
CENTENARUL MUZEULUI BOTANIC DIN BUCUREŞTI

Dr. G. A. NEDELCU, MARIA DAN

Cînd, în anul 1891. Dr. D. Brandza inaugara, in prezenţa regelui,
Institutul Botanic, construit în incinta Grădinii Botanice, inaugura tot-

odată şi Muzeul Botanic.

Un embrion al acestui frumos şi bogat muzeu, probabil a funcţionat

şi înaintea anului 1891, poate chiar de la inaugurarea Grădinii, în 1860,

deoarece schema de încadrare a personalului Grădinii din acea vreme,

prevedea şi oameni pentru Muzeu.

Muzeul inaugurat în 1891 este distrus în totalitate în 1944, odată

cu Institutul Botanic, în urma unui bombardament Din fotografia ră-

masă în arhivele muzeului, se pot deduce atît dimensiunea sa, cît şi
modul de organizare, precum şi unele exponate. El poseda şi o mare

colecţie de esenţe lemnoase, plasate pe un culoar învecinat. Din acest

muzeu, din păcate, au rămas numai puţine lucruri : două tăvi

din lemn de Parrotia, expuse la intrarea actualului muzeu, un glob

pămîntesc, mulaje de ciuperci, puţină mobilă, între care biroul lui

D. Grecescu (al 2-lea director al Grădinii), fotolaiul lui D. Brandza (al

3-lea director).
La o sută de ani de la înfiinţarea Grădinii Botanice, al 8-lea di-

rector al Grădinii, Prof. I. T. Tarnavschi, construieşte noul Institut

Botanic, în care, la parter, organizează un muzeu botanic, pluridisci-

plinar, didactic, în care, fiecare disciplină botanică îşi expunea propriul

domeniu de activitate, prin lucrări, exponate botanice conservate în

alcool şi formol, profile de sol, eşantioane, turbă etc.

Tot acelaşi profesor, I. T. Tarnavschi, în colaborare, în principal

cu biolog Andreea Dănescu, organizează şi la Grădina Botanică, în anui

1964, în 2 săli, o Expoziţie-Muzeu, bazată în principal pe iconografiile

plantelor spontane şi cultivate în România, pictate de Angiolina Santo-

cono, de o certă valoare artistică dar şi ştiinţifică.

Angiolina Santocono, fiica unui italian chemat de guvernul român

pentru a ajuta la pictarea Ateneului Român, rămas apoi în România,

fire boemă dar de un talent ieşit din comun, pictează, în general aran-

jamente florale, iar odată cu venirea în contact cu Grădina Botanica,

unde de altfel a si funcţionat o bună parte din ultimii ani de viaţă,

îndrumată fiind de prof. I. T. Tarnavschi, începe să picteze plantele

spontane şi cultivate, cu unele elemente morfologice, necesare în deter-

minarea taxoniicr. Din lunga sa activitate au rezultat peste 5000 desene,
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din саге 1053 au aparţinut Grădinii, iar după decesul acesteia, încă 1210

iconografii sînt donate de o fiică a acesteia, împreună cu soţul său,

Dumitru şi Maria Şunda. De aici rezultă că, mai bine de jumătate din

desenele sale au fost pierdute pentru ştiinţă.
în afara acestor picturi, expuse în ordine sistematică, uşor de urmă-

rit de specialişti, dar mai dificil pentru cei neiniţiaţi, erau expuse fructe,

seminţe, plante şi fragmente de plante, ciuperci, diferite eşantioane

botanice, etc., iar din 1965, Muzeul se îmbogăţeşte cu numeroasele ex-

ponate aduse de prof. I. T. Tarnavschi dintr-o expediţie efectuată in

Indonezia. Astfel, se îmbogăţeşte cu fructe şi seminţe exotice, o colecţie
de piese artizanale indoneziene, lucrări.

în 1974 Expoziţia-Muzeu se mută în clădirea administraţiei, în 2

săli principale ale acesteia, organizat fiind tot pe principii sistematic-

filogenetic, fiind un muzeu didactic şi avîndu-1 tot pe prof. I. T. Tar-

navschi ca organizator, secondat de biolog A. Dănescu. Aici este sur-

prins de cutremurul din 1977 care produce pagube numeroase între

exponatele sale.

După consolidarea clădirii se hotărăşte extinderea muzeului în

întreg corpul de clădiri (peste 20 încăperi), modul de concepere şi rea-

lizare fiindu-i încredinţat Dr. G. A. Nedelcu.

La muzeu nou — principii noi.

Se trece la conceperea unui muzeu botanic pe baze ecologice, ţinîn-

du-se seama, în principal, de zonarea şi etajarea vegetaţiei României,

de modul lor de viaţă, de principiul istorismului, a fiiogeniei plantelor
etc. Astfel, o încăpere, devine un ecosistem uşor de înţeles, atît de spe-

cialist cît şi de publicul larg.

Se iniţiază şi crează, pentru prima dată în lume, diorame botanice.

Pentru a nu rupe artificial lumea plantelor de lumea animală, sînt

aduse animale împăiate, care sînt plasate în mediul lor natural de viaţă.

Se crează o sală specială pentru punerea în evidenţă a mediului

subteran, acolo unde, prof. E. Racoviţă a „descoperit" o nouă ştiinţă

biologică — Speologia.

în vederea atingerii acestui scop sînt unite ceie 2 muzee botanice

existente, a Institutului Botanic şi a Grădinii Botanice, se fac noi achi-

ziţii de la disciplinele botanice, se contactează Instituţii înrudite, ca

Muzeul Antipa, Institutul de Speologie, Institutul de Geologie, Institu-

tul Pedagogic din Baia Mare etc., precum şi numeroase persoane parti-
culare, legate de instituţia noastră prin ascendenţi. Se aduc numeroase

noi exponate, picturi, colecţii, triplîndu-se numărul celor existente.

La 1 aprilie 1979 noul muzeu botanic se deschidea pentru publicul
larg. în cadrul festiv, în prezenţa unor personalităţi din domeniul bota-

nicii, şi nu numai, se face inaugurarea acestui muzeu, devenit cel mai

mare şi modern ai României.

Fatalitatea însă nu se desminte : muzeul este puternic afectat atît

de cutremurul din august 1986 cît şi de cel din mai 1990. De fiecare

dată muzeul este refăcut în totalitate. ;

Intrarea muzeului este dominată de mozaicul lui V. Teodorescu,
reprezentînd protecţia naturii şi de cele 2 tăvi din lemn de Parrotia

rămase de la vechiul muzeul i
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In prima încăpere, fundalul este dat de tricolor. Aici sînt expuse

planşe care ilustrează schimbul de publicaţii şi seminţe, cu parteneri
interni şi externi, ai Grădinii. Sînt expuse tablouri cu Fritillaria impe-

rialis, Polyanthes tuberosa, Colocasia antiquorum, Azallea indica etc.,

de altfel, primele picturi, Santocono. De un deosebit efect sînt panou-

rile cu timbre (unele emise cu ocazia centenarului Grădinii) înfăţişînd
lumea plantelor şi a animalelor. Altele expun ilustrate avînd diferite

specii de plante sau aranjamente florale. O serie de 11 „creioane",
semnate de A. Pcpa, surprinde aspecte ale Grădinii, de prin anii '30.

A 2-a sală este rezervată prezentării Grădinii Botanice, istoriei sale.

Sînt expuse planurile Grădinii, de la înfiinţarea ei, în 1860, pînă în

zilele noastre. Directorii Grădinii Botanice, în ordine cronologică, ală-

turi de C. Davila, cel care a militat în permanenţă pentru înfiinţarea
unei Grădini Botanice la români, domnitorul Al. Cuza, care, prin al

2-lea decret semnat, consfinţea înfiinţarea unei Grădini Botanice in

Bucureşti, alocînd şi 1.000 ducaţi de aur, pentru începerea lucrărilor ;

Ulrich Hoffman, primul director al grădinii, a cărui imagine nu ne-a

rămas, ar deschide pleiada acestor înaintaşi ; urmează D. Grecescu,

D. Brandza — al 3-lea director al grădinii, cel care a pus bazele Grădinii

Botanice pe actualul teritoriu, care a construit primul Institut Botanic,

a înfiinţat un Herbar naţional şi Muzeul Botanic ; î-a urmat la condu-

cere elevul său de la laşi, Prof. M. Vlădescu care a deţinut această

funcţie timp de 40 de ani. Au urmat I. Grinţescu şi S. Radian, apoi

M. Guşuleac, după care prof. I. T. Tarnavschi, cel care a refăcut Gră-

dina după război, a construit al 2-lea Institut Botanic, şi a pus bazele

noului Muzeu Botanic. I-au urmat : I. Cristureanu şi D. Ivan, ca apoi,

să urmeze 2 coordonatori : V. Diaconescu şi I. Lungeanu.

Imaginea unora dintre cerceitătoirii Grădinii a ajuns pînă la noi,

ca de altfel şi a unor profesori botanişti, ce şi-au desfăşurat activitatea,

la Institut : Procopianu-Procopovici (nepotul lui F. Porcius), M. Brandza

(nepotul lui D. Brandza), Zach. Panţu, A. Vlădescu, Prof. Ern. Teodo-

rescu, Prof. Tr. Săvulescu, Prof. O. Săvulescu (fiica lui Tr. Săvulescu),

Ana Păuca (fata lui Zach. Panţu), etc.

Imagini din Grădină, în pictură, sînt semnate de I. Murariu, E. Pe-

ternelli, M. lonescu, N. D. Brandza (soţia marelui botanist). Un baso-

relief o înfăţişează pe aceea care a lăsat poporului român, imaginea

plantelor sale, Angiolina Santocono. Un bust în bronz, îl înfăţişează pe

prof. Ern. Teodorescu, sculptură a lui I. Varo.

Lucrările Grădinii, Acta Botanica Horti Bucurestiensis, în care sînt

publicate lucrările ştiinţifice ale cercetătorilor Grădinii, alături de Cata-

logul de seminţe, Delectus seminum, tipărite la iniţiativa prof. I. T. Tar-

navschi, sînt expuse în vitrine speciale, comandate de acelaşi profesor.

Este expusă medalia de aur, obţinută de Grădina Botanică, la expoziţia

horticolă de la Erfurt, din anul 1961, precum şi 4 diplome de onoare,

obţinute de Grădină la expoziţiile naţionale horticole, „Floralia", de la

Râmnicul Vâlcea. Tot aici este expus şi biroul la care a lucrat al 2-lea

director al Grădinii Botanice, D. Grecescu, precum şi unele piese, rămase

din vechiul Institut : fotolii, o pendulă etc.
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Următoarea sală de expunere înfăţişează plantele utile, cultivate

de om, sau folosite de acesta, în scopuri medicinale. Prin multitudinea

iconografiilor expuse, se relevă marele talent al Angiolinei Santocono.

Dintre plantele cultivate sânt expuse : Zea mays, Helianthus annuus

Solanum licopersicum, S. tuborosa, S. meLangena, Daucus cairota, Pas-

tinaca sativa, alături de Piper nigrum, Coffea arabica, etc. Dintre plan-
tele cu importanţă farmaceutică : Hyoscianus niger, Datura stramonium,

Helleborus, Lavadulla, de asemeni, Nicotiana tabacum. Picturi nease-

muite sînt cele care redau unele fructe : mărul, părul, portocale,
grefuri etc.

Vitrinele mari expun, în principal, obiecte realizate din material

vegetal, unele obiecte artizanale, unele cu o deosebită valoare, apoi

numeroase ceaiuri, valorificate prin Plafar, vase Petri cu seminţe, ilor;

etc., ale acestui grup de plante. Una din vitrinele mici expuse o serie

de medicamente obţinute din drogurile plantelor, căci, aşa cum se

indică în literatura de specialitate, 70% din medicamentele lumii sînt

obţinute din mediul vegetal. La loc de frunte este expusă planta vieţii,

Panax ginseng.

Colecţia de ţigarete se doreşte o propagandă utilă în sprijinul com-

baterii acestui flagel al omenirii, amintind că O.N.U. a şi decretat în

trecutul nu prea îndepărtat, anul „tutunul sau sănătatea".

Cea de-a 2-a vitrină joasă, expune numeroase mulaje de fructe şi

legume, realizate cu mult talent, de cel ce a fost 1. Mardarisevici.

Sala mai expune pe Dendrocalamus giganteus, bambusul uriaş, atit

de util, ca material de construcţie, şi nu numai, în ţările asiatice şi care

„încadrează" si prima dioramă a muzeului.

Sala de expunere, intitulată „Expoflora", prezintă alte două mozai-

curi, realizate de V. Teodorescu, reprezentînd flori ; este expusa o mică

colecţie de esenţe lemnoase, secţionate longitudinal şi transversal, pen-

tru a permite observarea şi a structurii interne, la diferite specii : Abies,

Juniperus, Populus, Fraxinus, Robinia, Paulownia, Betulla, Sorbus etc.

Sînt expuse şi plante vii, de ghiveci : begonii, filocactuşi, aspara-

guşi, ferigi, piperul, dafinul, muşcate, crini etc. Sînt expuse flori uscate,

mai mult sau mai puţin decorative, ca : Eulalia, Eryanthus, Xeran-

themum, Allium, Calamagrostis etc.

Urmează o sală de expunere deosebită, înfăţişînd un grup omogen
de plante — suculente — în special, cactuşi. Iconografiile, realizate cu

mult talent, dar şi cu o muncă titanică, pictoriţa avind pensule cu un

singur fir de păr, eu care a migălit ţepii acestor plante curioase. Sint

prezentate, printre altele : Mamillaria schmidtii, Echinopsis tubiflora,

Opuntia crinifera şi O. vulgaris, Cereus nycticallus, diferite specii de

Phyllocactus etc.

Sînt prezenţi diferiţi cactuşi conservaţi în formol sau uscaţi.
O sală de expunere este dedicată filogeniei ; a schemelor de evo-

luţie a plantelor, după diferiţi autori. Schema de evoluţie a lui Harder,
atît de modernă astăzi şi care „îndepărtează" Eugienophyta din scara

ascendentă a evoluţiei, situînd-o undeva, lateral şi numai Chlorophyta.
din trepte anterioare, necunoscute, „merge mai departe", deci, această

schemă este ilustrată prin pictură murală, pe un întreg perete. Peretele
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paralel este „ocupai" cu sistemul evolutiv al angiospermelor, al lui

Strasburger şi ilustrat prin planşe de herbar, unele valoroase prin rari-
tatea lor, altele prin nume ilustre de botanisti care le-au recoltat si

conservat.

Sala mai expune şi o pictură originală, Ü. Măgură, înfăţişînd omul

comunei primitive, vînător şi culegător, frumos concepută şi pictată.

Diorama prezentă în această sală, prin excelenţă, botanică, înfăţi-

şează un biotop de stîncărie, cu plantele caracteristice şi care anunţă
viitoarele săli de expunere, amenajate ecosistemic.

Astfel, îi urmează sala de expunere închinată etajului de vegetaţie,

alpin şi montan din România. Este expusă o hartă in relief a României.

Sînt înfăţişate iconografiile acestei flori caracteristice excepţional redate

şi care au fost „surprinse" de pictoriţă la ele „acasă", pe viu, în lungile
sale peregrinări prin munţii noştri, numai cu cutia de vopsele şi şeva-

letul. Adesea, urmărind un aspect de vegetaţie mai deosebit, o floare

mai arătoasă, trecea „fraudulos" frontiera, dar pictoriţa era deja cunos-

cută şi îndrăgită de grăniceri. „Delictul" pictoriţei îl admirăm astăzi în :

Campanula carpatica, C. persicifolia, C. glomorata, С latifolia, Gentiana

lutea, G. ciliata, Anthémis carpatica, Achillea schurii, Rhododendron

kotschyi, Anthyllis vulneraria, Pedicullaris, Pulsatilla, Carlina etc.

Sînt expuşi muşchi şi licheni caracteristici etajului de vegetaţie iar

vitrinele mari încep să expună marea colecţie de ciuperci a Grădinii

Botanice, donaţie a disciplinei de Fitopatologie, colectate şi conservate

de-a lungul timpului, de O. Săvulescu, Eugenia Eliade, Viorica Tudo-

sescu, Valeria Barbu.

Animalele caracteristice zonei alpine şi montane, îşi află locul în

acest mare ecosistem prezentat : ursul, lupul, rîsul. căprioara, vulturul

pleşuv şi imperial etc.

Sala care ilustrează etajul boreal al României, al pădurilor cu

frunze persistente, al coniferelor, în general, expune imagini ale spe-

ciilor : Abies alba, Picea excelsa, Pinus nigra, P. silvestris, Larix deci-

dua, iar din pătura ierboasă : Dryopteris filix-mas, D. austriaca, Phyl-
litis scolopendrium, Polystichum braunni, Neottia nidus-avis, Vaccinum

myrtillus etc.

Dintre speciile de conifere cultivate : Picea canadensis, P. morinda,

P. hirtella, P. orientalis, Abies concolor, A. nordmanniana, А. серпа-

lonica etc.

Pădurile montane sînt pline de „periniţe" de muşchi, expuşi şi în

Muzeu : Hypnum cupresiforme, Eurhynchium striatum, Ctenidium mo-

lus'cum, Dicranum scoparium, Po'lytrichum commune, Mnium undula-

tum etc. Numeroşii licheni ai pădurilor de conifere, sînt reprezentaţi în

Muzeu, prin : Usnea florida, U. barbata, Lobaria amplissima, Cladonia

baciliformis, С digitata, Parmelia physodes etc., iar dintre ciuperci :

Cortinarius glaucopus, С argentatus, Amanita marginata, A. muscaria,

Lepiota procera, Gonphidius sp., etc.

Sînt expuse „mături de vrăjitoare", o fasciatie la Picea excelsa,

denumită „sabia lui Sobieski", numeroase conuri de la : Pinus pinea,

P. strobus, P. koraiensis, Cedrus atlantica, Pinus lambertiana
— pinul

de zahăr, de peste 25 cm., etc.
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Sînt prezentate 2 trofee, de la cerbul carpatin si cerbul lopătar,

nelipsind nici veveriţa, etc.

Urmează s3la închinată mediului subteran, acolo unde E. Racoviţă

a „descoperit" o nouă ştiinţă, Speologia. Pe Hngă unele animale de

„peşteră", lilieci, bufniţe,un craniu de la Ursus speleus, spre „ieşirea"

din peşteră este sugerată şi prezenţa plantelor în acest mediu, prin

algele verzi-albastre.

Vitrina sălii, înfăţişează 3 domenii ale ştiinţei : speciologia — prin

expunerea a numeroase formaţiuni din peşteri, donate de prof. Orghi-
dan, regretatul director al Institutului de Speologie ; petrografia — o

frumoasă colecţie de roci, la alcătuirea căreia, un aport deosebit l-au

adus colecţiile donate de : Valentina Nicolaescu-Ciubara, Lucia Olariu,

Silvia Alexandrescu, P. Neacşu ; botanica — prin expunerea a unor

mulaje de ciuperci, ciuperci conservate, eşantioane de Sphagnum, donate

de Lucia Lungu. ;

Diorama 2-a a sălii, doreşte să facă o secţiune într-o turbărie, ex-

punînd şi unele animale şi plante caracteristice acestui mediu, atît de

particular şi specific.

în prim plan esite expus un cerb lopătar impunător.

Sala „nemorală", a pădurilor de foioase din România, expune un

„ulei" G. A. Nedelcu, înfăţişînd o cărare într-un crîng de toamnă. San-

tocono este prezentă prin numeroase aquarele, înfăţişînd speciile carac-

teristice acestor păduri : Erythronium dens-canis, Heracleum sphondi-

lium, Orchis incarnata, Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Asperula

taurina, Scilla bifolia, Fritillaria moloagris, Isopyrum thaliotroides. Viola

odorata, Rosa sp., Iris sp., Crocus etc.

Dintre speciile de iască sau alte ciuperci, sînt expuse : Fomes fo-

mentarius, Ganoderma aplanatum, G. lucidum, G. europeae, Pleurotus

ostreatus, Amanita rubescens, Lepiota cristata, L. mastoidea, L. badhami,

Lactarius piperatus, Pleurotus olearius etc., toate din aceaşi mare

colecţie.

Sala mai expune un exemplar magnific de porc mistreţ, capturat
în 1912 şi împăiat pentru facultatea de biologie.

Sala dedicată plantelor decorative, acele plante minunate cultivate

pentru portul lor deosebit, pentru florile lor minunate şi totodată atît

de măiestrit redate de Angiolina Santocono : Helianthus maximovid,

Chrysanthemum indicium, Hibiscus, Rudbekia bicolor, R. laciniata, Pru-

nus serulata, Paeonia alba, Clematis x jaekmani, Tithonia speciosa,
Datura arborea, Lilium candidum, Gazania, Aster etc., sînt numi o mică

parte dintre aquarelele ce reprezintă speciile decorative expuse. Alături

de acestea se înscriu picturile în ulei, „Paulownia", o raritate Santo-

cono, un minunat „ulei" a maicii „Emilia" salvat de la cutremurul din

1977 din Institutul pedagogic, reprezentînd un buchet de flori de cîmp,

un aranjament de garoafe şi cîteva magnolii, uleiuri ale lui G. A.

Nedelcu.

în afara valoroaselor picturi expuse, sala prezintă numeroase piese
botanice valoroase şi ele, multe aduse de prof. I. T. Tarnavschi din

Indonezia : Theobroma cacao, Carapa guianensis, Ceratozaimia mexicana,

Araucaria, Mangifera indica etc.
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Intre marile rarităţi se înscrie şi simburele bilobat al fructului de

la palmierul Lodoicea sechellarum, originar din insulele Seychelles,
fiind considerate, printre cele mai mari fructe cunoscute astăzi. îi ur-

mează cartoful dulce, Ipomoea batates, fructul anemochor de la Gava-

nillesa platanifolia, apoi cea mai mare ciupercă din România, Bovisla

gigantea etc.

Este expusă colecţia de lupoaie (Orobanche) a lui A. Racoviţă, uni-

cat, reprezentînd această plantă cu flori, ce parazitează foarte nume-

roase alte plante cu flori. De asemeni este prezentată colecţia de citrice

a Grădinii, trunchiuri a unor palmieri, care au fost pensionari ai serelor

Grădinii, o mică colecţie de lagenarii, iar ca o curiozitate absolută, ur:

lichior Coreean, în care, pe lingă plante cunoscute, ca hameiul şi planta

vieţii, este introdus în sticlă pentru ai da un gust caracteristic, un şarpe...

Pielea pitonului uriaş, împuşcat în Brazilia, atrage în mod deosebit,

atenţia.

O sală deosebită este aceea a vegetaţiei cîmpurilor, a zonei de sil-

vostepă şi de stepă, din ţara noastră. Pictura San'.ocono a imortalizat

numeroase specii caracteristice acestei zone de vegetaţie : Papaver

rhoeas, Echinops multiflorus, Carlica vulgaris, Taraxacum officinale,

Tragopogon orientalis, Asphondeline lutea, Xeranthemum annuum, Ma-

tricaria chamomilia, M. inodora, Daucus carota, Viburnum opulus, Ver-

bi'scum sp ,
Seneeio sp., etc.

Vitrinele expun în general, boli ale plantelor de cultură, prezente

pe suprafeţe mari în această zonă, dăunători animali, inclusiv prin

diorame. I

Sînt expuse mulaje ale plantelor de cultură, in special structura

celulară a bobului de grîu, structura internă a rădăcinii, a tulpinii, з

florii, etc.

Urmează 3 diorame, înfăţişînd biotopul acvatic, al deltei Dunării in

principal, avînd expuse plantele caracteristice acestui mediu : stuful,

papura, lintiţa, săgeata apei, nuferi etc. Dintre animale, în special

păsări : pelicani, raţe şi gîşte sălbatice, lebădă, strîci, pescăruşi.

îi urmează sala de expunere a plantelor acvatice şi palustre.

Uimeşte fineţea picturii lui Santocono, în special în ce priveşte

redarea algelor marine, unele fiind greu de deosebit de planta însăşi...

Callithamnion corymbosum, Enteromorpha sp., Cystoseira barbata,

C. bosphorica, Ceramium sp., Laurancia coronopus, picturi, care alături

de o mică colecţie de alge oceanice, aduse de prof. I. T. Tarnavschi din

marea Javei şi oceanul Indian : Fucus seratus, F. vesiculosus, Padina

pavonia, Sargassum sp., Halimeda tuna, Nuytsia floribunda, Nitophyl-

lum punctatum, Acetabularia sp., etc., constituie elementul marin ai

Muzeului.

Cu o măiestrie deosebită sînt pictate specii dulcicole, ca : Nuphar

lutea, Nymphaea alba, Nymphaea lotus var. termalis, Nymphoides pel-

tata, Typha angustifolia, într-un cadru caracteristic speciei, Pistia stia-

tioides, Eichornia crassipes, Nelumbo nucifera, Trapa natans (altă re-

liefa terţiară, alături de nufărul termal).

Vitrinele expun exemplare conservate în formol de : Sparganium

erectum, Lemna minor, Myriophyllum verticil latum, M. spioaitum, Ce-
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ratophyllum demersum, Typha laxmanni
— cu unele cazuri teratologice,

Scirpus sp. fructul atît de curios de la Nelumbo nucifera, diferite flori

de la nuferii cultivaţi în seră, frunza de la Victoria cruziana, lianele

deltei, Periploca graeca, Vitis silvestris, etc.

Contrai este plasat un mare crocodil împăiat, deliciul micilor vi-

zitatori.

Sala colecţiilor, singura sală care nu expune pictură, prezintă în

schimb următoarele colecţii : colecţia plantelor actuale, conservate prin

presare şi uscare, expuse pe planşe ce,,tapetează" încăperea. Aici se

întîlnesc specii, ca : Leonthopodium alpinum, Phyllitis scolopendrurn,
Botrichium lunaria, Polypodium vulgare, Blecknum spicant, Quercus

robur, Populus nigra şi P. alba, Pinus nigra, Abies alba, Stipa joanis,

Festuca sulcata, etc., alături de marea ferigă, Polypodium leiorhizon,

cultivată cîndva, in seră.

Colecţia de plante fosile, donaţie a prof. R. Givulescu. Urmele fo-

silizate şi impregnate în dolomită, indică specii, ca : Fagus atenuata,

Vitis stricta, Caria minor, Torreya nucifera, Carpinus grandis, Acer

tricuspidatum, Betula frişca, specii de Quercus, alături de o secţiune

transversală într-o tulpină de Quercus pietrificat din Texas şi o ferigă

preistorica, imprimata în piatră, ambele donate de americanul N.

Krochmal.

Colecţia de Myxomicetes a lui M. Brandza şi S. Forstner, colecţie

unicat, deosebit de bine reprezentată, expune acest grup curios de

plante, ce face, probabil legătura, între alge şi ciuperci.

Colecţia de seminţe, provenite de la specii diferite, indigene şi

străine, deosebite ca mărime,culoare, structură, consistenţă, etc.

Sala mai expune şi unele curiozităţi a lumii vegetale : o fasciaţie,
la crinul alb de grădină, cu 120 cupe pe o singură tulpină, o planta

vivipară şi o carnivoră (Nepenthes).

Prima sală memorială, folosită în trecut şi ca sală de consiliu de

către Consiliul ştiinţific de conducere al Grădinii, expune, alături de

pictura Santocono (magnolii, crini) şi pictura-colaj a Stelei Leahu, exe-

cutată din plante şi flori presate.

Sala expune numeroşi biologi români (D. Brandza, I. Viţu, D. Că-

lugărescu, Tr. Săvulescu, M. Guşuleac, I. T. Tarnavschi, etc.) cu contri-

buţii majore în dezvoltarea biologiei româneşti.

Busturile în gips, ale lui Plinius cel Bătrîn, Humboldt şi E. Teo-

dorescu, completează galeria marilor biologi, români şi străini.

Vitrinele, amenajate diversificat, prezintă în primul rînd cărţi, ma-

nuale, cursuri universitare, manuscrise, etc., precum şi „Flora Româ-

niei", la editarea căreia au contribuit şi profesori din facultate : Tr.

Ştefuleac, A. Păuca, I. T. Tarnavschi, M. Guşuleac, L. Alexandrescu,
I. Grinţescu şi Tr. Săvulescu care a fost şi redactorul principal.

Colecţia de artizanat indonezian, adusă de prof. I. T. Tarnavschi

cuprinde sculpturi în lemn de tec (Tectona grandis) sau abanos (DJo-

spyros utilis) sau de Dahlbergia latifolia, diverse obiecte realizate din

frunze de la Borassus flabellira sau Bambuseae (pălării, poşete, coşuri,

etc.), toate avînd şi o valoare artistică ridicată.
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Completing aceasta atît de interesantă colecţie, donaţia Valentinei
Nicolaescu-Ciubara, constituie un punct deosebit de atracţie ■ sînt ex-

puse produse vegetale, seminţe, fructe, obiecte realizate din material

vegetal, artizanale, cu valoare artistică incontestabilă
Vitrina cu producte vegetale, expune o mică colecţie de nuci d<

cocos : Elaeios guinensis, palmierul de ulei, donaţie a prof Santa Ac
tinornytis calappara, Opsiandra maya, Cocos nucifera-cocotierul-Phoe-
nix cananensis-curmalul, etc. Apoi colecţia de plante cu fructe vivi-

pare, prezintă pe Rhizophora attenuata, R. conjugata, R. mucronatu
R. apiculata etc. Fructele, ca şi întregul material, au fost recoltate din

mangrova de Ia Tjiiatjap (Java centrală) de prof. 1. T. Tarnavschi
Bignoniaceaele sînt prezente prin : Sapium indicum, Kigelia aethiopica
arborele de cîmaţi, originar din Africa tropicală; prin forma sa fruc-
tul aminteşte de un salam, carpoforii săi lungi de peste 2 m., rezistenţi
şi elastici, servesc la confecţionarea arcurilor ; alte Bignoniaceae ■ Spat-
hodea campanulata, Crcsentia cujete, etc.

A 2-a sală memorială expune pictura Santocono, deosebit de reu-

şită, înfăţişînd, în general orhidee, precum şi plante din alte familii :

Cattleya labiata, Nidularium amazonicum, Gladioius hibridus, Mons-

tera deliciosa, etc.

Cu o deosebită valoare artistică se înscrie şi un tablou al Emiliei

Müntzner. i

O donaţie deosebită este cea a Ambasadei Chinei, care prin go-
blenul realizat în fir de mătase, aduce omagiul acestui mare popor.
Muzeului nostru Botanic.

Tabloul lui С Linné, donat de familia prof. T. Ştefuleac, alătur :
de busturile lui Ch. Darwin şi G. Cuvier, completează galeria marilor

naturalişti ai lumii, prezenţi în Muzeul Botanic.

Vitrina sălii expune colecţia de seminţe a familiei Leguminosae,
exotice, ca : păstăi de la Cassia (С. grandis, С. bakeriana, С. javanica.
С. spectabilis, С. fistulosa, С. reticulata) marile păstăi de la Delonix

regia, Parkia javanica, etc.

în prim planul vitrinei, o frumoasă colecţie de Proteaceae, adusă

din Republica Sud-Africanà de prof. Bitenco — Ardeal.

Muzeul Botanic din Bucureşti se prezintă la primul său centenar,

ca fiind cel mai mare muzeu Botanic al ţării, organizat pe principii

ultramoderne, ecologice şi sociologice, fiind primul muzeu botanic al

lumii, organizat astfel.

Avînd peste 2.000 iconografii în aquarelă a principalelor plante

spontane şi cultivate din România, numeroase picturi în ulei, colecţii

unicat de o deosebită valoare ştiinţifică, istorică, ariistică, colecţii de

pbnte conservate, etc., ajunge Ia peste 10.000 pbse muzeale, repre-

zintă un punct de atracţie deosebit al Grădinii Botanice, interesînd

atît pe specialişti, care vin şi-1 consultă, pe studenţi, care-şi desfăşoară
unele lucrări practice, în cadrul acestuia, cît şi publicul larg.

Reprezintă totodată o şcoală eficientă de educaţie, pentru trezirea

dragostei faţă de natura-mamă, pentru ocrotirea şl protejarea ei. Un

gînd bun tuturor celor care au trudit la construirea, conservarea si

afirmarea acestui lăcaş de ştiinţă, cultură şi civilizaţie.
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Rezumat

Muzeul Botanic din Bucureşti de la a cărei datare precisă, se

împlinesc anul acesta o sută de ani, se prezintă ca cel mai mare

Muzeu Botanic din România, conceput şi realizat, pentru prima dată

în lume, pe principii ultramoderne, ecologice.

Muzeul are în dotare peste 2.000 picturi iconografice, Santocono.

iar împreună cu celelalte piese muzeistice, expune peste 10.000 obiecte

muzeale. Cuprinde numeroase colecţii unicat, рг lîngă colecţia Santo-

cono, colecţia de Orobanche, de Fungi, de Myxomicetes. de plante

fosile etc.

Alături de serele Grădinii, constituie punctul „forte" de atracţie

a Grădinii Botanice din Bucureşti.

Summary

The Bucharest Botanical Muzeum which was and organized one

hundred years ago (after precise written data) is the biggest botanical

muzeum in Romania, projected and realized for the first time in the

world, on modern, qcological bases. (

The muzeum has over 2.000 plants paintings, signed Santocono,

which together other muzeal pieces reach a total of over 10.000 obects

In its property there are numerous unicate collections as Santocono

or Orobanche, Fungi collection, Myxomicetes collection, fosil plants etc.

The Muzeum is, alongside Green Houses of Bucharest Botanical

Garden, a powerfull point of attraction for vizitators from homeland

and abroad


