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MUZEUL BOTANIC DIN BUCUREŞTI

G. A. NEDELCU

Muzeul Botanic al Grădinii Botanice din Bucureşti a fost înfiinţat,

din iniţiatiiva Dr. D. Brandza, în anul 1891. în anul 1944 el este distrus

în totalitate, în urma unui bombardament asupra Grădinii Botanice. în

anul 1960 (Muzeul Institutului Botanic) şi 1964 (Muzeul Grădinii Bota-

nice) este reînfiinţat, din iniţiativa Prof. Dr. Docent I. T. Tarnavschi.

Prin distrugerea sa, în urma (cutremurului din 1977, este reînfiinţat în

1979, prin reunirea celor două muzee, fiind amenajat pe principii noi.

ecologice, fiind primul muzeu botanic organizat astfel, fiind de asemeni

un muzeu de talie mare. Ineditul său so datoreşte şi iconografiilor plan-

telor, lăsate de pictoriţa A. Santocono.

Ideea organizării unui Muzeu Botanic, alături de construirea unei

Grădini Botanice a fost, probabil. în atenţia ctitorilor Grădinii Botanice

din Bucureşti, înfiinţată în anul 1860, prin strădania lui Carol Davila

şi a primului său diredtor, Ulrich Hoffman (pe statele de funcţiuni
din această perioadă apar angajaţi pentru acest sector).

în anul 1891, odată cu inaugurarea Institutului Botanic, construit

în noua Grădină Botanică de către Dr. D. Brandza, are loc şi inaugu-
rarea Muzeului Botanic. Date scrise asupra organizării sale nu ne-au

rămas, însă, din cele cîteva exponate care au ajuns pînă 1a noi, înfrun-

tând catastrofalul bombardament din 4 aprilie 1944, cînd a fost dis-

trus în totalitate Institutul Botanic, precum şi din imaginea rămasă

(foto 1), se poafte deduce atît modul de amenajare cît şi dimensiu-

nile sale.

După acest eveniment, Institutul Botanic este mutat provizoriu
în corpul „B" de clădifri, fostul restaurant ce a funcţionat pe terito-

riul Grădinii, astfel încît nu se putea pune încă problem a reînfiin-

ţării Muzeului.

Abia în 1960, prin strădania prof. Dr. doc. I. T. TARNAVSCHI
Se inau-

gurează noul Institut Botanic, iar 1a parterul acestuia, din iniţiativa

sa, se organizează un Muzeu Botanic, alcătuit din produse vegetale,

grupalte pe discipline botanice.

în iunie 1964, în sălile de 1a parterul corpului „B u de clădiri, se

organizează, tot 1a iniţiativa prof. I. T. TARNAVSCHI, director al
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Grădinii botanice, o Expoziţie-Muzeu, avînd ca principale exponate,

iconografiile plantelor spontane şi cultivate, ale pictoriţei ANGIO-

LJNA SANTOCONO, un timp şi salariata Grădinii. Pe lingă aceste

planşe, aranjate după principii evolutiv-sistematice, sînt expuse şi pro-

uuse vegetale, iar ulterior, după expediţia din Indonezia (1963) a Prof.

I. T. TARNAVSCHI, şi material vegetal din această ţară, precum şi
o valoroasă colecţie de statuiete şi obiecte realizate din produse vege-

tale. Din anul 1974 atceastă Expoziţie-Muzeu se mută în 4 săli a

clădirii actuale a Muzeului Botanic, amenajat fiind pe baza aceluiaşi

principiu, evolutiv-sisltematiic.

Fig. 1. Sala vechiului Muzeu Botanic

La cutremurul din 4 mlartie 1977, clădirea este grav avariată. Expo-

ziţia-Muzeu îşi reia activitatea, pentru un scurt timp, în vechiul loc,
al Clădirii „B". l n anul următor, după consolidarea clădirii, încep ame-

najările pentru un mare Muzeu Botanic, extins în înltreg corpul de

clădire.

Pornindu-se de 1a existenţa celor două Muzee paralele, şi a colec-

ţiei de tablouri „A. SANTOCONO", s-a procedat 1a unirea acestora

şi 1a căutarea unor noi principii de amenajare, conform cerinţelor şi

exigenţelor ştiinţifice actuale, pe plan mondial. Principiul de bază după

care a fost amenajat noul Muzeu Botanic este cel ecologic, a amena-

jării acestuia pe bază de biotopuri caracteristice. Avîndu-se în vedere

că România se prezintă ca un amtfifteaitru orografic» dăruia îi cores-

punde o etaj are şi zonare corespunzătoare a vegetaţiei şi că lumea

plan/telor nu poate fi ruptă de lumea animalelor, s-a transpus această

situaţie din natură în cadrul marelui Muzeu.
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Astfel, Muzeul dispune de o sală în care sînt expuse iconografiile

plantelor etajului alpin şi montan, alături de ckipercile şi lichenii

caracteristici acesltuia, precum şi animalele reprezentative etajului. De

asemeni, s-a amenajat o dioramă cu vegetaţie de stîncărie.

Etajul boreal cuprinde plantele lemnoase şi ierboase ale aices-

tuia, ciupercile şi lichenii atît de caracteristici acestui etaj, precum

şi câteva animale reprezentative. Legat de acest otaj este şi amenaja-

rea unei peşteri (mediul subteran), cu animalele şi plantele caracte-

ristice. Tot aici este executată o secţiune într-o turbărie, ţinînd tot

de etajul boreal.

Vitrinele expun formaţiuni din peşteri, principalele tipuri de roci,

mostre de turbă luate de 1a diferite adîncimi, etc.

Etajul nemoral, constituit din păduri cu frunze căzătoare, cu vege-

taţie ierboasă mult mai abundentă, datorită noilor condiţii întîlnite în

aceste tipuri de păduri, este bine ilustrată prin aquarelele lui A. SAN-

TOCONO. Nu lipsesc nici animalele caracteristice acestui tip de

vegetaţie.

Vegetaţia spontană din cîmpie este amplu ilustrată în sala special
amenajată pentru acest tip de vegetaţie. Vitrinele expun principalele
plante de cultură întîlniite în cîmpie, precum şi bolile acestora. Nu

sînt omise nici insectele, acest mare grup de vieţuitoare, strîns legat
de lumea plantelor, dăunătorii animali din acest mediu, precum şi o

frumoasă colecţie de mulaje a unor fructe şi legume, (foto 2).

Vegetaţia acvatică şi palustră, larg răspîndită în ţara noastră este

frumos ilustrată de picturile magnifice ale lui A. SANTOCONO, într-o

sală specială, precum şi prin realizarea a două diorame de mari pro-
porţii (foto 3), în care plantele şi animalele caracteristice, crează as-

pedtul deosebit al acestui mediu. Sînt expuse de asemeni, principalele
iconografii ale algeJor din Marea Neagră. Sala îşi întregeşte aspectul

prin material conservat şi expus în vitrinele biotopului acvatic.

Plantelor cultivate de om în scopuri decorative, ornamentale, 1c

este afectată cea mai mare sală de expunere din cadrul Muzeului. Ală-

turi de aceste minunate iconografii este expus basorelieful pictoriţei
ANGIOLINA SANTOCONO, aceea care a lăsat poporului român, ima-

ginea plantelor sale. în numeroasele vitrine ale sălii sînt expuse piese
botanice deosebit de valoroaisie : colecţia de Orobanehe a lui A. RACO-

VITÄ, imică în ţară, colecţia de citrice cultivaite în Grădină-Sere,

colecţia de seminţe şi fructe de plante exotioc, colecţia de Proteacee

a Prof. BITENCO-ARDEAL, etc. Sînt expuse şi unele animale exotice.

Ca grupuri mari ecologice, în Muzeu sînt reprezentate şi suculen-

tele, în principal cactuşii, o sală ilustrată de o pictură extrem de fină

şi fidelă. Vitrinele sălii expun obieote realizarte din material vegetal.

Grupul plantelor exotice grupează numeroase pllatnte cultivate în

serele Grădinii Botanice. Vitrinele expun dfAecţia de statuiete aduse

din Indonezia de Prof. I. T. TARNAVSCHI, o colecţie de nuci de

cocos, etc.

Sala închinată colecţiilor de plante, expun plante conservate prin

uscare şi presare, piese din colecţia de Myxomicetes a lui MARCEL

BRANDZA, plante fosilizate din colecţia Prof. R. GIVULESGU şi Prof.
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N. KROCHMiAL. Sala mai expune o mare colecţie de seminţe ah

diferitelor plante de pe întreg globul.

Sistemul evolutiv al plantelor, ilustrat fie prin pictură, fie prin

planşe de herbar, conform sistemelor evolutive elaborate de Strassbur-

ger şi Harder este transpus pe marele hol al Muzeului.

Fig. 2. Aspect dio sala cu vegetaţie din eîmpie

Plantele utile omului, fie în alimentaţie, fie în tratarea unor afec-

ţiuni, sînt expuse într-o sală special amenajată, conform principiului

utili ţarismului. Vitrinele expun medicamentele obţinute de om din

drogurile plantelor, plante mediicinale cultivate sau Spontane, produse

ale întreprinderii „Plafar
1

,

o colecţie de ţigarete.

în sala intitulată „Expoflora" sînt expuse atît ghivece cu plante

de apartament cît şi vaze cu flori şi plante din flora spontană şi culti-

vată în Grădina Botanică, creînd un aspect decorativ deosebit, precum

si colecţia de esenţe lemnoase, unele provenind din ■ vechiul Muzeu.

Muzeul prezintă şi două săli „Memoriale", închinate memoriei natu-

raliştilor lumii (Ch. Darwin, Plinius cel Bătrîn, A. Humboldt. G. Cuvier)
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sau români, care au activat în cadrul Fac. de Biologie sau 1a Grădina

Botanică, directori ai Grădinii Botanice, qercetători. (Foto 4). Sînt

expuse cursuri, lucrări ştiinţifice, manuale, lucruri care au aparţinut

înaintaşilor, precum şi aparatură de cercetare care a fost în dotarea

laboratoarelor Institutului Botanic şi al Grădinii. Este expusă medalia

de aur obţinută de Grădina Botanică 1a primul concurs horticol al

ţărilor socialiste de 1a Erfurt, Diploma obţinută 1a „Floralia '85", de

1a Rîmnicu Vîloea, etc.

Fig. 3. Biotop acvatic.

Planurile succesive de amenajare ale Grădinii Botanice, schimburile

interne şi externe ale Grădinii, colecţia de timbre şi vederi din lumea

vegetală, colecţia de „creioane" cu aspecte din Grădină, etc., toate sînt

expuse în prima sală a Muzeului Botanic, avînd un pronunţat carac-

ter istoric.

Fiind un Muzeu de dimensiune mare, avînd 1a baza organizării sale

principiul ecologic şi evolutiv, fiind bogat ilustrat de valoroasele icono-

grafii ale lui A. SANTOCONO, precum şi de tablourile altor pictori

renumiţi, individualizează acest Muzeu, făcîndu-1 unic, constituie un

punct permanent de atracţie al Grădinii Botanice din Bucureşti, pre-

cum şi un punct de referinţă pentru celelalte rriuzee de acelaşi tip,

din tară sau străinătate.
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Fig. 4. Aspect din sala „Memorială".

MUZEUL BOTANIC DIN BUCUREŞTI

Rezumat

Lucrarea prezintă istoricul Muzeului Botanic din Bucureşti, pre-

cum şi principiile de organizare ale acestuia. Sînt prezentate princi-

palele biotopuri ale României, cuprinzînd etajele de vegetaţie boreal

şi nemoral, zona de câmpie, vegetaţia acvatică şi palustră, etc. sau gru-

puri mari ecologice, ca de exp. cacteele. In cadrul său sînt realizate

numeroase diorame cu vegetaţie caracteristică.

BUCHAREST BOTANICAL MUSEUM

The paper is dealing with the Bucharest Botanical Museum History

as well as with basic principie in its organization, namely the ecolo-

gical one.



The Museum is organized considering the principal biotops from

Romania : alpin and montan areas, boreal, nemorl, plain aquatic and

palustris ones, etc., as wellas lange ecological groupings, for instance

succulente and cactaeean plants.

The Museum has also a lot of diorams, illustrating those biotops.
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