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GRĂDINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI

LA 125 DE ANI DE ACTIVITATE

VASILE DIACONESCU

Directorul Grădinii botanice din Bucureşti

înfiinţată 1a stăruinţele medicului Carol Davila în anul 1860, în

primul an al domniei lui Al. I. Cuza, amenajările grădinii se execută sub

conducerea botanistului Ulrich Hoffman, care este şi primul ei director

pînă în anul 1865, cînd încetează din viaţă. Urmează 1a conducere prof,
dr. D. Grecescu, mare personalitate a botanicii româneşti, pînă în 1874,

cînd terenul grădinii este anexat palatului regal, ca parc de agrement,

în aceste condiţii, Grădina botanică este mutată în centrul capitalei (în

faţa Universităţii), trecînd de 1a Facultatea de Medicină 1a cea de Ştiinţe,
sub conducerea prof. dr. Dimitrie Brandza.

Sistematizarea centrului capitalei a făcut necesară mutarea grădinii
din centru, de data aceasta definitiv, pe locul unde se află şi astăzi.

Lucrările de mutare încep în 1885 şi durează pînă în 1891, cînd se inau-

gurează Institutul botanic, serele şi Grădina botanică. Ctitorul actualei

grădini, prof. Dimitrie Brandza, moare în 1895 1a vîrsta de numai 49

de ani. La conducerea grădinii urmează prof. Mihail Vlădescu sub a cărui

direcţie rămîne pînă în 1936 cînd se pensionează, apoi din 1936 pînă în

1938 — prof. Simion Radian, căruia îi urmează prof. lon Grinţescu, din

1938 pînă în 1939, cînd este numit director prof. Mihail Guşuleac. Ur-

mează o perioadă grea, al doilea război mondial, în care grădina, lovită

de peste 90 de bombe, este răscolită pe toată suprafaţa ei.

în 1952, 1a conducerea grădinii este numit prof. I. T. Tarnavschi,

care pînă în 1975 obţine numeroase realizări. După pensionarea prof. dr.

doc. I. T. Tarnavschi, în 1975 preia conducerea lector dr. lon Cristurean

pînă în 1976, după care conducerea este girată de conf. Doina Ofelia Ivan,

decan al Facultăţii de Biologie, pînă în 1978, cînd 1a conducerea grădi-
nii este numit Vasile Diaconescu.

în toată perioada de după război s-au obţinut realizări spectaculoase,

din care vom menţiona doar cîteva, restul urmînd a fi prezentate în alte

ocazii mai pe larg.

în 1954 s-a aprobat o schemă de personal, din care 4 cu studii medii

şi 2 cu studii superioare.

ACTA BOTANICA HORTI

BUCURESTIENSIS

1985—1986

BUCUREŞTI 1986
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Pe parcursul anilor, numărul personalului angajat creşte ajungînd
în 1978 1a 50 de persoane.

Trecerea serelor de pe cărbune pe gaz metan şi apoi conectarea lor 1a

reţeaua de termoficare au asigurat condiţii mai bune de creştere a plan-
telor. Construirea Institutului Botanic, unde sînt concentrate toate disci-

plinei de biologie vegetală, editarea volumului „ACTA BOTANICA

HORTI BUCURESTIENSIS (17 volume pînă acum) sînt realizări remar-

cabile, cu care se pot mîndri toţi cei care au contribuit 1a obţinerea lor,

într-un fel sau altul.

Construirea serelor mari (1976), instalarea reţelei de irigaţii în toată

grădina (1978), asfaltarea unor alei, efectuarea de reparaţii capitale 1a

toate imobilele şi 1a serele vechi sînt numai o parte din realizările

acestor ultimi ani, plus construirea lacului şi a noului muzeu. Tot în

această perioadă s-a editat un ghid (1968), primul de 1a înfiinţarea gră-

dinii, un ghid-album (1983) în limba română, franceză şi engleză, un

pliant în 1978 (Grădina Botanică în 25 de imagini), o serie filatelică (1961),

cu ocazia aniversării centenarului grădinii şi a inaugurării Institutului

botanic.

In etapa actuală Grădina botanică desfăşoară activităţi multiple şi

diversificate, care-i măresc faima pe plan intern şi internaţional.
Fără a se limita 1a cultura plantelor, această diversificare constă în

organizarea unor activităţă 1a scară naţională, din care amintim :

— organizarea unei sesiuni ştiinţifice 1a împlinirea a 100 de ani de

1a înfiinţarea herbarului general al grădinii (1983), 1a care au participat

botanişti din toate centrele universitare ale ţării ;

— participarea grădinii la expoziţii de flori —

~S
imfonia lalele-

lor" la Piteşti — aflată la cea de-a 7-a ediţie, cu un stand propriu de

plante acvatice ;

— participarea la „Floraliile" de la Rîmnicu Vîlcea, în 1965 cu un

stand propriu, care a fost distins cu o Diplomă, — iar în 1986 — cu un

stand de mai mari proporţii ;

— organizarea săptămînală a unui stand cu plante de apartament

în cadrul unor expoziţii cu vînzare ;

— găzduirea unor expoziţii de artă plastică, Ikebana, expoziţii cu

desene executate de copii (cu prilejul zilei de 1 lunie) ;

— sărbătorirea prof. dr. I. T. Tarnavschi, fost director al Grădinii

botanice între anii 1952 —1975, cu ocazia împlinirii vîrstei de 80 de ani ;

— participarea cu comunicări la simpozioanele organizate la com-

plexul muzeal Constanţa, la Piteşti, la Rîmnicu Vîlcea, şi laşi cu lucrări

bine apreciate ;

— acordarea de asistenţă de specialitate unor judeţe care doresc

să-şi organizeze grădini botanice şcolare : Rîmnicu Vîlcea, Turnu Severin,

Brăila, Galaţi, Timişoara, Jibou, Constanţa, Olteniţa ;

— acordarea de răspunsuri prin radio, T.V., reviste, scrisori sau

verbal, la cerere, cu privire la cultura plantelor sau combaterea dăunăto-

rilor ;

— publicarea în continuare a catalogului de seminţe — (anual) ;

— publicarea de pliante, ghiduri, ilustrate (care se difuzează la

poartă contra cost).
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în anul 1980 s-a introdus taxă de intrare (3 lei intrarea în grădină,
3 lei la muzeul botanic şi 2 lei la sere) de care sînt scutiţi studenţii bio-

logi, precum şi cei de la alte facultăţi de profil înrudit (Agronomie, Far-

macie, Silvicultură, Zootehnie etc.).
în etapa actuală, Grădina botanică are numeroase sectoare, conduse

de biologi, care vor fi amintite în continuare.

SECTORUL SISTEMATIC, condus de dr. lon Lungeanu, se întinde

pe cea 5 ha, cu posibilitatea de a planta peste 3000 de taxoni. Este ampla-
sat în peluzele I, 11, 111, IV, V, şi VI (planşa 1). Este un sector de cea

mai mare importanţă pentru Grădina botanică. A fost amenajat în anii

1955—1957 şi reamenajat în anul 1963.

SECTORUL DENDROLOGIG, condus de Vasile Diaconescu, cu-

prinde practic întreaga grădină, celelalte sectoare fiind incluse în spa-

ţiile rămase libere de plantaţiile arborescente. Acest sector dispune de

peste 1000 de taxoni din flora globului şi cea indigenă.
Plantaţia arborescentă este amplasată în peluzele V, VI, VII, VIII,

IX, XI, XII, XIV şi XXIV (planşa 1).

Plantaţiile începute în 1885 au fost continuate pînă în zilele noastre,

cu unele intermitenţe datorate uneori condiţiilor nefavorabile (din pe-

rioada războaielor) sau din cauza lipsei de personal de specialitate. Cea

mai energică perioadă de plantări începe din anul 1955 pînă în prezent.

Aproape jumătate din numărul de taxoni existenţi sînt plantaţi în pe-

rioada amintită mai sus. Din cei 150 de taxoni care reprezintă rarităţi

dendrologice sau unicate, 2/3 sînt plantaţi după 1956 restul fiind identi-

ficaţi în această perioadă în plantaţia veche.

Lucrarea „Arbori şi arbuşti forestieri şi ornamentali cultivaţi în

RPR" (I. Dumitriu-Tătăranu şi colab., I96o),' sub indicativul GBB (Gră-
dina Botanică din Bucureşti), menţionează doar o parte din taxonii exis-

tenţi în plantaţia noastră dendrologică. în perioada care a trecut de 1a

apariţia volumului amintit s-au produs şi plantat foarte mulţi taxoni

noi (publicaţi în Acta Botanica Horti Bucurestiensis). în toţi aceşti ani

s-au produs desigur şi pierderi, fie din plantaţia veche, precum şi din

cea nouă. Unele plante exotice provenite din zone mai calde nu au rezis-

tat temperaturilor iernilor foarte geroase, cum au fost cele din 1962—1963,

1969—1970, 1984—1985 etc.

Partea sistematică a dendrariului este amplasată în peluzele 111 şi

IV (Planşa 1) — Platanaceae, Magnoliaceae, Berberidaceae, Lardizaba-

-laceae, Cercidiphyllaceae, Calycanthaceae etc., IV — Platanaceae, V —

Araliaceae, Oleaceae, Alangiaceae, Euphorbiaceae, Fagaceae, etc. ;

VI — Rozariu, Aceraceae
_

etc. ; VII — Anacardiaceae, Populaceae
etc. ; VIII — Aceaceae, Meliaceae, Rutaceae, Rhamnaceae, Celastraceae

etc. ; IX—X — Lauraceae, etc. ; XI — Leguminosae, Rosaceae, etc. ;

XII — Hamamelidaceae, Rosaceae, Saxifragaceae, etc. ; XIII — Fagaceae,
Betulaceae etc. ; XXIV — Coniferae.

Cele peste 150 de rarităţi sînt amplasate fie în gruparea sistematică

din care fac parte, fie în alte peluze şi grupări, acolo unde au fost con-

diţii pedo-climatice mai favorabile, sau unde se preta mai bine în peisaj.

XXVI — Plantaţia de lizieră a fost mult îmbogăţită în ce priveşte
sortimentul. S-au plantat în ultimii 30 de ani : Buxus sempervirens, Loni-

cera standishii, L. fragrantissima, Liriodendron tulipifera, Ilex aqui-
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folium, Prunus laurocerasus, Platanus occidentalis, Quercus piramidalis,
Sambucus racemosa, Clerodendron foetida, Chamaecyparis lawsoniana,
Libocedrus decurrens, Abies concolor, Syringa persica „L асi ni-

ata" etc.

SECTORUL DE PLANTE ORNAMENTALE, condus de Vasile Dia-

conescu, a fost amenajat în anii 1955—1956 în peluzele IX, X şi XXI,
în dreapta şi în stingă aleii principale de 1a intrarea în grădină. Con-

cepţia care a stat 1a baza amenajării acestui sector a fost aceea de a rea-

liza pe un spaţiu relativ restrîns o colecţie de plante decorative, din

toate grupele de plante : anuale, perene, bienale, ierboase, bulboase,

lemnoase, foioase cu frunze căzătoare şi foioase cu frunze persistente,
arbustive şi arborescente, conifere de culori şi forme diferite, care să

se constituie într-un peisaj agreabil în tot timpul anului. Din cele peste
600 de unităţi taxonomice cultivate în sectoare, ne vom referi doar 1a

unele din ele, datorită spaţiului grafic limitat.

Asupra anualelor şi bienalelor nu vom insista întrucît, ele sînt va-

riabile ca număr de specii de 1a un an 1a altul.

Plantele perene sînt foarte mult utilizate deoarece oferă multiple

avantaje faţă de celelalte. Amintim cîteva din genurile cultivate : Pri-

mula, Hosta, Hemerocalis, Physostegia, Heuchera, Coreopsis, Aster (cu

multiple specii), Kniphofia, Bergenia, Gaillardia, Rudbeckia, Scabiosa etc.

Dintre bulboase şi plante cu rizomi cultivate aici, amintim : Tulipu

cu peste 20 de soiuri, Narcissus cu peste 40 de soiuri, Crinum cu mai

multe specii, Crocus, Iris cu peste 60 de soiuri de mare valoare

ornamentală.

Merită să fie amintite gramineele ornamentale, care decorează gră-
dina un mare interval de timp din cursul anului. Se pot vedea În sec-

tor Erianthus ravenae, Miscanthus sinensis, Miscanthus sinensis ~Gracil-

linus", Arundo donax, Arundo donax „Variegata", Gynerium argenteum,
Pennisetum vilosum, Panicum capilare, Panicum virgatum, Uniola

laţifolia. Toate aceste plante sînt decorative prin inflorescenţe — spice şi

panicule şi prin port sau culoare.

Arbori şi arbuşti care decorează prin fructe :

— Sorbus aucuparia, ou fructe portocalii, Pyracantha coccinea cu

fructe portocalii, Callicarpa japonica cu fructe mov, Callicarpa japonica

„Leucocarpa" cu fructe albe, Berberis gagnepaini, Cotoneaster horizontalis
,

Clematis tangutica, Sambucus racemosa cu fructe roşii (soc), Viburnum

opulus îşi manifestă elementele decorative 1a sfîrşitul verii şi toamna,
unele pînă 1a venirea zăpezii şi chiar pînă primăvara.

Lianele florifère, îşi găsesc un loc de prim rang în asigurarea deco-

rului, timp foarte îndelungat. Dintre acestea amintim cîteva :

Clematis jakmanii, C. alpina, C. tangutica, C. umbelata, Polygonum

baldschuanicum, Pueraria hirsuta, Lonicera japonica, L. semperflorens,
Wisteria grandiflora, Tecoma radicans şi altele.

Dintre speciile neflorifere merită să fie amintite : Menispermum cana-

dense, Actinidia arguta, Akebia quinata, Ampélopsis quinquefolia,
Celastms angulata etc.



11

O mică stîncărie în cadrul sectorului, amplasată în dreapta şi în

stînga aleii de acces în grădină, peluzele X şi XXI, găzduieşte un mare

grup de plante specifice acestui mediu. Astfel, în primele zile ale lunii

martie (uneori chiar în luna februarie) încep să apară gingaşele flori de

primăvară. Primul loc îl ocupă Hepatica transsilvanica, urmată înde-

aproape de ghiocei (Galanthus nivalis, G. graecum şi G. plicatus), Crocus

moesiacus, С. corsicus şi С. hybridus cu flori mari, variat colorate (alb,

mov, galben, pestriţe) ; acestora 1c ţin tovărăşie viorelele (Scilla bifolia),
Eranthis hiemalis, brebenei (Corydalis marschalliana), găinuşele (Isopy-
rum thalictroides), floarea Paştilor (Anemone nemorosa).

O plantă foarte valoroasă, în special pentru stîncării, este Bergenia

ligulata, foarte floriferă şi cu durată do înflorire lungă.

în lunile martie, aprilie şi mai, putem admira specii de Epimedium,
Primula, Geranium, Helianthemum, Aubrietia, Convallaria, Sedum,

Vinca, Polemonium etc.

Ceva mai tîrziu, în lunile iunie, iulie, înce să înflorească hortensia,

crinul galben (Hemerocallis), Clerodendron joetidum, specii de Phlox şi
altele.

Merită să amintim faptul că hortensia (Hydrangea macrophylla)

este o plantă de grădină deosebit de valoroasă şi încă insuficient valo-

rificată în spaţiile verzi.

Plantele lemnoase sînt amplasate în aşa fel în sector încît să asigure

decorul în toate sezoanele şi pe toată suprafaţa sectorului. Desigur, cele

mai multe şi cele mai spectaculoase au înflorirea primăvara.

Coniferele au o dezvoltare foarte bună.

Dintre plantele lemnoase arborescente, cu flori deosebit de orna-

mentale şi rar întâlnite în alte plantaţii, amintim exemplarele de Pau-

lownia care înfloresc în aprilie sau începutul lunii mai. Are flori mari,

ca de gura leului, de culoare mov pal, în ciorchine de peste 50 cm, lun-

gime. La jumătatea lunii iunie înfloreşte Albizia julibrissin, un arbore

magnific, a cărui perioadă de înflorire durează pînă 1a sfîrşitul lunii

august. Tot în această perioadă înfloreşte şi tulipierul (Liriodendron

tulipifera), cu flori asemănătoare lalelelor, iar 1a începutul lunii iulie

înfloreşte Aesculus parviflora. La sfîrşitul lunii august 'înfloresc Les-

pedeza sieboldii, Rhus semialata şi Lagerstroemia indica.

— FLORA EXTREMULUI ORIENT, condusă de Vasile Diaconescu,

a fost amenajată în 1963. Conţine aproape numai plante ornamentale, ca :

specii de bujori (Paeonia), varietăţi de Acer palmatum, Metasequoia glyp-

tostroboides, Cercidiphyllum magnificum, şi foarte multe altele atît lem-

noase cît şi ierboase, anuale, bianuale şi perene, în total peste 150 de

taxoni.

— FLORA AMERICII BOREALE, condusă de V. Diaconescu. Cei mai

mulţi taxoni sînt arbori forestieri (Magnolia acuminata, Liriodendron tuli-

pifera, Carya sp., Quercus rubra, Gleditschia triachanthos, Taxodium
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distichum, Sequoia gigantea, Juglans nigra), precum şi multe alte specii

lemnoase şi ierboase.

— FLORA DOBROGEI, condusă de Andreea Culeanu, a fost amena-

jată încă de 1a înfiinţarea grădinii ; a supravieţuit multor greutăţi, conti-

nuînd să fie un loc de instruire a generaţiilor de tineri care se pregătesc

în Facultatea de Biologie, să devină profesori sau cercetători ai naturii.

Pînă în 1976 acest sector cuprindea numai specii dobrogene. De 1a

această dată s-a indicat şi plantarea unor specii de alte provenienţe, dar

cu valoare ornamentală. Pe mă&ură ce vor putea fi procurate specii dobro-

gene ornamentale, cele străine vor fi scoase pentru a rămîne ca şi în tre-

cut numai plante din Dobrogea.

— FLORA CAUCAZULUI, condusă de Andreea Culeanu, a fost ame-

najată avînd în vedere mulţimea de specii care se găsesc şi în flora ţării

noastre, sau care suportă bine climatul nostru.

SECTORUL ROZARIU, condus de dr. Liubovi Ţipa, a fost amenajat

începând din anul 1976, ca urmare a desfiinţării vechiului rozariu şi
construirea pe acel teren a complexului nou de sere. Este amplasat pe

peluzele VI şi XI, cu posibilitate de extindere în peluza VII (planşa I).
pînă pe malul lacului (care ocupă cea mai mare parte a acestei peluze).

Colecţia achiziţionată pînă acum cuprinde cea 200 de soiuri din cele

mai reprezentative care se găsesc 1a noi în ţară. Numărul de exemplare
din fiecare soi este variabil între 3 şi 50. Cuprinde soiuri din toate gru-

pele principale : The hybrid, floribunda, urcători şi semiurcători. S-au

plantat atît soiuri clasice (unele create în secolul trecut), cît şi soiuri

moderne (creaţii ale ultimilor ani), totalul exemplarelor depăşind 3000

bucăţi.

Modul de organizare a avut în vedere atît aspectul estetic-peisager,
cît şi scopul didaetic-sistematic (plantarea pe grupe horticole).

SECTORUL „CARPAŢI". în imediata apropiere a Complexului nou

de sere este amenajat în miniatură LANŢUL CARPATIC românesc cu

zonele de vegetaţie, sector de care se ocupă Gh. Mohan. Aaici au fost

plantate mai ales specii de plante lemnoase, specifice pădurilor şi mun-

ţilor noştri, cum ar fi : fagul (Fagus silvatica), gorunul (Quercus robur),
arinul (Alnus glutinosci), mojdreanul (Fraxinus ornus), bradul (Abies alba),
molidul (Picea abies), pinul comun (Pinus silvestris), ienupărul (Juniperus

communis), laricele sau zada (Larix decidua). Sînt plantate, aici, şi specii

ierboase, mai ales dintre acelea cu înflorire timpurie. Este amenajată, de

asemenea, o mică turbărie şi o
~p
oiană a narciselor".

SECTORUL DE PLANTE UTILE, condus de Silvia Mihăilescu, este

amplasat în peluza XIX şi cuprinde următoarele grupe de plante : plante
medicinale, grupate pe principii active, pentru combaterea unor afecţiuni

(hepatice, cardiotonice, carminative, diuretice, hemostatice, sedative, laxa-

tive, etc.) ; plante tehnice, grupate după utilitate, plante aromatice, plante
melifere, plante textile, plante furajere, plante pentru industria celulo-

zei, pentru parfumerie, tinctoriale, insecticide, oléifère, etc.

Este unul din sectoarele bine puse 1a punct şi mult căutate de publicul
vizitator. Se cultivă aici peste 400 de unităţi taxonomice.
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SECTORUL DE PLANTE MEDITERANEENE, condus de Silvia

Mihăilescu, cuprinde cea 500 de 'unităţi taxonomice, cultivate în aer liber

în peluza IX. Acelaşi biolog se ocupă şi de SECTORUL „PLANTE RARE

DIN FLORA R.S.R.", ce cuprinde plante ocrotite prin lege şi endemisme,

în total cea. 100 de specii, o adevărată comoară pentru specialiştii din

ţară şi din străinătate. Sectorul este situat în faţa clădirii „B".

SECTORUL DE PLANTE MONTANE ŞI ALPINE, condus de Maria

Constantinescu, a fost amenajat odată cu grădina, în anii 1885—1891, şi a

evoluat odată cu aceasta. în decursul acestui timp, a fost de mai multe

ori reamenajată după perioadele de neglijare care s-au repetat mai ales

în timpul celor două războaie mondiale. în mod obişnuit plantaţiile s-au

efectuat cu material colectat din natură, dar şi cu plante produse din

seminţele primite din alte zone montane din Europa. Plantaţia este efec-

tuată mai ales în jurul cascadei în restul spaţiului fiind păstrată vegeta-

ţia spontană a zonei noastre.

Pe întreaga colină este amplasată şi colecţia de conifere care pe Hngă

toate speciile din flora noastră spontană conţine şi numeroase sipecii exo-

tice, în total, colecţia de conifere conţine peste 70 de unităţi taxonomice,

ceea ce pentru climatul arid al Bucureştiului este foarte mult.

SECTORUL SERE cuprinde 3 corpuri, construite în epoci diferite,

avînd şi destinaţii variate.

— Sera mare veche, construită în 1889—1891 cind se şi inaugurează

în mod oficial, în suprafaţă de 720 mp, a fost destinată atît ca spaţiu de

cultură a plantelor exotice, de înmulţire a lor, cît şi ca expoziţie accesi-

bilă publicului.
Ca spaţiu de expoziţie erau folosite cele două compartimente cupole

mari, de formă octogonală, cu înălţimea de 12 m.

— Sera mică a fost construită în anii 1958—1963, pe o suprafaţă de

600 mp, avînd 6 compartimente destinate unor culturi speciale.
— Complexul nou de sere, cu o suprafaţă de 3000

mp, construit în

anii 1973—1976, cuprinde 8 compartimente cu destinaţii speciale. Aceste

compartimente au înălţimi diferite, între 5—18,5 m. Majoritatea com-

partimentelor dispun de instalaţii de ploaie artificială.

în cele ce urmează facem o foarte sumară descriere a complexului
nou de sere, precum şi a celorlalte două sere vechi.

PALMARIUL, condus de V. Diaconescu şi Andreea Culeanu, este

pavilionul central în complexul serelor noi, cu o suprafaţă de aproxima-
tiv 600 mp, are o înălţime de 18,5 m. Destinat colecţiei de palmieri, cu-

prinde şi alte grupe de plante care se găsesc şi în natură în asociaţie cu

palmierii, cum ar fi : colecţia de Ficus, bananierii şi alte specii de plante

tropisale. Palmierii sînt însă dominanţi atît ca număr de specii, cît şi în

ceea ce priveşte spectaculozitatea lor.

Palmierii reprezintă un grup foarte numeros de plante (peste 1000

de specii), ou întrebuinţări multiple : în alimentaţie — diferite specii de

Phoenix (curmalul), Cocos nucifera (nuca de cocos), Elaeis guineensis (pal-
mierul de ulei) ; în industria textilă, în construcţii.

Cea mai importantă utilizare a palmierilor râmîne totuşi cea de

plante ornamentale chiar şi în zonele de pe glob unde cresc în stare natu-

rală, servind atît ca plantă de aliniament, cît şi ca element de încadrare

în peisagistica spaţiilor verzi.
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în majoritatea cazurilor, palmierii sînt plante arborescente, nerami-

ficate, de dimensiuni foarte variate — de 1a 1 m 1a 40 m — în funcţie de

specie şi de condiţiile în care cresc. Puţine specii sînt liane care pot ajunge

1a lungimi considerabile — şi peste 100 m — cum este Chamaedorea.

Pe lîngă valoarea fructelor, unele specii de palmieri prezintă mare

valoare ca plante melifere, producînd fie nectar mult, fie polen din

abundenţă, sau şi nectar şi polen, exemplu Bactris gasipaes din Costa-Rica,

care produce o mare cantitate de nectar şi polen.

Cocotierul ocupă un loc aparte în zona tropicală a globului, deoarece

toate organele plantei sînt utilizabile într-un fel sau altul. Pe lîngă folo-

sinţa alimentară a fructelor, acestea au mare valoare prin fibrele care

învelesc sămînţa, fibre din care se produc numeroase obiecte de uz cas-

nic (artizanal).

Creşte bine pe fîşii înguste ale litoralului tropical. în interiorul con-

tinentelor sau 1a altitudine mare nu dă rezultate bune. Este vizitat de

albine atît pentru polen, cît şi pentru nectar.

Chrysalidocarpus lutescens, este unul dintre palmierii foarte deco-

rativi. Are tulpina şi peţiolurile frunzelor de culoare galbenă. Se ramifică

de 1a bază formînd tufe aspectuoase, folosite ca decor în grădini.

Roystonea regia (palmierul regal sau regele palmierilor). Este de o

frumuseţe copleşitoare. Florile secretă nectar şi polen în perioade în care

albinele duc lipsă de polen de 1a plante înflorite. Seminţele sînt folosite

în hrana porcilor, în stare naturală sau măcinate. Este mult folosit şi în

construcţiile rurale.

Colecţia noastră mai cuprinde următoarele specii de palmieri : Jubaea

chilensis, Butia capitata, Cocos romanzoffianum, Latania commersonii, L.

laudgesii, Corypha umbraculifera, Sabal minor, Livistona australis,

Erythea armata, Licuala grandis, Washingtonia filijera, W. robusta,

Chamaerops humilis, Trachycarpus fortunei, Phoenix dactylifera, Ph.

roebelini, Ph. silvestris, Caryota mitis, Howea jorsteriana, Ptychosperma

elegans, P. macarthurii, Dictyosperma album, Archantophoenix cunnin-

ghamiana, Chamaedorea ernesti-augusti, Actinophlaeus macarthurii,

Arîkuriroba schzophylla, Roystonea caribeae, R. oberacea, Syagrus corona.

Putem admira tot în acest pavilion spectaculoasele exemplare de

bananieri, ficuşi şi altele.

COMPARTIMENTUL ORCHIDACEAE, condus de V. Diaconescu,

este destinat culturii orhideelor şi plantelor carnivore.

Din colecţia de orhidee cultivate în serele noastre cele mai specta-

culoase sînt : Cattleya, Stanhopea (3 specii), Vanda tricolor, Phalaenopsis

si altele.

Este un grup de plante dintre cele mai evoluate şi în plină expansi-

une. Numărul de unităţi taxonome (specii) este apreciat 1a peste 20 000.

Asia de Sud—Est este cea mai mare producătoare de orhidee cu care

„inundă" piaţa Europei apusene.

Tot în acest compartiment se află plantele carnivore.

COMPARTIMENTUL CU FERIGI EXOTICE, condus de V. Diaco-

nescu, dispune de peste 40 unităţi toxonomice. Majoritatea speciilor de

ferigi, sînt plante ornamentale foarte mult apreciate : Nephrolepis, Asple-
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nium, Polypodium, Pteris şi altele. în colecţia de ferigi tropicale mai pot
fi văzute unele de mari dimensiuni, cum ar fi : Asplenium nidus, originară
din sud —estul Asiei, specie epifită, dar care suportă şi cultura în vase

(ghivece sau hîrdae), Polypodium leiorhizum, Stenochiaena, cu o creş-

tere rapidă (ajunge pînă 1a aproape 2 m înălţime). O ferigă epifită foarte

interesantă este Platycerium grande (coarne de cerb) care se cultivă fie

în coşuri de lemn sau sîrmă, fie în ghivece prevăzute cu orificii prin care se

asigură o bună aerisire a rădăcinilor (rizoizi).

Planta dispune de două tipuri de rădăcini ; unele cu rol de fixare pe

suport şi altele cu rol de fotosinteză şi fertile (pe partea inferioară se for-

mează sporangii ca o pîslă, 1a vîrful frunzelor).

COMPARTIMENTUL CU PLANTE SUBTROPICALE (mediteraneene,
în general), condus de Silvia Mihăilescu, este unul dintre cele mai apre-

ciate în tot timpul anului. Pe lîngă lămîi, portocali, mandarini şi gre-

furi, se mai cultivă aici : dafinul, leandrul, arborele de camfor, avocado,

arborele de cafea, măslinul şi multe alte specii, din zonele subtropicale

ale globului. Recent (în 1986) a fost constituita o colecţie de muşcate :

Pelargonium zonale cu multe soiuri, Pelargonium peltatum (muşcate pen-

dente) cu flori simple, involte şi semiinvolte, Pelargonium grandiflorum
cu mai multe soiuri.

COMPARTIMENTUL CU PLANTE ACVATICE TERMOFILE, condus

de Maria Constantinescu, dispune de o colecţie unică în ţară de plante

acvatice tropicale. Cea mai spectaculoasă este desigur Victoria amazonica

care tronează în centrul bazinului. Cu frunzele ei uriaşe (de peste 2 m în

diametru) cu marginile ridicate, pare o tavă imensă. Florile sînt, de

asemenea, de mărimi impresionante — ajung 1a peste 30 cm în diame-

tru
—,

dar au o viaţă foarte scurtă. Floarea se deschide seara şi durează

pînă a doua zi, în jurul orei 9.

COMPARTIMENTUL CU BROMELIACEAE, amplasat în partea de

sud a complexului de sere, este condus de V. Diaconescu. Colecţia de

Bromeliaceae cuprinde cea 45 de specii. Sînt plante deosebit de intere-

sante sub aspect ştiinţific datorită modificărilor adaptative pe care 1c pre-

zintă şi are 1c ajută să supravieţuiască în perioade foarte grele (6 luni

de secetă). Marea majoritate a speciilor sînt epifite, dezvoltîndu-se în cele

mai vitrege condiţii de mediu, pe cele mai neaşteptate suporturi : în

păduri, pe arbori începînd de 1a baza trunchiurilor pînă în vîrful arbori-

lor. Pot fi întîlnite şi pe sîrme şi pe cablurile telefonice (Tillandsia usne-

oides). Multe specii de Bromeliaceae au mare valoare ornamentală :

Aechmea jasciata, Vriesea fenestralis, Nidularium, Guzmania magnifica
etc. Cultivat pe mari suprafeţe (sute de mii de hectare) este Ananas

comosus care se bucură de o bună apreciere, pentru fructele sale aro-

mate, din care se fac sucuri, compoturi şi dulceţuri. în afară de Brome-

liaceae, în acest compartiment se mai cultivă : Euphorbia pulcherrima,
Croton, banan (pentru . decor), Pandanus şi alte plante tropicale care cresc

în regiunile unde bromeliaceele se găsesc în stare naturală (America
Centrală şi de Sud).

COMPARTIMENTUL CU CACTACEAE, condus de dr. lon Lungeanu,
este alăturat celui cu broméliacée şi adăposteşte peste 300 de specii.
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PLANŞA 1



Multe specii de Mamilaria, Opuntia, Rhipsalis, Echinocactus etc. au fost

obţinute în ultimii ani din seminţe primite de 1a partenerii noştri de

schimburi de material biologic atît din ţară cît şi din străinătate.

COMPARTIMENTUL CU PLANTE SUCULENTE este condus tot de

dr. lon Lungeanu. Aici impresionează în primul rînid giganticele exem-

plare de Cereus care ajung 1a înălţimi de peste 7 m. Se mai cultivă aici

numeroase specii de suculente, originare din Africa de Sud şi America

Centrală. Oin America provin speciile de Agave care sînt cunoscute în

Europa ca plante de apartament. Din Africa de Sud provin numeroase

suculente care aparţin 1a diverse familii (Crassulaceae. Compositae,

Asclepiadaceae, Portulaceae etc.), în total peste 250 de specii. Mai ales

în ultimii ani au fost obţinute numeroase specii din seminţe.

SERELE MARI (vechi), conduse de V. Diaconescu şi L. Ţipa, sînt

folosite acum pentru producerea de plante (mai ales palmieri) necesare

popularii complexului nou de sere, care are regim de expoziţie permanentă.

Cuprinde, de asemenea, colecţia de plante urcătoare şi pendente.

SERELE MICI, conduse de ing. Maria Dan, sînt destinate producerii

de imaterial săditor pentru diferite sectoare ale grădinii.

SECTORUL SEMINŢERIE, PUBLICAŢII Şl SCHIMBURI INTER-

NAŢIONALE este condus de Silvia Mihăilescu, Liubovi Ţipa şi Andreea

Culeanu.

Anual, prin schimb, se expediază catalogul de seminţe, mostre de

seminţe şi plante vii, 1a peste 400 de unităţi similare.

Publicaţia „Acta Botanica Horti Bucurestiensis" se expediază în ţară

şi în străinătate — în toate continentele, după cum urmează : Europa,

29 de ţări cu 304 instituţii ; Asia, 9 ţări, 30 de instituţii ; America de

Nord şi Sud, 15 ţări cu 66 instituţii ; Africa, 11 ţări cu 21 de instituţii ;

Australia, 8 oraşe cu 8 instituţii.

BIBLIOTECA, de care răspunde Andreea Culeanu, amenajată în

imobilul „A", a ajuns 1a peste 10.000 de exemplare (în marea lor majo-

ritate obţinute prin schimbul care se face cu peste 245 de parteneri din

toate ţările lumii).

în cursul ultimilor doi ani acest schimb poate fi rezumat în tabelul

de mai jos :
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SECTORUL MUZEU ŞI HERBAR

MUZEUL BOTANIC, amenajat în clădirea „A", condus de dr.

G. NEDELCU, prezntă atît specialiştilor cit şi publicului larg lumea

vegetală ilustrată prin iconografii ale plantelor spontane şi cultivate,

produse vegetale, documente, lucrări ştiinţifice, manuale, plante conser-

vate (în colecţii caracteristice) plante fosile precum şi alte obiecte în

vederea documentării, informării şi educării masei de vizitatori, în spi-
ritul dragostei de natură şi al protejării ei.

HERBARUL GENERAL, condus de G. Nedelcu, în colaborare cu

Gh. Mohan, conservă şi păstrează tezaurul de plante conservate prin

presare şi uscare, atît din flora spontană şi cultivată a României, cît şi
de pe alte continente, precum şi plante fosile. Prezintă, numai specia-

liştilor, colecţii valoroase în vederea întocmirii studiilor monogra-

fice, a lucrărilor ştiinţifice şi de documentare, păstrează şi conservă tipuri
de bază, tezaurizează, fito-istoria ţării.

Aşa cum reiese din prezentarea făcută, Grădina Botanică a Univer-

sităţii din Bucureşti, dezvoltată şi înfrumuseţată pe parcursul anilor, îşi

ocupă in prezent locul ce i se cuvine, fiind o instituţie utilă activităţii

didactice, şi instructiv-educativă pentru publicul larg.

LE JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST

— 125 ANS D'ACTIVITÉ —

Résumé

Fondé en 1860 à la suite des insistances du médecin Carol Davila,

le Jardin Botanique de Bucarest a été aménagé sous la direction du

botaniste Ulrich Hoffmann qui fût son premier directeur jusqu'à sa mort,

en 1865.

Le prof. dr. D. Grecescu (personalité proéminente de l'enseigne-

ment botanique en Roumanie) lui suivit à la direction du Jardin jus-

qu'en 1874, quand le terrein fût annexé, comme parc d'agrément, au

Parais Royal. Par conséquence le Jardin obtient un nouveau emplace-

ment au centre de la ville (vis-à-vis de l'Université) et passa à la subor-

dination de la Faculté de Sciences (au lieu de la Faculté de Medicine)

ayant comme directeur le prof. dr. Dimitrie Brandza.

La sistématisation du centre de la Capitale imposa, une fois

de plus, le remplacement du Jardin, cette fois définitif au lieu où il

se trouve actuellement. Les travaux d'aménagement commencent en

1885 et se poursuivent jusqu'à la inauguration, en 1891, de l'lnstitut

Botanique, des serres et du Jardin Botanique. Le fondateur du Jardin

actuel, prof. dr. Dimitrie Brandza, meurt en 1895, agè de 49 ans seule-

ment. La direction du Jardin revient au prof. Mihail Vlădescu jusqu'à

sa retraite en 1936. La direction revient succesivement au prof. Simion

Radian (1936—1938), au prof. lon Grinţescu (1938—1939) et au prof.
Mihail Guşuleac (1939—1952). Pendant la Seconde Guerre Mondiale le

Jadin traverse une période difficile, sa surface subissant l'atteinte de

plus de 90 bombes.
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En 1952 est nommé directeur le prof. I. T. Tarnavschi qui lie son

nom à maintes réalisations notables. Après sa retraite en 1975, la direc-

tion du Jardin revient au chargé de cours dr. lon Cristurean (1975 —

1976) puis la fonction est assurée par la Doyenne de la Faculté de

Biologie, la maîtresse de conférences, dr. Doina Qfelia Ivan (1976—1978).

À partir de 1978 le bioloque principal Vasile Diaconescu ost nommé

directeur du Jardin.

Des grandes réalisations de la période d'après Guerre je vais

énoncer les plus notables.

Le succes le plus important a été, selon notre opinion, le passage,

en 1954, du Jardin de l'administration de la Mairie de Bucarest à la

subordination de l'Université, comme unité didactique et de recherche

du Ministère de l'Enseignement.

L'obtention d'un schéma de personnel — en 1954 egallement —

avec dos travailleurs, des techniciens et 4 cadres avec études supérieures

(bioloques) a permis la realization d'un grand nombre de travaux de

spécialité. Le nombre du personnel hausse jusqu'en 1978 à 50, parmi

lesquels 8 bioloques et 1 ingénieur horticole.

Le passage du chauffage à charbon au chauffage à gaz des marais

et puis au chauffage central a assuré des conditions meilleures pour la

culture des plantes dans les serres.

La construction de l'lnstitut Botanique, qui réuni toutes les disci-

plines de biologie végétale, l'édition du volume „Acta Botanica Horti

Bucurestiensis" (17 volumes jusqu'à présent) sont de remarcables réali-

sations qui font l'orgueil de tous ceux qui ont contribué, d'une manière

ou d'une autre à leur obtention.

La construction de grandes serres (1976), la construction du lac

(1979), l'asphaltage de nombre d'allées, l'exécution de réparations capi-

tales à tous les immeubles et aux serres anciennes sont quelques unes

des realizations de dernières années.

Toujours les dernières années ont été marquées par l'édition, en

1968, du premier guide du Jardin *, d'un pliant en 1978 (Le Jardin Bota-

nique en 25 images) et d'un guide-album avec 125 images en couleurs **

et le texte en roumain, français et englais. En 1961, à l'occasion du

centenaire du Jardin et de l'inauguration de l'lnstitut Botanique, une

série filatélique a été également édité.

Actuellement le Jardin Botanique déploie une diversité d'activités

qui font augmenter sa renommées interne et internationale. Sans

compter la culture des plantes, la diversité d'activités réside en :

— l'organisation d'activités scientifiques à l'échelle nationale dont

on peut mentionner : — une session de travaux scientifiques à l'occa-

sion du 120-ème anniversaire de la fondation du Jardin ;

— une session scientifique pour marquer 100 ans depuis la créa-

tion du Hebarium du Jardin, avec la participation des botanistes de

tous les centres universitaires du pays ;

* I. T. Tarnavschi, V. Diaconescu, Lucreţia Spiridon-Bădescu — Grădina

Botanică din Bucureşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.

** V. Diaconescu, Gh. Mohan, L. Ţipa, G. Nedelcu, S. Firea-Mihăilescu,
I. Lungeanu, M. Constantinescu, A. Dănescu-Culeanu — Grădina Botanică din

Bucureşti, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.
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— la participation à l'exposition florale „La Symphonie des

Tulipes" de Piteşti (déjà a sa 7-ème édition), avec un stand propre ;

— la participation aux „Fêtes florales de Rîmnicu Vîlcea' en 1985,

avec un stand propre, distingué avec une Diplome ;

— l'organisation, chaque dimanche, depuis mars jusqu'en octobre,

d'expositions de plantes d'intérieur, avec vente ;

— l'hébergement d'expositions d'art plastique*, de deux exposi-

tions d'lkebane (réalisées en 1984 et 1985 par Manuela Miga), d'exposi-

tions de dessin réalisés par des enfants ;

— la célébration du 80-ème anniversaire du prof. dr. doc. I. T. Tar-

navschi, directeur du Jardin Botanique entre 1952 et 1975 ;

— la participation avec des communications scientifiques bien

appréciées à Constanţa, Piteşti, Rîmnicu Vîloea et laşi ;

— l'octroi d'assistance de spécialité pour les localités qui désirent

organiser des jardins botaniques scolaires ; Rîmnicu Vîlcea, Turnu

Severin, Galaţi, Timişoara, Jibou, Constanţa, Olteniţa ;

— l'octroi des réponses, à la radio, télévision etc. regardant la

culture des plantes ou la lutte contre les agents nuisibles ;

— l'édition, chaque année, du catalogue de semences ;

Depuis 1980 a été introduite une taxe d'entrée (3 lei au Jardin,

3 lei au Musée Botanique et 2 Lei au Serres). Sont exemptés de payer

cette taxe les étudiants bioloques ou d'autres facultés (Agronomie, Sil-

viculture, Pharmacie etc.), venus en groupe pour des leçons, les élèves

des classes de biologie accompagnés par un professeur et les enfants

âgés de moins de 6 ans.

Les pages suivantes présentent brièvement, les secteurs d'activité

du jardin dans leur forme actuelle de fonctionnement, considérée la plus

appropriée aux nécessités de l'enseignement et de la recherche scien-

tifique.

* Une exposition d'art décorative en mozaïque sous le titre „Fleurs entre
îleurs", signée Virgiliu Z. Teodorescu, en 1983, une exposition de peinture avec

des images du Jardin signée par le prof. Gr. lonescu en 1983, égallemment une

exposition de peinture du prof. Gabriela Mohan en 1984, deux expositions de
collages de fleurs réalisées en 1984 et 1985 par Stela Leahu.


