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ISTORICUL BOTANICII AGRICOLE ÎN ROMÂNIA

I. RESMERIŢĂ

Autorul arată că botanica agricolă în România s-a născut şi a

evoluat odată cu poporul român. O confirmă aceasta numirile dace

şi romane de plante păstrate în vocabularul poporului, precum şi nu-

meroasele lucrări de istorie.

Dimitrie Cantemir, stolnicul Cantacuzino, Atanasie Fătu, Cihac,

Porcius, Panţu, Brandza, Grecescu şi mulţi alţii au fost aceia care

au muncit în domeniul botanicii agricole din România.

Societatea de medici şi naturalişti din laşi (1834) a contribuit

direct şi indirect la înfiriparea şi consolidarea botanicii agricole din

ţara noastră. Academia mihăileană din laşi, unde lonescu de la Brad

predă agricultura, joacă un rol de frunte în lumea botanicii agricole,

iar lonescu de la Brad deschizător de drumuri noi pe această linie.

Odată cu înfiinţarea Şcolii de agricultură de la Pantelimon (1835)

se pun bazele ştiinţifice ale botanicii agricole din România. în acest

timp dr. Baraş scrie valoroase lucrări cu conţinut botanic de popu-

larizare a acestei ştiinţe, iar ceva mai tîrziu B. Pater înfiinţează

prima staţiune de plante medicinale la Cluj, care este prima din

lume.

După unirea Transilvaniei cu România şi formarea statului

naţional unitar Român (1918), botanica agricolă din România capătă un

conţinut nou prin lucrările lui Prodan, Săvulescu, lonescu-Siseşti,

Guşuleac, Borza, Pop şi mulţi alţii. Cel mai prolific din toţi este

luliu Prodan care a scris numeroase lucrări pe această linie, fiind

considerat întemeietorul botanicii agricole din România.

După 1944 botanica agricolă se consolidează definitiv, şi acum se

scriu cele mai valoroase lucrări de botanică agricolă.

Incepînd din neolotic şi pînă astăzi, istoria botanicii agricole, care

îşi trage seva din creaţiile de botanică generală cu care adeseori se

identifică, se împleteşte indisolubil cu cultura plantelor, fiind strîns

legată de istoria omenirii, a progresului şi a civilizaţiei. Istoria popoare-
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lor primitive, sau începuturile istoriei popoarelor civilizate, arată că,

odată cu luarea în cultură a plantelor, în special a cerealelor, se fac

primii paşi spre progres şi civilizaţie şi apar primii zori ai botanicii

agricole.

Cînd flora spontană a impresionat pe omul primitiv, fie prin inte-

resul şi foloasele ce le putea trage de pe urma plantelor, fie prin

frumuseţea înfăptuirii, armoniei şi alcătuirii vegetaţiei, s-a născut şi

ideea cultivării plantelor, şi odată cu aceasta nevoia de a le boteza cu

numiri izvorîte din graiul poporului. Se nasc astfel primele numiri de

plante în vocabularul popoarelor, care au premers cultura propriu-zisă

a plantelor şi care s-au înmulţit pe măsură ce omul este tentat să-şi

îndrepte atenţia spre cît mai multe specii de plante folositoare într-o

formă sau alta.

Primele plante luate în cultură şi care au fost botezate anticipat,

au fost cele din familia gramineelor, după care au urmat leguminoasele,

oleaceele, umbeliferele, etc. Inventarul de plante utile vieţii omului,

înmulţindu-se mereu a crescut numeric nomenclatura lor, mijind astfel

botanica empirică pentru fiecare popor în parte. într-adevăr, pe măsură

ce atenţia era atrasă spre noi plante folositoare într-un fel sau altul,

ca cele colorante, textile, medicinale, narcotice, aromatice, etc. voca-

bularul creşte şi se transmite din generaţie în generaţie.

Domesticirea animalelor a impus cunoaşterea, respectiv botezarea

de noi plante cum sînt cele din păşuni şi fîneţe ; aceasta a contribuit

mult la îmbogăţirea vocabularului popular botanic.

Inventarul de plante pentru omul primitiv sau civilizat, s-a ampli-

ficat în decursul istoriei, ajungîndu-se la un vocabular din ce în ce

mai complet. Se naşte astfel, în decursul mileniilor, o botanică empirică

pentru fiecare popor, generînd botanica agricolă ştiinţifică a lumii

contemporane, cu cele cea. 23.000 specii, ce i-au atras atenţia omului

din neolotic şi pînă astăzi, şi care constituie uriaşul buchet de specii

intrat în preocupările şi economia lumii civilizate. Toate acestea au

fost botezate de cei mai iscusiţi oameni şi transmise generaţiilor cu

întreg bagajul de cunoştinţe botanice acumulat în decursul istoriei.

Botanica populară, cunoştinţele empirice din lumea plantelor, isco-

direa exigenţelor lor faţă de unele condiţii de mediu, etc., se suprapun

au însuşi istoria interesului omului faţă de plantele cultivate şi

spontane.

Odată cu creşterea cerinţelor economice ale societăţii, respectiv cu

înfiriparea civilizaţiei se amplifică şi cunoştinţele despre plante, luînd

naştere o botanică agricolă empirică pentru deservirea agriculturii.

Nu este ceva întîmplător, că orientul care-i considerat leagănul
omenirii şi al civilizaţiei, a dat şi pe primii botanişti greci ca D i o s с o-

ride, Theofrast şi alţii. Primul în calitate de medic al legiunilor
romane a practicat medicina şi astfel ne-a lăsat în scris 44 denumiri

de plante la daci. Pseudo-Apuleus, care trăieşte în secolul al

H-lea e.n. lasă şi el în vocabularul 19 plante cu numiri dace (V асz y,

1968).
Lucrările lui С Daiсo viс i u (1961 —1964) şi H. Dai с o viciu

(1965) ne conving printre altele, că istoria botanicii agricole din spaţiul



biogeografic românesc, începe pe la începutul mileniului al 2-lea (î.e.n.)
adică acum cea. 4.000 de ani, care coincide cu extinderea culturii cerea-

lelor la unele popoare, şi cu intensificarea interesului faţă de flora

spontană în general, ceea ce confirmă Dioscoride.

Săvulescu (1943) după Papadopol Calimachi se ocupă

de numirile de plante la daci, şi scrie pe această linie : „Daco-geticul
tura sună şi acum tură şi turită ; dacicul mozula, nu este departe de

mazăre ; dacicul ohna, seamănă cu ulmul ; dacicul salie îl aflăm în

salbie, salvie, jale ; de la dacicul drocilă e un pas la dracilă ; iar cuvin-

tele ederă şi sfeclă, dăinuiesc neschimbate pînă astăzi".

Numirile de plante dace la Dioscoride şi Pseudo-Apu-
leus au fost fructuos studiate în ultima vreme de Vaczy (1968) cu

concluzii ce aruncă o lumină nouă asupra acestor cuvinte, puse în

discuţii de Papadopol Calimachi, de unde le-a luat Săvu-

lescu.

Părerile autorilor privind aceste cuvinte dace din lucrarea lui

Dioscoride, au dus la concluzii contradictorii. Aşa Вol o g a

(1930) este de părere că ele au origine dubioasă în codicele С copiat

în anul 512 e.n., iar Borza (1944) consideră că aceste cuvinte au

fost interpolate în lucrarea lui Dioscoride prin sec. V—VII e.n.

С Dai со viciu (1964) admite că, nomenclatura dacică a plantelor
din lucrarea lui Dioscoride, a fost colectată din Dacia preromană.

Afirmaţia se sprijină pe datele unor istorici medievali (Jordanes

s.a.), care atestă că dacii erau buni cunoscători ai plantelor, eu atît

mai mult cu cît ele erau împreunate cu cultul lor.

Vaczy (1968) admite că de la Dioscoride au rămas 44 de

numiri dace la plante, şi în partea a patra (1972) a lucrării sale face

interpretarea statistică după cum urmează : 35 adevărate dace, 3 de

origine latină şi 6 de origine greacă, cu valori procentuale de 79,6%

16,8%, respectiv 13,60/ff ,
iar în lucrarea lui Pseudo-Apuleus

sînt : 10 numiri dace, 8 de origine latină şi 1 de origine greacă, res-

pectiv 52,60/o, 42,1% 5,3V0 ; deci o creştere a influenţei romane şi în

nomenclatura plantelor.

Aşadar, odată cu ocuparea Daciei de către romani, influenţa de

limbă se simte şi în viaţa botanicii populare, mai cu seamă prin lucră-

rile lui Plin i u s, care sub o formă sau alta, ajung în Dacia. Acum

pătrund în vorbirea poporului, numeroase numiri latine de plante, care

s-au păstrat pînă în zilele noastre ca : fag, carpen, frasin, pin, prun,

plop, salcie, tei, corn, ceapă, fasole, secară, orz, grîu, trifoi, in,

cînepă, etc.

Cu timpul, vocabularul botanicii populare din ţara noastră primeşte

şi alte influenţe în numirea de plante din care unele slavone, altele

turceşti, etc. dintre cele slavone cităm : pojarniţă, pristolnic, studeniţă,

colilie, odolean, etc., iar turceşti : arbuz, bame, arpacic, dovleac, cais,

pătlăgea etc. Originea acestor cuvinte este unanim recunoscută, spre

deosebire de cele care încă se mai discută.

în continuare enumerăm cîteva din numirile dace la plante, după

lucrarea lui Vaczy; mantia (Rubus), kraustane (Chelidonium), seba
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(Sambucus), mizela (Thymus), dachina (Veratrum), doudela (Matricaria

chamonilla), rathibida (Aster amellus), chodela (Ajuga chamaepytis),
usazila (Cynoglossum officinale), mantia (Rubus).

Numirile dace la plante îşi fac loc în lucrările botaniştilor greci şi

romani, ca o urmare firească a existenţei circulaţiei lor din acea vreme.

La circulaţia numirilor de plante din interiorul imperiului roman

a contribuit şi comerţul cu droguri vegetale, care a fost un imbold

în cunoaşterea şi numirea de către daci a cît mai multe plante, iar

negustorii erau oarecum obligaţi să cunoască numirea uneia şi aceleiaşi

specii de pe teritoriul mai multor popoare, de unde ei cumpărau dro-

gurile, cum era şi Dacia. Se naşte astfel prima circulaţie, pe plan aşa

zis internaţional a vocabularului botanic agricol.

Cu Dioscoride la greci şi cu Plin i u s la romani se încheie

o tradiţie glorioasă a medicilor botanişti care va fi reluată numai după

un mileniu şi jumătate de stagnare a preocupărilor botanice ştiinţifice.
Aceasta nu înseamnă că în acest interval lung de timp, preocupările

popoarelor pentru plantele spontane folositoare nu a avut o curbă

ascendentă. Botaniştii anonimi ai timpurilor, s-au ocupat de lumea plan-

telor în continuare, şi ei au iscodit mereu vegetaţia înconjurătoare,
selectînd plantele luate deja în cultură şi mărind numărul celor

spontane folositoare în viaţa economică. Este, am putea spune, o ascen-

siune a botanicii populare de peste un mileniu. Numai pe la sfîrşitul

secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea reapar zorii

botanicii în întreaga Europă, inclusiv în România.

Trebuie să subliniem că odată cu primele numiri de plante la

poporul român, se conturează şi cele de vegetaţie ca : făget, stejăriş.

mestecăniş, cărpiniş, zăvoi, dumbravă, pîrloagă, etc. Putem afirma că

paralel cu botanica populară se înfiripează la poporul român noţiunea

de convieţuire la plante şi apar primele cuvinte de fitocenologie

populară.

în continuare ne vom ocupa de mersul evolutiv al botanicii agricole
în România, defalcat în 4 mari etape.

Prima etapă în cunoaşterea plantelor şi a vegetaţiei

din România (1611—1860)

în secolul al XVII-lea licăreşte prima preocupare de botanică prin

Mon a v, care, în anii 1634 —1636 cercetează flora şi vegetaţia din

Transilvania. Apoi cîteva aspecte de vegetaţie din Moldova si Transil-

vania sînt cuprinse în foaia Transilvania din hărţile lui Meгс a t or

(1611).

La sfîrşitul secolului al XVII-lea (1699), stolnicul Constantin

Cantacuzino alcătuieşte prima hartă a Munteniei, care este şi

prima hartă de vegetaţie agricolă şi silvică din România, fiind mult

apreciată în ţară şi străinătate, care i-a servit drept model lui D i m i t r i e

Сant c m i r pentru harta Moldovei.

Indicaţii preţioase asupra florei din Muntenia pentru acest secol

sînt cele a naturalistului Marsigli (1690—1692).



515

Chiar în pragul sec. al XVIII-lea, Corbea dă la iveală Dicţio-
narul româno-latin în manuscris (1700), unde sînt trecute şi unele

numiri de plante. Acest dicţionar, în decursul timpului, a fost mult

consultat şi comentat ; o comunicare deosebit de valoroasă asupra numi-

rilor de plante din acest dicţionar o face Al. Borza (1960). Tot pe

la 1700 Anonymus Caransebensis, care după Dră g a n

este M. Hali с i, publică cîteva plante cu numiri româneşti.

Marele învăţat român Dimitrie Cantemir, publică în anul

1715 Descrierea Moldovei, şi o dată cu aceasta, apare a doua hartă

geo-botanică românească şi primele indicaţii asupra vegetaţiei spontane

şi cultivate ce împodobea Moldova de atunci. lată ce scrie Cantemir:

„Moldova se mîndreşte cu păduri foarte multe, care au copaci de tăiat

şi roditori... din toate stejărişele Moldovei, două au fost vestite, cel al

Cotnarului şi al Chigheciului... copacii deşi înalţi, sînt aşa de deşi, că

nici un om pe jos nu poate merge decît pe cărări cunoscute numai de

localnici".

Tot pe la începutul secolului al XVIII-lea Kramer, primar al

Timişoarei a străbătut Oltenia (1720—1726) notînd plante din flora

spontană.
O activitate botanică etnografică foarte prodigioasă desfăşoară

В e n к ö. în catalogul său de plante (1783) citează 620 numiri în limba

română. însă, fiind scrise cu ortografie ungurească, multe cuvinte sînt

nearticulate sau greşit articulate. Această lucrare pune bazele lexico-

grafici româneşti de plante şi atestă că românii, care locuiesc în Ardeal,

drept continuatori ai poporului dac, sînt tot atît de buni cunoscători

ai plantelor ca şi strămoşii lor dacii. Pe această linie Вen к ö scrie :

„Românii cunosc plantele, ştiind a le folosi mai bine decît alte naţiuni"
Această afirmaţie atestă odată mai mult că botanica agricolă din ţara

noastră a evoluat odată cu istoria poporului român.

în timpul lui Alexandru Ipsilante, prin reorganizarea
Academiei din Bucureşti, se dezvoltă în Muntenia o importantă acti-

vitate de cunoaşterea plantelor şi a vegetaţiei agricole. Vine pe aceste

meleaguri abatele Spallanzani, care trece apoi în Banat şi Ardeal,

ocupîndu-se în mod special de plantele agricole cum este grîul, tutunul,

pepenii, etc., precum şi de imensele păşuni întîlnite în Banat.

Un alt italian, Felice Caronni (1812) străbate plaiurile româ-

neşti, studiind şi descriind plante medicinale întîlnite şi folosite ca

leacuri de poporul român.

Aceşti doi autori se ocupă de plantele folosite de români în eco-

nomia agrară, şi pe drept cuvînt îi putem considera precursorii botanicii

ogricole din ţara noastră, alături de Cantemir.

Abatele Domenicos Sestini cutreieră Muntenia şi-apoi

Ardealul şi Banatul (1771) de unde adună valoroase date de botanică

pe care le publică în anul 1815 la Florenţa. Este primul autor care lasă

în scrierile lui şi localităţile de unde a colectat plantele. El publică

30 specii de plante din Muntenia şi alte 46 din Ardeal, din care 21

numiri populare.

în anii 1808—1810, Gheorghe Şincai scrie Dicţionarul de

ştiinţe naturale, unde sînt date numeroase plante cu numiri româneşti.
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Acest manuscris a fost sesizat în anul 1916 de Al. Borza în arhiva

episcopiei din Oradea.

Cuvinte neaoş româneşti de plante, au fost publicate în Lexiconul

de la Buda (1825) de către Petru Maior, iar după moartea sa

Al. Theodorini care se ocupă în continuare de lucrare, redă mai

departe şi numiri de plante în limba populară românească.

Cei doi învăţaţi, Şin с a i şi Maior, prin scrierile lor, pun bazele

terminologiei ştiinţifice româneşti, inclusiv ale botanicii agricole din

patria noastră.

O lucrare de sinteză de mare amploare o face Timotei Cipariu

(1847), prin unificarea cataloagelor autorilor saşi, cu dicţionarul lui

Сor b c a şi Lexiconul de la Buda, publicînd prima lucrare de plante

din literatura noastră cu numiri româneşti, latineşti, germane şi ungu-

reşti. Totodată Timotei Cipariu completează acest atît de

valoros dicţionar cu noi numiri de plante ce-i aparţin.

Un număr mare de specii pentru acea vreme, respectiv 300 de

plante au fost colectate de dr. Caracas (1830) care întocmeşte o listă

cu aceste 300 specii, apărută postum în limba greacă.
Profesorul Hacquet de la Universitatea Lvov cercetează Munţii

Rodnei şi ai Maramureşului, precum şi o parte din teritoriul Moldovei

(1790—1896). O contribuţie valoroasă aduce la cunoaşterea florei spon-

tane Kitaibell şi Waldstein (1796—1815) care cercetează în

Maramureş, Crişana şi Banat. La fel Roch el (1828) şi He uf fel

(1858) se disting prin cercetări de floristică în Banat. Aceste studii

constituie piloni de nădejde ai botanicii româneşti cu fecunde impli-

caţii în activitatea agricolă empirică.

Lucrarea ştiinţifică a lui Baumgarten (1816) trebuie consi-

derată ca prezentînd o mare importanţă şi pentru botanica agricolă

prin descrierea numeroaselor specii din păşuni şi fîneţe. De un interes

major sînt şi cercetările lui Le vei lie (1855) făcute în sudul Moldovei

şi în Muntenia, privind vegetaţia pajiştilor şi a pădurilor, adevărată

lucrare de botanică agricolă.
Societatea medicilor şi naturaliştilor din Moldova, înfiinţată în

1833, prin secţia de agronomie în cadrul societăţii în anul 1834, joacă
un rol de cea mai mare importanţă în promovorea botanicii agricole,
fiind trecut în statutul secţiei preocupări de această natură, cum este

cultivarea plantelor de nutreţ etc.

în cadrul acestei societăţi, multilateralul Сih ac. în calitate de

vicepreşedinte, şi Gheorghe Asachi, sînt doi înflăcăraţi mili-

tanţi pentru dezvoltarea botanicii teoretice şi practice. î n Albina

Românească se face o propagandă susţinută pentru ştiinţele naturii

implicit pentru botanica agricolă.
lulius Edel, însoţit de farmacistul J. Sza b6, de naturalistul

F. Bell şi de Сih ac, cutreieră în toate sensurile plaiurile moldo-

veneşti, colectînd, printre altele, şi un valoros material floristic, din

care numeroase plante cu importanţă economică agricolă. lulius

Edel prelucrează materialul colectat şi întocmeşte lucrarea Bemer-

kungen über die Vegetation der Moldau, nach eigenen im Jahre 1835

gemachten Beobachtungen entworfen, care cuprinde un mare număr
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de plante şi observaţii practice, publicată în 1853. Edel prelucrează,

determină şi depune 'la Societate 2844 exemplare de plante, care au

constituit un sprijin hotărîtor pentru iniţiatorii în botanică. Сih а с

publică un impunător material botanic compus din 1116 specii din

plantele Moldovei (1836), Szabô alcătuieşte o vastă lucrare (1863)

despre bogăţia floristică a Moldovei, dar care s-a pierdut, după ce a

fost predată lui Davila spre publicare.
O lucrare cu adevărat deschizătoare de orizonturi noi în botanica

agricolă a fost publicată deCihac şi Szabô în 1863 unde tratează

plantele de cultură, medicinale, etc., care se cultivau pe acea vreme

sau se foloseau de către poporul român.

Un rol de frunte îl deţine în activitatea botanică Atana s i e

F ă tu, în calitate de membru şii apoi de preşedinte al Societăţii, care

înfiinţează în 1856 şi prima grădină botanică din ţara noastră — cu

fonduri proprii — cu scopul de „a îmbunătăţi salubritatea oraşului

laşi şi a îndemna pre junimea studioasă la învăţătura botanicii".

Tot în Moldova învăţatul N. Suţ v, publică printre altele şi 403

numiri de genuri de plante, care îi fusese determinate de Сih а с

şi-apoi traduse în româneşte de Codrescu şi trimise lui

G. Вari ţ i u la Braşov, care apar în Calendarul pentru poporul româ-

nesc (1857) sub titlul Florile Mold.ovei. Printre ele erau numeroase

genuri cu valoare economică agricolă.
Un aport deosebit în viaţa botanicii agricole, aduce Fătu prin

publicarea unui tratat de botanică, unde sînt date cunoştinţe foarte

preţioase de botanică teoretică şi practică.
In Bucovina botanizează fructuos Herbich (1836—1850) publi-

cînd de aici o frumoasă lucrare despre flora acestei provincii (1859)
Cam în acelaş timp, în Moldova C. Guebhard botanizează timp

de 6 ani şi publică o importantă floră (1846).
în 1835 se înfiinţează în Muntenia Institutul de agricultură de la

Pantelimon unde se predă şi botanica ; acum se deschid noi şi nume-

roase posibilităţi de studii în botanica agricolă.
Subliniem în mod deosebit, că В a r a s с h, ca unul din cei mai ta-

lentaţi naturalişti ai timpului, fost profesor la Sf. Sava, Şcoala naţională

de medicină şi la Şcoala de agricultură, duce e propagandă susţinută

în sprijinul botanicii în general prin coloanele revistei Natura înfiinţată

în anul 1862. Acest neostenit naturalist a desfăşurat o activitate deo-

sebit de fructuoasă pentru popularizarea ştiinţelor, inclusiv a botanicii

Astfel publică lucrarea Istoria naturală, în trei volume, unde botanica

a ocupat unul din volume (Botanica 1862).
Hoffmann profesor de botanică la Şcoala de medicină şi farma-

cie, înfiinţează, prin stăruinţele lui Dav i 11 a, o grădină botanică, mu-

tată apoi D. Brundza pe locul unde este astăzi statuia lui Mihai

Viteazu, grădină care este mutată apoi la Cotroceni şi care grădină a

constituit un far pentru botanica agricolă care intrase în preocuparea

tinerilor odată cu Şcoala de agricultură de la Pantelimon.

„Societatea de agricultură", înfiinţată în 1835 în Muntenia a adus

un remarcabil aport în difuzarea de cunoştinţe botanice agricole.

în Moldova, lon lonescu de la Brad revoluţionează în

această perioadă de mari frămîntări, nu numai viaţa socială, dar şi pe cea
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economică agricolă, prin publicarea de numeroase lucrări în care vorbeşte
de sol şi plantă, adevărate tratate de ecologie şi botanică agricolă. în

calitate de director al Şcolii de agricultură San Stefano şi admi-

nistrator al domeniilor marelui vizir Raşid Paşa aplică cele mai

avansate cunoştinţe ale timpului privind ecologia şi cultura plantelor.
Paralel cu activitatea prodigioasă privind viaţa economică agricolă, acest

pionier şi întemeietor al ştiinţelor agricole din România, întemeiaz o

concepţie ştiinţifică nouă privind botanica agricolă, care în toate timpu-
rile a fost o pârghie în ridicarea productivităţii muncii în agricultură.

La Academia Mihăileană de la laşi, I. lonescu de la Brad

predă lecţiile de agricultură inaugurînd învăţămîntul superior agricol din

România (1842—1846; afirmîndu-se prin ţinuta sa de excelent cunoscă-

tor al plantelor de cultură, ca unul care îşi înscrie numele definitiv în

istoria botanicii agricole.
în Ardeal, un rol de seamă în difuzarea cunoştinţelor de botanică

agricolă, îl are Societatea Muzeului ardelean şi Societatea medicilor

din Ardeal. Ultima, condusă de los i f Ferentzi, a avut o existentă

scurtă (1871—1876).
Constantin Manol e s с u, botanist bănăţean, autodidact, pri-

mul explorator al boten leii din Balcani, a fost în acelaş timp şi un

animator al cunoaşterii plantelor din Ardeal, unde el şi-a însuşit temei-

nicele cunoştinţe de botanică înainte de a fi trimis de Em er ic Fri d-

valс z к i în lunga şi temerarea expediţie din Balcani, de unde s-a

întors cu peste 1.900 specii de plante, unele cu importanţă agricolă.
Alt bănăţean, dr. Pavel Vas ici, publică înnaripate articole de

popularizarea botanicii în această perioadă, pe care le intensifică în

următoarea etapă a dezvoltării botanicii româneşti, inclusiv a celei agri-
cole. El publică în traducere românească Macoviotica lui Hufeland

(1845), unde, la capitolul despre vîrsta plantelor (ţinerea vieţii la plante),
enumera mai multe genuri şi specii cu nume românesc. Lucrarea o

completează cu unii termeni româneşti de botanică agricolă ca plante

anuale, bienale, perenale, tufarii. ochi (muguri), arbori iute crescător,

etc., prin aceste completări Vas i с i aduce o contribuţie nepieritoare

in dezvoltarea botanicii agricole din România.

A doua etapă în cunoaşterea plantelor şi a vegetaţiei

din România (1860—1918)

Odată cu înfiinţarea Universităţii din laşi (1860) şi din Bucureşti

(1864), odată cu mutarea Şcolii centrale de agricultură de la Pantelimon

la Herestrău (1869) şi cu înfiinţarea învăţămîntului agricol superior la

Cluj (1869) întreaga biologie vegetală inclusiv botanica agricolă de pe

întinsul spaţiului biogeografic românesc intră într-o fază plină de efer-

vescentă creatoare.

La înviorarea miraculoasă a vieţii botanice în general, de pe întreg

teritoriul românesc a contribuit desigur şi cîştigarea războiului de inde-

pendenţă (1877).

Această etapă este inaugurată în domeniul botanicii de A. Kerner

(1863), prin prima hartă floristică şi de vegetaţie de pe întinsul Cîmpiei
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de vest, care este şi prima pentru ţinutul românesc în genul cum a fost
ea redactată fiind un suport pentru botanica agricolă, floristică şi de
vegetaţie. Acest distins botanist a studiat fructuos şi plantele din Munţii

Apuseni, şi rezultatele sînt publicate în anii 1867—1879.
în anii 1861 —1862, apar articole de mare însemnătate privind viaţa

agricolă, în coloanele publicaţiei Revista română pentru ştiinţă, artă si

literatură.

Dr. N. Сreţu 1 e s с u înfiinţează Societatea de ştiinţe naturale

în cadrul căreia „Comitetul botanic" desfăşoară o bogată activitate de

cunoaştere a plantelor folositoare în agricultură. Acest comitet are,

altele, sarcina de a alcătui herbarul ţării, de a aduna plante pen-
tru grădina botanică, urmînd ~să le aclimatizeze pe acele ce vor putea
face să prospere industria şi agricultura". Deci un adevărat deziderat

de botanică agricolă este cuprins în statutul societăţii privind comitetul

botanic.

în această etapă se concep lucrări botanice cu adinei repercusiuni
în viaţa agricolă şi de mare prestigiu pentru botanică, ca cele a lui

Bor bas şi în special a lui Sirnonkai (1886), Fus (1886), Schur

(1866), Barth (1879), Janka (1872) şi alţii.
Florian Porcius, patriarhul botanicii româneşti, publică

lucrarea sa asupra districtului Năsăud (1881) care a devenit clasică din

ziua apariţiei ei.

Mangiuca se ocupă fructuos de botanica populară publicînd un

electrizant material în revista Familia (1874).
Gheо г g h е Maior în calitate de profesor la Şcoala de la

Herestrău şi la Seminarul din Bucureşti, scrie primul tratat de fito-

tehnie (1898) din literatura noastră şi prima lucrare de păşuni montane

şi alpine de la noi din ţară, fiind un convins adept al rolului ce-1 are

botanica agricolă în viaţa economică agrară.
Societatea Academică Română înfiinţată în 1866 şi care se comple-

tează în 1870 cu secţia de ştiinţe naturale deţine un rol primordial în

viaţa botanicii din România prin membrii săi Dimi t r i e Вran d z ă,
D. Grecesc u, Atanasie Fătu, Florian Porcius şi Pavel

V a s i с i.

D. Brandză şi D. Grecesc u, alături de Porcius sînt

pentru botanica românească ceea ce au fost cronicarii Ureche, Costin şi

Neculce pentru istoria ştiinţifică românească (Săvulescu, 1943), şi sînt

adevăraţii întemeietori ai botanicii moderne din România, dînd la iveală

lucrări cu adevărat deschizătoare de drumuri noi.

D. Brandză este considerat întemeietor al terminologiei bota-

nicii în limba românească, iar D. Grecescu este primul român care

încearcă o clasificare originală a plantelor. Ei se evidenţiază atît de

puternic prin creaţiile lor, încît îi putem considera ca misionari ai bota-

nicii generale şi chiar a celei agricole din România. Amintim că Brandză

prezintă un magistral tablou al landşafturilor din România, în discursul

de recepţie de la Academie intitulat „Despre vegetaţia României şi explo-

ratorii ei" (1888).
D. Brandză publică Prodromul Florei Române (1879—1883)

cu 2100 specii de plante, dar şi temeinice lucrări de vegetaţie (1881).
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D. Greс c s с v dă la iveală monumentala lucrare Conspectul flo-

rei Române (1898', cuprinzînd 3000 .specii şi cu o puternică nuanţă
fitogeografică.

Botanica agricolă din România are astfel un reazem de neclintit

în lucrările acestor doi protagonişti ai botanicii româneşti. Brandză

prin înfiinţarea Grădinii botanice pe lîngă Facultatea de ştiinţe din

Bucureşti aduce o contribuţie neegalată la cercetările botanice în gene-

ral, care au avut o emulaţie puternică asupra botanicii agricole.
Grecesc u, care a pus bazele fitogeografiei româneşti, trebuie con-

siderat ca promotor în lumea agronomilor botanişti, ce-au studiat mai

tîrziu vegetaţia cu toate implicaţiile în economia agrară.

După integrarea Ardealului în statul ungar (1867), se înfiinţează
Universitatea din Cluj (1872). Profesorul de ştiinţe naturale de la această

universitate А. Кan i t z ales membru al Academiei Române publică

o vastă lucrare de botanică (1879 —1881), şi sprijină ridicarea tinerelor

talente printre care şi pe luliu Prodan. El publică şi datele de floră şi

vegetaţie adunate din Dobrogea de fraţii Sin tenis (1872—1875).

Artemiu Publiu A less i, profesor la gimnaziul din Năsăud,
înzestrează muzeul şcolii cu material botanic şi înfiinţează, cu sprijinul
lui Porci us, care donează 51 de plante, grădina botanică a gimna-
ziului. El este un înflăcărat propagandist al răspîndirii cunoştinţelor
botanice în rîndul poporului român. în adunarea generală a Asociaţiei
transilvane (1883) ţine o documentată conferinţă. „Despre importanţa
studiului botanic", cu un vădit conţinut teoretic şi practic agricol.
Ale s s i adună din Dobrogea peste 1800 plante, determinate de Jan к a

şi Porci us şi publicate de Kanitz în lucrarea sa din 1879—1881.

F. Sсh u r, despre care am amintit, este un neobosit excursionist

şi publică una din cele mai impunătoare lucrări de botanică privind

Transilvania, cu 4129 de specii şi numeroase varietăţi şi forme (1866).

Profesorul Pax (1898) prin documentata sa lucrare privind

plantele din Carpaţi (exceptînd versanţii Moldovei şi Munteniei), a fost

un sprijin de model multor cercetători români şi străini, care s-au

ocupat cu vegetaţia carpaţilor ce reprezintă o inepuizabilă energie vege-

tală pentru economia silvică şi agricolă.
Societatea naturalistă din sudul Ungariei, înfiinţată în anul 1874

care cuprindea şi pe români, a militat pentru propăşirea botanicii în

lumea laică.

La începutul sec. al XX-lea, M. Vlădescu, care a urmat la

laşi după A. Fă t v şi la Bucureşti după D. Brandză, publică un

interesant studiu monografic privind criptogamele vasculare (1901) şi
editează Buletinul Herbarului Institutului Botanic din Bucureşti, care

este prima publicaţie periodică din România, din care au apărut numai

două volume.

în Bucovina, С Hurmuzachj face o preţioasă întregire а

florei din această parte a ţării. Tot un bucovinean, nepot a lui

Porcius, Procopianu-Procopovici publică în 1902 cea

dintîi hartă de vegetaţie a întregului teritoriu de astăzi al Republicii

Populare Socialiste România, care a fost si este şi acum un preţios

ghid în munca agronomilor, silvicultorilor, naturaliştilor, geografilor,
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etc. Acest ingenios botanist a adus un aport esenţial în domeniul bota-

nicii agricole ca profesor de botanică la Şcoala centrală de la Herăstrău.

Chiriţescu Ar va, urmaş a lui Gh. Maior la catedra de

fitotehnie de la şcoala amintită mai sus, este un ecolog de frunte privind

plantele de cultură şi astfel a adus o preţioasă contribuţie la înfiriparea

ecologiei plantelor agricole.

Ing. agronom C. Filip e s с u, publicist valoros şi fecund, a înte-

meiat revista Viaţa agricolă, care a devenit organul Societăţii inginerilor

agronomi, în paginile căreia s-au publicat timp de 35 de ani lucrări cu

un înalt nivel ştiinţific, din care nu au lipsit cele de botanică agricolă.
Un merit glorios al lui С Filip e s с v o constituie editarea lucrării

Marea Enciclopedie Agricolă, în 5 volume în cuprinsul căreia problemele
de botanică agricolă ocupă spaţiu grafic cuvenit.

Şi-au adus aportul pe drumul botanicii agricole G. Сipă i a n v

cel mai de seamă ameliorator de plante agricole de la începutul veacului

al XX-lea din ţara noastră şi Maximilian Popovici, care

împreună publică un manual de agricultură, unde în partea a doua se

descriu plantele de cultură, evidenţiindu-se preocupările botanice (1912).
M. Popovici a publicat o preţioasă monografie a tutunului în limba

română şi franceză.

Bela Pater, prof, de botanică la Şcoala superioară de agricul-
tură Cluj înfiinţează Staţiunea de plante medicinale din acest oraş

(1904), prima din lumea de acest fel. Lucrările acestui pasionat botanist

sînt o podoabă a botanicii agricole privind plantele medicinale. Este

primul botanist din ţară care se ocupă de răspîndirea şi cultura plan-
telor medicinale, asigurîndu-şi un loc de frunte în lumea botanicii

agricole.

Meticulosul botanist I. Grinţescu editează valoroase lucrări

de botanică descriptivă (1907—1908), consultate şi astăzi de specialiştii

naturalişti şi agronomi, iar Cheta nu publică Botanica (1907).

Tot în 1907—1908, la laşi profesorul H. Vasiliu iniţiază cursuri

agronomice facultative pe lîngă universitatea de aici, şi în 1912 aceste

cursuri se oficializează prin înfiinţarea Secţiei de agronomie în cadrul

Facultăţii de ştiinţe, şi odată cu aceasta botanica agricolă capătă noi

valenţe pe cuprinsul ţării.

Societatea inginerilor agronomi întemeiată în 1912 duce o largă

propogandă privind botanica agricolă în paginile revistei Viaţa agricolă

de care am vorbit, precum şi în alte periodice.

O activitate botanică deosebit de fructuoasă şi originală depune

Zaharia Panţu care a fost crescut la şcoala lui Вran d z ă

publicînd 2 lucrări unice în literatura noastră de pînă atunci. Prima este

intitulata „Vocabular botanic cuprinzînd numirile ştiinţifice şi populare

a plantelor" (1902) şi a doua „Plantele cunoscute de poporul român" (1906).

Prin aceste lucrări Panţu pune bazele botanicii vorbită de popor

deschizînd o eră etnobotanică românească care are o influenţă deosebit

de pozitivă în evoluţia botanicii agricole româneşti.

Prin Societatea naturaliştilor români întemeiată în 1901 se duce o

rodnică activitate botanică de toate gradele.
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Revista Natura înfiinţată deGh. ŢiţeicaşiG. Longinescu

(1905) de la Universitatea din Bucureşti şi Revista ştiinţifică Gh. Ada-

machi, iniţiată de P. Poni (1900) de la Universitatea din laşi sînt

tribune de unde botaniştii duc o susţinută publicitate din domeniul

biologiei vegetale cu semnificative aspecte de botanică agricolă.

Hayek, în lucrarea sa de sinteză privind fostul stat Austro-

Ungar (1916) se referă şi la flora şi vegetaţia din Transilvania.

în 1913 Academia Română editează Buletinul Secţiei Ştiinţifice,
Memoriile secţiei ştiinţifice, etc. unde se tipăresc valoroase lucrări de

botanică respectiv de floră şi vegetaţie, cu inevitabile aporturi şi în bota-

nica agricolă.
Gr. Ant i p a publică o magistrală descriere a vegetaţiei din

Delta Dunării (1911) care şi astăzi este tot atît de actuală şi mult consul-

tată de naturaliştii şi agronomi ca şi la data apariţiei ei. Botanista

Pa 11 is s completează acest studiu cu valoroase cercetări asupra plau-
rului din Delta Dunării (1916).

Tot în acest timp Fekete şi Blattny alcătuiesc o impozantă
lucrare monografică, unde este inclusă flora şi vegetaţia lemnoasă din

Transilvania (1914).
Dintre botaniştii folclorişti dinaintea primului război mondial şi

care au jucat un rol de seamă în botanica agricolă, amintim pe lîngă

Mangi v с a, de care am vorbit, pe Gorovei, Lupesc u, Oră-

şanu, dr. Istrate, dr. Leon şi Florian Marian. Acesta

din urmă este un botanist folclorist neîntrecut şi foarte prolific. Fiecare

numire de plantă este completată de el cu întrebuinţările ei medicale,

cu legendele legate de ea şi cu tradiţiile păstrate de popor.

A treia etapă în cunoaşterea plantelor şi a vegetaţiei

din România (1918—1944)

Actul de unire al românilor într-un stat naţional unitar a creat

un suflu nou în întreaga viaţă spirituală, implicit în biologia vegetală,,
în cadrul căreia botanica agricolă se situează acum pe înalte piscuri
de realizări. Contribuie la aceasta şi reorganizarea învăţămîntului

agricol în spiritul noilor concepţii. La laşi ia fiinţă Facultatea de Ştiinţe

agricole (1923), la Cluj (1921) şi la Bucureşti (1929) Academia de înalte

studii agronomice. La Bucureşti, se înfiinţează Institutul de cercetări

agronomice (1928) unde activează eminenţi fitotehnişti, botanişti, fito-

patologi, ecologi, etc. Universităţile din Bucureşti, laşi şi Cluj sînt foruri

de unde iradiază preocupări de botanică agricolă pe lîngă cele din

diversele şcoli medii agricole din ţară.

In această etapă lul i v Prod an, întregitor al botanicii româ-

neşti şi adevăratul întemeietor al botanicii ştiinţifice agricole din

România, ca profesor de botanică la Academia de înalte studii agrono-

mice din Cluj, publică numeroase monografii şi studii de botanică cum

sînt Flora pentru determinarea plantelor ce cresc în România (1923—

1937), Flora mică ilustrată a României (1928—1939), care sînt lucrări

de căpătîi în botanica agricolă ca şi în botanica generală. Preocupările

de botanica agricolă a lvi Prodan sînt concretizate într-un volum
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surprinzător de mare de lucrări, publicate în diferite periodice ale

vremii (1922, 1923, 1924, 1925, 1929). Prodan a contribuit la extinderea

cunoştinţelor de botanică agricolă pregătind 21 de generaţii de ingineri

agronomi care au duß mai departe făclia botanicii agricole. El publică
în colaborare cu Safta (1927) primul tratat de fitopatologie de la

noi, care a constituit un reazem de prim ordin în viaţa agricolă a ţării.

Profesorul M. Săul e s с u de la catedra de fitotehnie ale ace-

leiaşi instituţii, care predă atît plantele de cultură cît şi cele spontane
din păşuni şi fîneţe, pune bazele botanicii agricole experimentale,

secondat fiind de I. Safta. Primul publică cercetări de fitotehnie

(1931). iar Safta lucrarea Păşuni şi fîneţe (1937), a doua după a lui

Gh. Maior, stimulîndu-se astfel studiile de botanică agricolă din

ţară.
Tot aici la Cluj, B. Pate r iniţiază, la propunerea lui Tr. Săv u-

-les с u, valorificarea plantelor aromatice din ţară (1932), iar Faraga

se ocupă de marea bogăţie de plante medicinale din ţară (1932).

Tot la Cluj Al. Buia strălucit elev a marelui botanist Prodan,

publică lucrarea monografică Cuscutele din România (1937) ca o lucrare

de bază în botanica agricolă.
în cadrul Universităţii din Cluj, imediat după unire, tînărul pro-

fesor de botanică Al. Borza desfăşoară o activitate de-a dreptul
uimitoare : predă cursuri, înfiinţează noua grădină botanică, editează

Buletinul Grădinii Botanice şi Flora Romaniae Exsiccata, întemeiază

şcoala geo-botanică românească, publică lucrări ştiinţifice şi de popu-

larizare a botanicii, de istoria botanicii agricole, ţine conferinţe

botanice, etc. Clujul devine astfel capitala botanicii româneşti prin

Al. Borza, I. Prodan, E. I. Nyârâdy, I. Grinţescu,
E. Po p şi alţii. Acum botanica românească se avîntă pe culmi neîn-

tîlnite pînă atunci, datorită condeiului lui Borza, Pop, Prodan,

Péterfi, Nyârâdy şi alţii.

E. I. Nyârâdy, ca urmaş a lui M. Péterfi, în calitate de

conservator al Muzeului Botanic, publică numeroase şi preţioase lucrări

de floristică de pe întreg cuprinsul ţării şi din toate zonele fizico-

geografice şi cea mai importantă este Flora Cheilor Turzii (1939).

Emil Pop întemeiază şcoala palinologică românească cu mare

importanţă în clarificarea istoriei vegetaţiei din România, publi-

cînd pe această linie epocale lucrări (1942).
I. Grinţescu editează un prim curs de botanică consultat şi

astăzi cu folos de studenţi şi cadrele didactice (1928).
La Bucureşti Tr. Săvulescu profesor la Şcoala superioară de

agricultură de la Herestrău (1920) şi şeful Secţiei de fitopatologie de la

Institutul de cercetări agronomice (1929), crează şcoala fitopatologică

din România, înfiinţează Herbarium Mycologicum Romanicum, publică

Starea fitosanitară pe mai mulţi ani, editează Cursul de patologie vege-

tală (1942); toate acestea îl situează pe Săvulescu alături de

I. Pro d a n în rîndul botaniştilor agricoli de seamă.

P. Enculescu publică Zonele de vegetaţie din România (1924)

adevărat îndreptar al geobotaniştilor, pratologilor şi chiar a fitotehni-

cienilor.
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In cadrul activităţii Grădinii botanice din Cluj, Bujoreanu pre-

găteşte şi publică prima lucrare de fitosociologie experimentală (1931),
cu mare răsunet în ţară şi străinătate, atît în lumea botaniştilor cît şi
a agronomilor, punînd bazele fitocenologiei şi ecologiei experimentale,
atît de imperios reclamată în studiul păşunilor şi fîneţelor, ne mai

vorbind de plantele de cultură.

lonescu-Siseşti în calitate de director al Institutului de cer-

cetări agronomice şi profesor la Şcoala de la Herestrău scrie lucrări

de mare circulaţie pe plan naţional şi internaţional cu preocupări intense

privind interdependenţa plantă-sol. Publică valoroasa lucrare Agroteh-
nica (1942) cu numeroase aspecte de botanică agricolă. Pentru botanica

agricolă publicaţiile lui lonescu-Siseşti sînt imbolduri de noi

realizări, contribuind alături de Prodan şi Săvulescu la înflo-

rirea botanicii agricole din România.

T. Sai d e 1 publică lucrarea legea acţiunii factorilor de vegetaţie

şi consecinţele ei practice (1926), iar A. Pau с ă valoroasa monografie

geobotanică a Munţilor Muma şi Codrul (1941), lucrări consultate mult

de naturalişti şi agronomi.

I. Simionescu, membru şi preşedinte al Academiei, unul din

•cei mai prolifici popularizatori ai ştiinţei, publică lucrarea
~F
lora

României", adevărat tratat de botanică agricolă.

în această perioadă desfăşoară o fecundă activitate de botanică

generală, cu vădite nuanţe de botanică agricolă M. Guşuleac care

studiază vegetaţia din zona Bicaz (1933), E. Ţo p a care tipăreşte o

cuprinzătoare lucrare „Vegetaţia halofită din nordul ţării în legătură cu

cea din restul ţării" (1939), I. Şerbănescu publică „Flora şi vegetaţia

Muntelui Penteleu" (1941), Ştefureac (1941), Ghi şa (1940), S aft a

(1943) şi alţii.

I. Mor a ru publică o instructivă lucrare de vegetaţie de pc

Muntele Ţibleş, (1943), precum şi aspecte din vegetaţia azotofilă, punînd

bazele studiului cenozelor nitrofile de buruienişuri (1943).

Prolificul profesor С. С. Georgescu, botanist fecund publică
numeroase lucrări de cercetare, tratate, cursuri, etc. fiind considerat

întemeietorul botanicii şi fitopatologiei forestiere române, cu mare aport

în viaţa biologică românească.

Р. Сre ţ o i meticulos cercetător, se evidenţiază nu numai prin stu-

diul lichenilor, ci şi prin a unor esenţe forestiere (1932 —1942).

La Facultatea de ştiinţe agricole de pe lîngă Universitatea din laşi

apar lucrări importante privind viaţa plantelor cultivate ca cele ale lui

St. Pope s с v, M. Zamfir e s с v. iar multilateralul botanist

С. Petrescu care predă la 3 facultăţi botanica (Ştiinţele naturale,

Şt. agricole, şi medicină) publică numeroase lucrări de floristică privind
teritoriul Moldovei. Tot el pune bazele studiului microbiologici agricole
prin cursurile de la Facultatea de ştiinţe agricole, aducînd un aport
deosebit în botanica agricol a plantelor inferioare.

La Universitatea din laşi Al. Popovici se ocupă intens de

macromicete, din care unele cu importanţă agricolă, iar C. Papp

publică lucrări de briologie şi briogeografie. Tot aici С Burduja
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(1939), M. Răvăruţ (1942), publică în direcţia floristică fitogeo-
grafică, lucrări cu tangenţă în botanica agricolă. I. Safta, I. Res-

meriţă, V. Velican, С Vel ea, Gh. Angh el, N. Popa
şi alţii publică lucrări cu caracter fitotehnic de botanică agricolă.

A patra etapă în cunoaşterea plantelor şi a vegetaţiei

din România (după 1944)

în această perioadă botanica românească parcurge împreună cu

botanica agricolă drumul ei de aur, prin publicarea a monumentalelor

lucrări cu caracter monografic, manuale, cursuri, monografii locale,
îndrumări tehnice, studii, cercetări, etc.

Contribuie la această ascensiune unică în istoria botanicii româ-

neşti, printre altele şi reorganizarea Academiei pe noi principii de

muncă care a promovat un act de adevărat salt ştiinţific, ce a afectat

puternic întreaga viaţă spirituală, inclusiv botanica agricolă.
Tr. Săvulescu în calitate de preşedinte al Academiei

R. P. Românie, iniţiază sub redacţia sa, secondat de colaborarea lui

E. I. Nyârâdy apariţia monumentalei monografii Flora R.P.R.

(Flora R.S.R.) din care au apărut XII volume (1952—1972) şi ultimul

este în pregătire. Lucrarea conţine date preţioase în dezvoltarea de

viitor a botanicii agricole ca răspîndirea, valoarea economică, întrebuin-

ţări etc., pentru fiecare specie de plante, spontane sau cultivate.

în cadrul Academiei apar şi alte monografii magnifice ca Ampelo-

grafia, Pomologia ; din prima au apărut 9 volume sub redacţia lui

G. Сonstant i n e s с u, iar din a doua 8 volume sub conducerea

lui Th. Bordeianu. O lucrare epocală în agricultura ţării este

Monografia porumbului, sub redacţia lui Tr. Săvulescu. Tot aici

apar două lucrări monografice de mare răsunet, Monografia Uredina-

lelor din Republica Populară Română, (1953) (două volume) şi Mono-

grafia Ustilagineelor din Republica Populară Română (1957) (două

volume) de Tr. Săvulescu, lucrări de o covîrşitoare importanţă

în viaţa agricolă şi botanică a ţării.
O lucrare monografică cu un înalt conţinut ştiinţific şi cu temei-

nice date fitogeografice, unică în istoria botanicii româneşti, intitulată

~M
laştinile de turbă din Republica Populară Română", publică E. Pop,

întemeietorul cercetărilor privind flora şi vegetaţia mlaştinilor din

România. Tot în editura Academiei se enumera o serie de lucrări de

botanică sistematică, vegetaţie, fitotehnie, pratologie etc. ca : Flora şi

vegetaţia Văii Sebeşului de Borza (1959), Introducere în studiul

covorului vegetal de Borza şi Boşcaiu (1966), Flora şi vegetaţia

Munţilor Retezat de E. I. Nyârâdy (1958), Pajiştile alpine din

Munţii Bucegi de Puşcaru D., Puşcaru-Soroceanu, Şer-
bănescu şi col. (1956), Agrotehnica pajiştilor degradate de Resme-

riţă şi Texter, (1956), îndrumător practic de colectarea seminţelor

de ierburi din flora spontană de Resmeriţă (1955), Plantele medici-

nale şi aromatice deCoiciu şi Râcz (1961), Păşunile şi fîneţele

din Republica Populară Română de Puşcaru-Soroceanu, Puş-

caru D., Grîneanu, Resmeriţă şi col. (1963), Ciuperci
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parazite şi saprofite din R.P.R. de Bontea (1953), Flora şi vegetaţia

Munţilor Bucegi de Beldie (1967). Succesiunea speciilor forestiere

de Paşcovschi (1961), Flora şi vegetaţia cîmpiei Crişurilor de

I. Pop (1968), Vegetaţia, ecologia şi potenţialul productiv din podişul
Transilvaniei (1968) de Resmeriţă, Csürös şi Spîrchez,

Flora, vegetaţia şi potenţialul productiv pe masivul Vlădeasa de Res-

meriţă (1970), Monografia trifoiului din România de I. Resme-

riţă, I. Puia, N. Вoşс ai u şi Şt. Csürös, etc.

E. Pop şi N. Să lăge a n v scriu o pitorească şi deosebit de

atractivă lucrare cu titlul „Monumente ale naturii din România" (1965)

tipărită şi în limba engleză, iar Tr. Ştefureac publică Studii

briologice în unele formaţii de vegetaţie din România (1969). Un colectiv

în frunte cu С. Сhir i ţ ă dă la iveală o lucrare de ecologie inti-

tulată Fundamentele naturalistice şi metodologice ale tipologiei şi cartării

staţionale forestiere (1964), iar un alt colectiv în frunte cu N. Doniţă

publică Harta geobotanică R.P.R.
,

scara 1 :500.000 (1960), de un real

folos botanicii agricole. Prima lucrare intitulată Tratat de fitopatologie,

prima de acest fel din literatura noastră, sub semnătura lui E. Radu-

le sс u şi col., apare tot în editura Academiei (1967, 1969).

în cadrul altor edituri din ţară apar numeroase şi importante
lucrări ca : Botanica agricolă şi sistematică de Moraru (1960), Fitotehnia

— 3 volume — de N. Zamfirescu, V. Velican, Canţîr

şi Safta (1956), Agrotehnica — 2 volume —de lonescu-Siseşti

şi Sta i с u (1958), Bolile plantelor industriale de Rădulescu şi
Вlid a r v (1957), Cultura trifoiului de I. Resmeriţă, Sparceta

de Ilehie vi ci şi col. (1956), împădurirea nisipurilor din nord-vestul

ţării de Spîrchez, Resmeriţă şi Raţiu (1961). Arborii şi arbuştii

forestieri şi ornamentali cultivaţi în R.P.R. de Dimitriu-Tătăranu

(1960), Tipurile de pădure de Paşcovschi şi Leandru (1962),

Patologia vegetală de O. Săvulescu (1967), Micul atlas de plante

de Tod or (1968), Botanica agricolă, voi. I şi II de Al. Buia,

Şt. Péterfi — primul volum şi Al. Buia, A. Nyâr â d y şi
M. Răvăruţ — al doilea volum (1965). în acest scurt interval de

timp s-au publicat preţioase lucrări privind studiul plantelor cultivate

şi spontane de numeroşi autori : С. С. Georgescu (1964), I. Т. T а г-

navschi (1965), Tr. Stefureac (1947), С Zahariade (1964,

1968), E. Ghişa (1957), С Burduja (1956), E. Pо p (1944, 1955),
L То dor (1948), С. Dobrescu (1958), E. Тора (1960, 1965),
I. Resmeriţă (1952, 1958), O. Rat iu (1966, 1968), I. Hodişan

(1967, 1968), A. Nyârâdy (1963, 1967), I. Gergely (1967),
I. Pop (1965, 1968), A. Săvulescu (1955, 1960), I. Moraru

(1956), Z. Spîrchez (1957), N. В
osca iu (1964, 1967), E. Pu ş-

caru-Soroceanu (1951), N. Roman (1958), Gh. Dihor'u

<1961), Gh. Şerbănescu (1965), V. Sanda (1966), I. Şer-

bănescu (1957), P. Popes cu (1966), M. Răvărut (1950),
V. Popescu (1964), A. Grîneanu (1957), Al. Beldie (1951,

1953), P. Răclaru (1968), M. Păunn (1967), N. Doniţă (1963),

1953), P. Răclaru (1968), M. Păun (1967), N. Doniţă (1963),

Gh. Anghel (1968). Potlog şi Velican (1971), Boşcaiu (1971).
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Meticulosul cercetător С. Zahar i a d e pune bazele studiilor

moderne privind sistematica experimentală din România.

Dicţionarul etnobotanic al lui Borza (1968) care cuprinde 11.000

de numiri româneşti referitoare la 2.095 specii, faţă de cele 5.000 de

numiri de plante cunoscute pînă acum, constituie un reviriment în viaţa
botanică folcloristică.

Consfătuirile de geobotanică iniţiate de I. T. Tarnavschi (1958 —

1971) sub egida secţiei de Botanică a SSB, au dinamizat preocupările
de botanică agricolă din România.

în această etapă de gloria botanicii româneşti şi-au adus contri-

buţia lor, numeroase şi valoroase publicaţii ca : Studii şi cercetări de

biologie
t

seria biologie vegetală, Probleme de biologie, Comunicările

academiei, Studii şi cercetări de biologie, seria botanică, Studii şi cerce-

tări de agronomie, din cadrul Academiei şi filialele ei, Comunicări de

botanică (Societatea de biologie din România), Contribuţii botanică (Gră-
dina botanică Cluj), Studia, Seria de biologie (Universitatea Cluj), Acta

botanica horti Bucurestiensis (Grădina botanică Bucureşti), Analele ştiin-

ţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din laşi — Biologie, Natura (Socie-
tatea de biologie), Probleme agricole, Revista de Apicultură, Grădina,
via si livada, Revista de zootehnie si medicină veterinară din cadrul

Ministerului Agriculturii, respectiv Consiliul Superior al Agriculturii, etc.

Se desprinde din cuprinsul acestei comunicări că botanica agricolă

are rădăcini adinei în inima, mintea şi sufletul poporului român ca şi în

preocupările agronomilor şi botaniştilor şi că ea a străbătut o lungă

etapă empirică pînă la perioada ştiinţifică din zilele noastre, trăgîndu-şi

seva creatoare din botanica generală şi alte discipline botanice.

Concluzii

— Botanica agricolă în România s-a născut şi a evoluat odată cu

poporul român, odată cu istoria sa, confirmînd-o aceasta numirile dace

şi romane de plante, păstrate în vocabularul poporului român, precum

şi numeroasele lucrări istoriograf ice.

— Prima etapă (1611—1860), se caracterizează prin trezirea intere-

sului faţă de ştiinţele naturii implicit pentru botanica agricolă, prin

înfiriparea primelor societăţi de medicină şi naturalişti, organizarea

primelor grădini botanice, redactarea primelor manuale şi tratate de

botanică, întocmirea celor dinţii hărţi de vegetaţie, crearea primelor

şcoli agricole şi în sfîrşit pregătirea de agronomi şi naturalişti printre

care unii aveau să strălucească în viaţa botanică românească.

— Cea de a doua etapă (1860—1918) se caracterizează prin activi-

tatea de epopee a lui lon lonescu de la Brad, Dimitrie

Brandză, Atanasie Fătu, Dimitrie Grecesc u, Flo-

rian Porcius, prin afirmarea spiritului creator ştiinţific românesc

în sfera botanicii, înfiinţarea Grădinii botanice de la Bucureşti, apariţia

primelor monografii cuprinzătoare de floră şi vegetaţie, publicarea de

valoroase lucrări de botanică generală şi agricolă etc. La toate acestea

contribuie înfiinţarea Societăţii Academice Române, a învăţămîntului

superior la Bucureşti, laşi şi Cluj, organizarea de noi baze a învăţămîn-
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tului agronomic superior, păşirea ştiinţelor agricole în cadrul Univer-

sităţii la laşi, înfiinţarea de societăţi de ştiinţe naturale şi a numeroase

publicaţii cu caracter de difuzare a cunoştinţelor de botanică în general.
— A treia etapă (1918 —1944) este dominată de actul unirii româ-

nilor într-un stat unitar care a erupt vulcanic în toată gîndirea ştiin-

ţifică românească ; se înfiinţează Facultatea de ştiinţe agricole la laşi,

Academia de înalte studii agronomice la Bucureşti şi Cluj, se reorga-

nizează cele 3 universităţi — Bucureşti, Cluj şi laşi. Se reînoieşte
activitatea ştiinţifică de biologie vegetală prin adevărate şcoli ale spiri-
tului românesc cum este şcoala de geobotanică a lui Borza, şcoala
botanicii agricole a lui Prodan, şcoala de sistematică a lui Guşuleac şi
de floristică a lui Nyârâdy, şcoala palinologică a lui Pop, şcoala fizio-

logică a lui Teodorescu, şcoala agrofitotehnică experimentală a lui

lonescu-Siseşti, şcoala fitopatologică a lui Săvulescu, etc., toate cu

adinei încrustări în viaţa botanicii agricole ştiinţifice. Se trece astfel

de la observaţii, descrieri şi interpretări empirice la lucrări fundamen-

tate prin experienţe ştiinţifice în botanica agricolă.

— A patra etapă (1944—1973) dominată de constelaţia socialismului

în România este cea mai fecundă şi mai grandioasă din istoria ştiinţei

româneşti, caracterizîndu-se prin apariţia de numeroase discipline în

cadrul botanicii, prin publicarea de monumentale şi epocale monografii
ce vor rămîne pentru totdeauna capodeoperă a spiritului ştiinţific româ-

nesc în creaţia biologiei vegetale. La aceasta contribuie reorganizarea
Academiei R. S. România pe noi baze de creaţie ştiinţiifică, înoirea între-

gului învăţămînt superior, înfiinţarea de institute de agronomie, socia-

lizarea vieţii industriale, cooperativizarea agriculturii, crearea unei

gigantice baze materiale pentru învăţămînt, acordarea de sume uriaşe

pentru cercetare, înălţarea de numeroase locaşuri de învăţămînt supe-

rior si de cercetare, creşterea considerabilă a numărului de cadre din

învăţămîntul superior şi de cercetare etc.

Toate acestea au dus la creaţii cu adevărat istorice în viaţa ştiin-

ţifică din România, în cadrul cărora botanica agricolă se afirmă cu

realizări magnifice în spiritul agriculturii socialiste.
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L'HISTORIE DE LA BOTANIQUE AGRICOLE DE ROUMANIE

Résumé

L'auteur démontre que la botanique agricole de la Românie a

été instituée et a évoluée simultanément avec le peuple roumain, fait

confirmé par les dénominations daces et romaines conservées dans le

vocabulaire du peuple roumain, ainsi que dans les nombreux historio-

graphies ethnobotaniques.

Dimitrie Cantemir, Cantacuzino, Atanasie Fătu, Cihac, Porcius,

Panţu, Brandza, Grecescu et beaucoup d'autres ont apporté — direc-

tement ou indirectement — de valeureuses contributions à l'évolution

de la botanique agricole de la Roumanie.

La Société des médecins et naturalistes de Jassy (1834) par les

efforts méritoires de Atanasie Fătu, Cihac, Benkô ont stimulé l'agence-

ment et le développement de la botanique agricole de notre pays. Un

rôle prépondérant revient dans le domaine de la botanique agricole à

l'Académie „Mihailienne" de Jassy (le premier institut roumain d'ensei-

gnement supérieur) et au prof. lonescu de la Brad, qui par ses cours

sur l'agriculture présentés dans cette Académie, est considéré comme

pionnier et précurseur de la botanique agricole de la Românie.

Simultanément avec l'institution de l'École d'agriculture de Pan-

telimon (1835) on pose les fondements scientifiques de la botanique



agricole de la Roumanie. Dans cette période le Dr. Barasch écrit des

valeureux travaux botaniques de popularisation et plus tard, B. Pater

fonde la station de plantes médicinales de Cluj, la première dans

tout lé monde.

La Société Académique Roumaine — par la Section des Sciences

naturelles (1864) — joue un rôle important dans la botanique agricole.

Après l'unification de la Transsilvanie avec la Roumanie et la réa-

lisation de l'État national roumain (1918) la botanique agricole de la

Roumanie prend un contenu nouveau par les travaux des professeurs

I. Prodan, Săvulescu, lonescu-Siseşti, Guşuleac, Borza, Nyârâdy, Pop

et beaucoup d'autres. Dans ce domaine le plus prolifiques de tous se

révèle le prof. luliu Prodan qui par ses nombreux travaux est consi-

déré comme le fondateur de la botanique agricole de la Roumanie.

Après 1944, la botanique agricole est définitivement consolidée,

des valeureux travaux de botanique agricole étant élaborés dans le

cadre de l'Académie de la R. S. Roumanie et dans les diverses unités

d'enseignement universitaire.


