1890—

1891. In totalitatea lor serele adăpostesc valoroase colecţii botanice, în

număr de peste 3500 taxoni.

în 18 octombrie 1978 a fost inuagurat — cu ocazia lucrărilor con-

siliului ştiinţific al grădinii — Muzeul Botanic, amenajat într-o manieră

nouă, modernă, în_2o_de încăperi de la etajul imobilului „A". Cele peste

10.000 -de exponate oferă publicului vizitator, imaginea vastităţii regnu-

lui vegetal.
în 1979 a fost organizată şi pusă la dispoziţia specialiştilor biblio-

teca de specialitate a grădinii, care conţine peste 10.000 de exemplare

la care se adaugă noi achiziţii prin schimbul internaţional al publicaţiei

„Acta Botanica Harţi Bucurestiensis", care a ajuns la cel de al 20-lea

an de apariţie.

în cursul anului 1980 s-a realizat, un vechi deziderat, reţeua de

irigaţii, pe întreaga suprafaţă a grădinii, asigurîndu-se astfel condiţii

optime de întreţinere a culturilor. în acelaşi an a fost elaborat pro-

iectul de amenajare a lacului mare din centrul grădinii şi au început
lucrările de execuţie.

în anul 1978 schema de personal a fost suplimentată cu 11 posturi
din oare : 4 muncitori necalificaţi, 6 muncitori calificaţi şi 1 post de

biolog principal. Cu aceasta, schema de personal este foarte aproape de

necesarul prevăzut, pentru buna desfăşurare a lucrărilor în toate com-

partimentele.

Lista personalului existent în 1980 :

1. Diaconescu Vasile
_ Directorul Grădinii Botanice

2. Bancu Roxana
— Peisagist floricultor

3. Barbu Floarea
—

4. Băjenaru Petre —

5. Bàjenaru Maria
—

6. Boangher Elena
— muncitor necalificat

7. Berceanu Florea
— laborant

8. Bruj Constantin
_ tehnician horticol pr.

9. Bleoju Viorica
_ peisagist floricultor

10. Calina Jeana
_ tehnician horticol pr.

11. Chiriţă loana
_ îngrijitoare

12. Constantineseu Maria
— botanist pr.

13. Copăceanu Elena
— peisagist floricultor

14. Dănescu Andreea
— botanist pr.

15. Diaconescu Alexandra
— peisagist floricultor

16. Dumbrava Vasilica — muncitor necalificat
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17. Dan Maria — botanist

18. Dumitru Nicolae — paznic

19. Fiastru Natalia — peisagist floricultor

20. Freitag Maria —

„ „

21. Gîrniţă Elisabeta —

„ „

22. loniţă Maria — peisagist florioultor

23. lliescu Floerentina — muncitor necalificat

24. Ivan Gabriela —

„ „

25. Lungeanu lon — botanist pr. Dr.

26. Luţescu Gheorghe — tehnician horticol

27. Manea Gheorghe — conducător tractor

28. Mîndcuţ Maria — peisagist floricultor

29. Mihăilescu Silvia — botanist pr.

30. Mircea Frusina — îngrijitoare
31. Mohan Gheorghe — botanist pr. ;

32. Nedelcu George —

~ pr. dr.

33. Onea Viorica — muncitor necalificat

34. Pavel Ecaterina — peisagist floricultor

35. Seboiu Anastasia — portar

36. Stoian Gherghina — funcţionar economic pr.

(administratorul grădinii)

37. Stanciu Ana — portar

38. Susai Rariţa — peisagist floricultor

39. Şerb Nicolae — portar

40. Tänase Maria — muncitor necalificat

4L Tivgă Ana — peisagist floricultor

42. Teodorescu Emma — .
„ „

43. Truşcă Elena —

44. Tuhoarcă Ilina — muncitor necalificat

45. Ţipa Liubovi — botanist pr. dr.

46. Vrînceanu Anişoara — desenator tehnic pr.

47. Marinescu Eugen — muncitor necalificat

48. Vacant — vacant

49. Marinescu Eugen — muncitor necalificat

50. Vacant — paznic

• La aceştia se adaugă :

3 fochişti
1 lăcătuş mecanic

1 tîmplar.

care, deşi în schema atelierului central, au locul de muncă permanent

la grădina botanică.

In sezonul de vegetaţie cînd volumul de lucrări creşte foarte mult

se mai angajează 20—25 muncitori sezonieri.

Cîteva date sintetice cu privire la personalul grădinii botanice :

L Total personal în schemă (bugetari) 50

din care :

1. Personal cu pregătire superioară
ч

9

2. Personal cu studii medii, 6
■m

din care :

3 tehnicieni horticoli

1 laborant

1 desenator tehnic pr.

1 funcţionar economic pr.
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3. Muncitori calificaţi — poisagisti — floricultori, 18

*

din care :

6 cu liceul de specialitate

1 cu liceul teoretic •

11 calificaţi la locul de muncă

4. Conducător tractor
o

5. Muncitori necalificaţi

6. îngrijitoare

7. Paznici — portari
6

ÎL Vechimea in instituţie :

1 9

peste 20 ani
x "

peste 15 ani
'

peste 10 ani "

sub 10 ani 25

111. Pe categorii de vîrstă :

pînă la 25 ani
?

intre 25—30 ani 3

între 30—40 ani
15

între 40—50 ani 16

peste 50 ani 9

IV. Fluctuaţia personalului in anul 1979 :

veniri de personal 4

plecări de personal 2

In etapa actuală. Grădina Botanică din Bucureşti funcţionează cu

următoarele sectoare :

1. Sectorul sistematic, sub îndrumarea ştiinţifică a biologului pr.

dr. lON LUNGEANU, are rolul de a familiariza pe studenţii biologi cu

legile după care este organizată natura vie. Organizat şi amenajat după

criterii filogenetice, expune aproximativ 2.000 de taxoni, atît din flora

spontană а României, cit şi specii exotice.

2. Sectorul de plante decorative, îndrumat de biologul pr. VASILE

DIACONESCU, amenajat pe o suprafaţă de cea. 5.000 mp, expune o

variată gamă, de taxoni — peste 600 —■ cu valoare ornamentală. Men-

ţionăm pentru bogăţia lor colecţia de bulboase — peste 150 taxoni
—,

colecţia de Iris cu peste 100 de taxoni, colecţia de arbuşti ornamentali

cu peste 60 taxoni (exclusiv genul Rosa), colecţia de plante perene cu

cea. 100 de taxoni (exclusiv crizantemele şi tufănica), la care se adaugă
alte grupe de plante cu valoare ornamentală. Mulţi taxoni sînt intro-

duşi din flora spontană a ţării noastre ca o demonstraţie a resurselor

încă nevalorificate suficient de către „Spaţiile verzi ale capitalei". De

amintit dintre acestea : Convallaria, Hepatica, Galanthus, Telekia, Iris,

Pulsatilla, Adonis, Anemone, Paeonia, Papaver, Delphinium, Lilium,

Helleborus, Asphodeline, Eranthis, Aquilegia, Doronicum şi multe altele.

3. Sectorul arboret, îndrumat ştiinţific de VASILE DIACOrJESCU,

se întinde practic pe întreaga suprafaţă a grădinii. Este una din marile
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colecţii dendrologice ale ţării şi remarcabilă la nivel european. Cu cei

aproape 1.000 de taxoni pe care-i cuprinde poate sta cu cinste alături

de marile colecţii ale lumii. O parte însemnată din această colecţie

(aproape jumătate) este reprezentată de plantaţiile efectuate după anul

1955. Astfel, din această perioadă datează mai ales unele rarităţi den-

drologice sau unicate în ţară. Amintim aici doar cîteva din rarităţile

mai semnificative pentru zona noastră, introduse după anul 1955. Pau-

lownia, Albizia, Sequoia, Metasequoia, Cunninghamia, Viburnum car-

lesi, V. jragrans, V. prunifolia, Eucommia, Quercus variabilis, Lindera

benzoin, Sassafras, Diospyros, Cedrus, Malus angustifolia, Cornus flo-

rida, Syringa persica v. laciniata, Acer palmatum. A.p. dissectum rubra.

A.p. dissectum viride, A.p. septemlobatum, A. circinatum, A. rujinerve,

A. buergerianum, A. cissifolium, A. Grossen v. hersii, A. pensylvanicum,

Parrotiopsis jacquemontiana, Oploponax horridus, Alangium platanifo-

lium, Firmiana platanifolia, Picea pungens „Maxwellii" şi numeroase

altele.

In fiecare an s-a plantat un mare număr de taxoni fie produşi în

pepiniera proprie, fie obţinuţi de la unităţile cu care colaborăm.

Numai în primăvara anului 1980 s-au plantat peste 50 taxoni pro-

veniţi %în Olanda şi obţinuţi prin trustul „Pomiculturii Mărăcineni-

Piteşti", care sînt noutăţi pentru ţara noastră. Dintre acestea se remarcă :

Abies koreana, Abies pinsapo „Glauca", Cedrus libani, Corylus avellana

„Contorta", Cornus elegantissima, Fagus sylvatica, „Purpurea pendula",

Picea abies „Inversa", Picea glauca „Conica", Picea pungens „Globosa",

Picea abies „Nidiformis"
,

Pinus parviflora „Glauca", Tsuga canadensis

„Nana", opt forme horticole de Chamaecyparis, numeroase forme de ar-

buşti ornamentali etc.

- 4. Sectorul sere, îndrumat de VASILE DIACONESCU (Ptendophyta,

Orchidaceae, Pahnariu şi Bromeliaceae), ION LUNGEANU (Cactaceae şi

suculente), MARIA CONSTANTINESCU (plante acvatice termofile) şi

SILVIA MIHAILESCU-FlßEA(citrice şi mediteraneene). Acest sector a

devenit foarte reprezentativ mai ales după construirea complexului de

sere noi (Fig. 2). Au fost creeate în felul acesta condiţii optime pentru

alcătuirea unor colecţii importante care să ridice prestigiul unităţii noas-

tre. Astfel colecţia de plante acvatice termofile (fig. 3), deşi recent con-

stituită, este cea mai mare din ţară, conţinînd peste 120 taxoni din care

unii reprezintă rarităţi nu numai pentru ţară, ci în general pentru

colecţii de acest fel. O specie ca Victoria regia a fost cultivată şi a

înflorit pentru prima dată în serele grădinii noastre în anul 1979. lată

alte cîteva specii din această valoroasă colecţie : Nymphaea mexicana,

Nymphaea rubra, Nymphaea Lotus var, thermaliis, Nymphaea tetragona,

Nymphaea stellata, Nymphaea lilacina, Aponogeton fenestralis, Ottelia

alismoides, Echinodorus scaber, Echinodorus cordifolius, Echinodorus

longistylis, Echinodorus paniculatus, Echinodorus marţii, Echinodorus

floribunda, Ceratopteris thalictrioides, Ceratopteris cornuta, Pistia stra-

tiotes, Acrostichum aureum, Microsorium pteropus, Bolbitis heudelotus,

Cryptocoryne balansae, Cryptocoryne wendtii, Cryptocoryne beckettii,

Cryptocoryne lucens, Cryptocoryne affinis, Hydrocotyle vulgaris, Hydro-
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cotyle disserta, Hydrocotyle mexicana, Hydrocotyle javanica, Hydrocotyle

mannii, Brachychilus horsjieldii, Elettaria cardamomum, Quisqualis in-

dica, Hedychium coronanum, Hedychium coccineum var. carneum, He-

dychium spicatum, Hedychium gardnerianum, etc.

Figura
2
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Remarcabilă este şi colecţia de Pteridophyta care conţine aproape

100 de taxoni, printre oare amintim : Diplazium grandifolium, Tectaria

heracleifolia, Tectaria incisa, Tectaria martincensis, Acrostichum au-

reum, Campyloneurum angustifolium, Campyloneurum phyllitioides,

Figura
3
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Phlebodium aureum, Adiantum trapeziforme, Pteris longijolia, Aneimia

adfantijolia, Platycerium alcicorne, PI, grande etc.

Colecţia de palmieri, este de asemenea reprezentativa atit prin

numărul mare de taxoni, cît si prin raritatea unora din ei. Alături ac

cei obişnuiţi în orice colecţie ca : Phoenix, Chamaerops, Lwistoma,

Latania commersonii, etc., s-au adăugat în ultimii ani taxoni de mare

valoare prin raritatea lor ca : Elaeis guineensis, Latanm lodigesn, Licuata

grandis, Caryota mitis, Howea forsteriana, Ptychosperma elegans Hoy-

tonea regia, Chrysalidocarpus lutescens, Borassus jlabellijer, Actmo-

phloeus macarthurii, Arykuryroba schizophylla, Weitkia montgomeryana,

etc.

Alţi taxoni de valoare s-au adăugat în ultimii ani la vechile co-

lecţii. Astfel în 1977 s-au adus din Cuba de către DOINA IVAN şi

VÀSILE DIACONESCU, în cadrul unei călătorii de documentare, urmă-

toarele specii de plante : Mangijera indica L., Plumeria alba L., Stro-

phantus sarmentosus DC, Thevetia peruviana L., Parmentiera acu-

leata Sem., Parmentiera cerifera Sem., Spathodea campanulata Bcauv.,

Tecoma stans Griseb., Bixa orellana L., Cordia sebestena L., Carica

papaya L., Casuarina equisetijolia L., Garcinia dulcis Kurz., Terminalia

bialata F. Villar., Terminalia paniculata Roth., Garcinia nutans Rohr.,

Jatroplia coccinea Hort., Jatropha multijida L., Erythroxylum cocea Lam.,

Acacia resiana Will., Acacia richii A. Gray, Albizia kalkora Prain., Albi-

zia odoratissima Benth., Bauhinia galpinii Br., Bauhinia hoôkeri F. Muell.,

Bauhinia monarda Kixtz., Bauhinia purpurea L., Bauhinia retuşa Roxb.,

Bauhinia rufescens Lam., Bauhinia tomentosa L., Bauhinia variegata L.,

Cassia diata L., Cassia grandis L., Delonix regia Rafin., Erythrina crista-

galli L., Erythrina cubensis Wright, Erythrina senegalensis DC, Mal-

pighia punicijoliaL., L., Millettia ovalijolia Kurz., Parkinsonia aculeata L.,

Pelthophorum ajricanum Sond., Pithecellobium discolor L., Poinciana

pulcherrima L., Tamarindus indica L., Strychnos nux-vomica L., Thes-

pesia populnea Soland., Cedrella odorata L., Swetenia macrophylla Jacq.,

Eugenia uniflora L., Jambosa vulgaris DC, Psidium guajava L., Psidium

molie Bertol., Musa mannii H. Wendl., Musa rosacea Jacq., Ochna

mossambicensis Klotzsch, Actinophlaeus macarthurii Bece, Arikuryroba

schizophylla Mart., Borassus jlabellijormis Mart., Licuala grandis Wendl.,

Ptychosperma Blume., Roystonea caribeae Wils., Roystonea ole-

racea O. F. Cook, Roystonea regia O. F. Cook, Syagrus cöronata Bece,
Weitkia montgomeryana H.E. şi Antigonon leptopus Hook., Coccoloba uvi-

jera L., Triplaris americana L., Posoqueria multijlora Lern., Citrus vol-

kamermna Pasq., Sapindus saponaria L., Sterculia apetala Karst., Gme-

lina arborea Roxb., Teltona grandis L. şi altele.

5. Un sector de activitate al grădinii, deosebit de important şi de

care depinde bunul mers al tuturor celorlalte, este Seminţeria, îndru-

mată de SILVIA MIHÄILESCU-FIREA, sector care realizează schimbul

intern şi internaţional de material biologic. Tot acest compartiment

asigură redactarea şi editarea anuală a catalogului de seminţe pe baza

căruia se realizează schimbul de material biologic.
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In perioada 1960—1979 schimbul internaţional al grădinii a evoluat

în felul următor :

Partenerii de schimb, sînt grădinile botanice şi unităţile cu profil

similar de pe toate continentele după cum rezultă din tabelul următor :

6. Sectorul de plante medicinale, tehnice, furajere si melifere, con-

dus de SILVIA MIHÀILESCU-FIREA, deşi un sector din cele mai vechi

ale grădinii, în ultimii ani a căpătat un aspect cu totul nou. Aici se

cultivă peste 300 specii de plante, mult apreciate nu numai de către

studenţi, ci şi de către publicul vizitator interesat în a cunoaşte direc-

ţiile de folosinţă a unor plante îndeobşte cunoscute. Printre cele mai

reprezentative cităm : Digitalis purpurea, Mentha piperita, Atropa bella-

Anul

Număr de

cataloage

expediate

Număr de

cataloage

primite

Număr de

probe

biologice

expediate

Număr de

probe

biologice

primite

1960

1961

380 267

273

7095

8060

7200

10360

9140

6215

380

450

5235

6^451962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

450

450

450

520

510

510

520

525

520

510

521

536

520

527

285

296

301

302

307

314

336

307

307

315

293

270

304

299

4

9600

7850

6200

7300

9250

8830

5250

7475

6210

5830

9758

7860

9838

8096

10362

9541

7600

6950

5100

4300

7704

9080

10531

272

283

309

305

4750

3800

3615

6550

11175

2993

2670

3580

565

516

485 6272

Nr.

crt.
Continentul

Nr. de ţări
cu care realizăm

schimbul

Nr. de unităţi
de profil

1.

2.

3.

Europa

Asia

Africa

America

Australia

29

9

15

15

3

304

30

21

4.

5.

66

11

Total 71 412
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donna, Sinapis alba, Cynara scolymus, Chelidonium majus, Linum usi-

tatissimum, Cucurbita pepo, Lavandula angustifolia, Baptisia tinctona,

Carum carvi, Pulmonaria officinalis, Asclepias syriaca, Melissa offici-

nalis, Onobrychis viciifolia, Avena sativa, Lolium multiflorum s.a.

7. Tot un sector vechi al grădinii este şi cel al florei Dobrogei în-

drumat de ANDREEA DÀNESCU. Deşi mult controversată necesitatea

menţinerii acestui sector, pasiunea botaniştilor şi argumentele lor au

avut cîştig de cauză. Plante colectate de înaintaşii noştri, sînt păstrate

în continuare cu multă grijă, la acestea adăugîndu-se an de an noi specii

colectate din flora spontană a provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagra.

Pentru speciile sale specifice dobrogene ca : Paeonia tenuifolia, Adonis

vernalis, Aster villosus, Asparagus verticillatus, Ephedra distachya, Iris

pumila, Thymus glabrescens, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi,

Periploca graeca s.a., sectorul este cercetat cu interes de numeroşi spe-

cialişti din ţară şi străinătate.

8. Specii rare din flora României, cele endemice, precum şi cele

puse sub protecţia legii au fost grupate de SILVIA MIHÀILESCU-

FIREA într-un sector reprezentativ azi, atît prin numărul de taxoni

cultivaţi — peste 70 — cît şi prin interesul pe care-1 stîrnesc în rîndu-

rile specialiştilor şi a publicului vizitator, speciile de Crocus pallasii,

Crocus chrysanthus, Alyssum borzaeanum, Merendera sabolifera, Tulipa

hungarica, Fritillaria meleagris, Fritillaris montana, Leontopodium alpi-

num, Dianthus callizonus, Angelica archangelica, Ruscus aculeatus,

Dianthus spiculifolius, Narcissus stellaris, Sternbergia lutea, s.a., repre-

zintă valori botanice cu totul excepţionale.

9. Dintre sectoarele bine puse la punct. în ultimii ani, vom mai

aminti, sectorul de plante mediteranee cultivate sub cerul liber, unde

vegetează în condiţii bune : Punica grannatum, Ficus carica, Rosmari-

nus officinalis, Ilex aquifoliv.m, Cupressus sempervirens, Ziziphus sativa,

Abies cephalonica, Buxus sempervirens, Paliurus spina-christi, Cedrus

atlantica, Quercus variabilis, Helianthemum, Achillea tomentosa, Cistus,

Dianthus şi numeroase alte specii. Sectorul este îndrumat de SILVIA

MIHAILESCU-FIREA.

10. Grupări de plante mai nou create sînt cele reprezentînd flora

Caucazului, a Americii de Nord şi a Extremului Orient. Aceste grupări

au fost constituite ca urmare a faptului, că din regiunile respective se

găsesc în cultură în ţara noastră numeroase specii cu utilităţi variate.

Putem exemplifica pentru Extremul Orient numeroase specii cu valoare

ornamentală : Paeonia arborea, Magnolia stellata, Rhododendron, Kerria,
Acer palmatum, Callistephus, Anemone japonica, Coleus, Chaenomeles,
Dianthus chinensis, Dianthus barbatus, Diervilla floribunda, Impatiens,
Prunus serrulata, Sophora japonica, Wisteria şi multe altele.

11. Flora montană şi alpină a Carpaţilor amenajată de GHEORGHE

MOHAN este în de constituire ca sector independent.

12. Flora montană exotică şi indigenă, sector îndrumat de MARIA

CONSTANTINESCU, este constituit, chiar de la fondarea grădinii. în

unele etape a fost aproape complet părăsit (înainte de război) şi refăcut

în perioada 1955—1957, fiind repopulat cu material adus direct din
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Carpaţi, sau produs din seminţe colectată din natură. Din plantaţiile

vechi se mai găsesc în zonă doar speciile arbustive şi arborescente.

13. In anul 1976 a fost începută amenajarea noului Rozariu sub

conducerea dr. LIUBOVI ŢIPA. Au fost plantaţi pinä acum peste 150

taxoni în aproape 6.500 exemplare. în anii următori colecţia de tran-

dafiri va spori pînă la 400 taxoni. Pe lîngă soiurile viguroase de tran-

dafiri nobili (Thea hybrida), avînd culori variate, cu boboc elegant, flori

de multe ori foarte parfumate, cu tijă lungă, care au devenit aproape

clasice pentru colecţiile de trandafiri (Peace, Crysler Imperial, Baccara,

Sutter's Gold, Montezuma s.a.), nu lipsesc din rozariu nici soiurile mai

noi, introduse în ultimii 15 ani şi care sînt deosebit de frumoase (John

S. Armstrong, Mainzer Festnacht, Brandenburg, Kronenburg, Carina,

Carla, s.a.).

14. Expoziţia-Muzeu botanic, amenajat şi condus de dr. GEORGE

A. NEDELCU, a fost conceput ca un obiectiv cu dublă destinaţie. în

primul rînd el trebuie să servească drept bază didactică pentru studenţii

de la Facultatea de Biologie, precum şi pentru orice tînăr studios cu

dragoste de natură. In acest scop exponatele sînt dispuse după criterii

ştiinţifice (ecologice, mai noi, cel înfiinţat în 1964 (mai mic) a fost pur

sistematic). Schiţe sugestive privind evoluţia regnului vegetal, ocupă o

mare suprafaţă de expunere. De asemenea, toate exponatele poartă denu-

miri ştiinţifice, cu explicaţii unde este necesar şi posibil (fig. 4).

In al doilea rînd Expoziţia-Muzeu Botanic este deschisă pentru

publicul doritor să cunoască diversitatea şi frumuseţea naturii vege-

tale. Calitatea estetică a exponatelor, simţul artistic în expunere, aduc

aprecieri unanime din partea vizitatorilor (fig. 5 şi 6).

15. Herbarul general, condus de dr. GEORGE A. NEDELCU, funcţio-

nează în două imobile. Plantele inferioare la parterul imobilului „B", iar

plantele superioare la subsolul imobilului Facultăţii de Biologie. Totali-

zînd aproape 500.000 de coli, herbarul dispune de colecţii rare cu mare

valoare ştiinţifică. La prelucrarea plantelor inferioare lucrează

GHEORGHE MOHAN.

16. Cercetarea ştiinţifică, efectuată de cele nouă cadre cu calificare

superioră, are o foarte largă arie de cuprindere. In principal este

orientată pe rezolvarea problemelor ce se desprind din tema înscrisă în

plan cu formularea : „Cercetări privind introducerea şi aclimatizarea

unor specii de plante indigene şi exotice'-. Sporirea colecţiilor de inte-

rior sau de grădină impune cunoaşterea biologiei, a tehnologiei de cul-

tură a speciilor noi.
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Contribuţiile personalului ştiinţific sînt publicate mai ales în „Acta

Botanica Horti Bucurestiensis", ele sînt cuprinse în lista bibliografica

a acestei lucrări, de la apariţia revistei pînă azi.

Figura
4
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17. Sectorul administrativ-gospodăresc condus de STOIAN GHER-

GHINA, are o foarte largă sferă de activitate, atît în cadrul grădinii,
cît şi în relaţiile cu forul tutelar (Universitatea) sau cu alţi parteneri.

Figura
5
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Printr-o activitate stăruitoare a acestui sector, au fost asigurate m

ultimii ani, atît aprovizionarea cu materiale şi utilaje, cit şi rezolvarea

multor probleme financiar-administrative ţinînd de relaţiile interne şi

internaţionale ale grădinii.

Figura
6
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