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GR|DINA BOTANIC| „ANASTASIE F|TU”

Str. Dumbrava Ro[ie, nr. 7-9

„Dac\ pe acest P\mânt ar fi atâtea flori cât poate cuprinde ochiul
unui copil, ne-ar fi team\ s\ mai purt\m atâtea r\zboaie”.

Inscrip]ie în gr\din\

Prima Gr\din\ Botanic\ din ]ar\ a fost
înfiin]at\ la Ia[i în anul 1856, de medicul
[i naturalistul Anastasie F\tu
(1816-1886), pe un teren în suprafa]\ de
cca. 1 ha, situat în apropiere de Râpa
Galben\, proprietate personal\, alocând
[i fondurile necesare amenaj\rii. Gr\dina,
men]ioneaz\ A. F\tu, „a fost creat\ cu
scopul de a îmbun\t\]i salubritatea
Ia[ilor, de a îndemna junimea studioas\
la înv\]\tura botanicii, promovând [i
iubitorilor de [tiin]e naturale ocazia de a
contempla natura în momentele lor de
repaus”. În urma decesului ctitorului,
urma[ii, în anul 1914, au vândut terenul,
gr\dina fiind distrus\.

În anul 1873, a fost înfiin]at\ de c\tre
Societatea de Medici [i Naturali[ti din
Ia[i, în jurul sediului acesteia, din B-dul
Independen]ei nr. 16, o alt\ gr\din\
botanic\, sub directa îndrumare a Dr.
Dimitrie Brândz\. Datorit\ spa]iului
restrâns (300 mp), aceast\ gr\din\ cu

timpul s-a desfiin]at,
p\strându-se, pân\ în
zilele noastre, în p\rcu-
le]ul Muzeului de Istorie
Natural\,doar câ]iva
arbori (doi stejari, doi
plopi [i un castan) ocroti]i
de lege, declara]i Monu-
ment al Naturii.

Pentru nevoile
înv\]\mântului superior,
în anul 1876, au fost
alocate fondurile necesa-
re în vederea înfiin]\rii
unei Gr\dini Botanice, pe

terenul din spatele cl\dirii primei
Universit\]i române[ti, inaugurat\ la 26
octombrie 1860, pe locul unde, în prezent,
este Universitatea de Medicin\ [i
Farmacie „Gr.T.Popa”, din str.
Universit\]ii nr. 16. {i aceast\ gr\din\, s-a
distrus din cauza spa]iului restrâns [i a
mut\rii universit\]ii în anul 1898, în noul
local din B-dul Carol I nr. 11.

Pe la anul 1900, existen]a unei gr\dini
Botanice era o problem\ stringent\ atât
pentru înv\]\mânt cât [i pentru locuitorii
ora[ului. Dup\ repetate interven]ii, la
diriguitorii urbei, s-a ob]inut terenul (6
ha) din partea de sud-est a actualului
Palat al Culturii (azi [trandul ora[ului),
pentru amenajarea Gr\dinii Botanice. Din
lips\ de fonduri, a evenimentelor sociale
[i a primului r\zboi mondial, planul de
amenajare a acesteia întocmit în 1906, nu
a fost pus în aplicare.

În anul 1921, botanistul Alexandru
Popovici (1866-1941), profesor la
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Facultatea de {tiin]e a Universit\]ii din
Ia[i, pune bazele unei noi gr\dini
botanice, al c\rei director a fost pân\ în
anul 1936, în spa]iul din vecin\tatea
cl\dirii Universit\]ii (în prezent
Complexul studen]esc „Titu Maiorescu”),
având ca prim obiectiv preg\tirea practic\
a studen]ilor biologi [i diversificarea
activit\]ii [tiin]ifice. În afar\ de planta]iile
în câmp, au fost construite câteva sere
(cca. 250 mp) pentru plantele tropicale
(palmieri, bananieri etc), au fost s\di]i o
serie de arbori [i arbu[ti monumentali,
dintre care unii exist\ [i ast\zi.

Cu timpul [i aceast\ gr\din\ cu o
suprafa]\ redus\ (cca. 1 ha), a devenit cu

totul necorespunz\toare procesului
didactic, [tiin]ific [i nevoilor ora[ului,
astfel c\ în anul 1963, Gr\dina Botanic\ a
fost mutat\ în partea de sus a Dealului
Copou, în spatele Parcului Expozi]iei, în
imediata vecin\tate a Universit\]ii
Agronomice, unde s-au întocmit pro-
iectele de amenajare, la început pe 65 ha,
cu posibilit\]i de extindere, ajungând în
anul 2004, la cca. 100 ha. Ocup\ o parte
din versantul sud-vestic al Dealului
Copou, precum [i versan]ii bazinului
hidrografic al pârâului Podgoria, pârâu
care traverseaz\ gr\dina [i pe care, prin
îndiguire, au fost create trei lacuri, ca
medii ecologice, pentru flora [i vegeta]ia
acvatic\ [i palustr\.

Primul plan de amenajare a fost
realizat de arhitectul ie[ean {t.P\unel, de
comun acord cu botani[tii Universit\]ii
ie[ene, organizarea ei fiind opera prof. dr.
Emilian }opa, primul director al acesteia.

În prezent, întreaga suprafa]\ a
gr\dinii este parcelat\, amenajat\ cu c\i
de acces, alei [i poteci asfaltate, cimentate
sau pietruite. Este structurat\ pe
urm\toarele sec]ii: ornamental\ (decora-
tiv\); sere; taxonomic\; plante utile;

rozariu; didactico-experimental\; den-
drologic\; biologic\; flora [i vegeta]ia
României; flora Globului; plante
memoriale; recreere [i odihn\; serviciul
pentru schimb de semin]e. Actuala
structurare a urm\rit ca aceasta s\
r\spund\ cerin]elor: didactic\, [tiin]ific\,
conservare de plante, recreativ-cultural\,
igienico-sanitar\ [i instructiv-educativ\.
Despre Gr\din\, prof. dr. Mandache

Leocov, fost director în perioada
1973-1990 spunea: „Este cea mai mare,
cea mai complex\ [i cea mai judicios
organizat\, din ]ar\”.

În spa]iul gr\dinii exist\ cîteva
construc]ii: un pavilion didactico-admi-
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nistrativ; un complex format din 11 sere
din sticl\ [i metal, climatizate, la care se
adaug\ sera „Turn”, o construc]ie
circular\ unde pot fi v\zute plante cu talie

mare, cu dezvoltare luxuriant\ (palmieri,
bananieri, pinul de Norfolk, magnolii,
liane etc.). Plantele cultivate în câmp [i
sere sunt reprezentative pentru arealele
climatice ale Globului terestru, din zone

Studen]i la practic\

temperate, subtropicale, tropicale [i
ecuatoriale, de pe toate continentele.

În gr\din\ au fost expuse, în diferite
locuri, busturile celor care au contribuit
la înfiin]area ei [i ale directorilor
deceda]i:Anastasie F\tu (1816-1885).
Bust turnat în bronz, opera sculptorului
ie[ean Iftimie Bârleanu (1981).Emilian
}opa (1900-1987). Bust turnat în bronz,
sculptor Iftimie Bârleanu (1986).
Constantin Papp (1896-1972).Bust în
bronz, sculptor Ovidiu Ciubotariu (1992).
Constantin Burduja (1906- 1983). Bust în
bronz, sculptor Dimitrie C\ileanu (1988).

Pe aleea care duce din Parcul Expozi]iei
în Gr\dina Botanic\, sunt expuse busturile
botani[tilor: Constantin Petrescu
(1879-1936). Bust în bronz, opera
sculptorului Gabriela Manole-Adoc (1992).
Alexandru Popovici (1866-1941). Bust în
bronz, opera sculptorului Mugurel
Vrânceanu (1992).




