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Abstract. The Botanical Garden is a component part of the Natural 
Sciences Museum Complex. The  Botanical Garden has 18 ha and is structued in 
five sectors:Greenhouse, Rosarium, Globe Flora, Romanian Flora, Ornamental 
Flora and Useful Plants. Placed on the left part of the central alley looking from 
North to South, the Globe Flora has the next parts: America with 92 species, Asia 
with 95 species, 64 for Japanese Garden and Mediterranean Area with 71 
species. Regarding to the America`s area we was interesed to combine the small 
forms with the high ones. The Asia`s area includes also grassy, semi-ligneous and 
ligneous species grouped in few collections or in a specific upland rocky slope. 
Localized into a natural micro-depression the Japanese Garden includes an 
artificial little cascade, an island, a footbridge over a small and smart lake. The 
used style is based on the granitic rocks combined with wood. Its flora is 
represented by plants already acclimatized to our condition with the Japanese 
origin.Distinguished amount of these is the Chrisanthemmum collection which is 
ornamenting with them flourishes  all the area from early autumn in winter. The 
Mediterranean Area is the last part conturated where we can admire a sunny 
upland rocky slope with traditional cultivated plants, well-known as far back as 
romans times. Today more than ever, Botanical Gardens all over the world have 
a duty to preserve the biological diversity of vegetable species from different 
habitats of our planet, from the point of view of taxonomy as well as of the 
environment. 

 
Parte a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, Grădina Botanică de la Galaţi 

este situată la o latitudine de 45030”N, longitudine 28002”15! şi altitudine 42m. Clima 
este tipic de stepă, cu influenţe pontice–mediteraneene (temperatura medie 11,80C, 
umiditate 513,2 mm ). Terenul este situat pe malul stâng al Dunării, cu dispoziţie N-S. 
Substratul de bază este loesul, stratul de sol vegetal fiind în unele zone aproape 
inexistent (moloz, pietriş).  

La amenajarea Grădinii Botanice, în prima fază s-a realizat igienizarea solului, 
apoi îmbogăţirea acestuia cu mari cantităţi de pământ vegetal, formând un strat gros de 
până la 40 cm. De asemenea, s-a făcut fertilizarea organică (mraniţă), pentru a completa 
necesarul de substanţe nutritive ale solului. 

Grădina Botanică este structurată pe următoarele sectoare: Sere, Rosarium, Flora 
României, Flora Globului, Flora ornamentală şi Flora utilă (fig.1). 
 
 



 
 

Fig. 1 - Planul Grădinii Botanice din Galaţi 
 

Proiectarea a fost realizată de arhitect Donose şi prof. univ. dr. Ana Felicia 
Iliescu. Amenajarea s-a finalizat în 1992, an în care a avut loc şi deschiderea pentru 
publicul vizitator . 

Poziţionarea sectorului Flora Globului  
Situat pe partea stângă a aleii principale şi privit dinspre N spre S, sectorul are 

rezervate arii pentru flora Americii, Asiei, Mediteranei şi grădina japoneză. Suprafaţa 
sectorului este de 5 ha. 

Proiectarea sectorul s-a făcut în stil natural, folosind combinaţia între gazon şi 
plante ierboase, arbori şi arbuşti foioşi sau răşinoşi, deosebiţi din punct de vedere 
ornamental. Aleile carosabile sunt betonate, iar cele pietonale sunt placate cu dale din 
beton periat, aşezate pe pat de balast. 

Patrimoniul biologic al sectorului Flora Globului cuprinde 92 specii în sectorul 
Americii, 95 specii în Asia, 64 specii în grădina japoneză şi 71 specii din flora 
Mediteranei, clasificate şi amplasate atât după interesul ştiinţific cât şi din punct de 
vedere peisager. Pentru elaborarea tematică a fost necesară o documentare de 
specialitate foarte amănunţită. Ea a fost oferită de Grădinile Botanice din Iaşi, Bucureşti 
şi Cluj . 

Conservarea speciilor şi soiurilor existente în patrimoniu, corelată cu studii de  
fiziologia plantelor, sistematică, protecţia plantelor etc., reprezintă obiective primordiale 
ale activităţii de cercetare de la Grădina Botanică din Galaţi. 

Materialul biologic folosit la popularea sectoarelor a fost primit de la Arad, Iaşi  
şi Tulcea, iar achiziţii ulterioare s-au făcut de la Simeria, Babadag, Luncaviţa, 
Bărăganu, Ştefăneşti, Agigea. Aranjarea speciilor în cadrul fiecărui sector s-a făcut în 
aşa fel încât să formeze un biotop cât mai asemănător cu cel natural, fără a neglija însă 
principiile şi tehnicile arhitecturii peisagere. 

 636



 637

In cadrul sectorului Americii, se întâlnesc plante cu port târâtor, cum este 
Juniperus horizontalis Moenech., alături de alte specii de conifere: Picea engelmanii 
Engelm., Abies concolor Lindl ex Hildebr, Picea engelmanii Parrz ex Engelm, Picea 
pungens Engelm.“Argentea” Rosenth., Taxodium distichum L.C.Rich., Thuja 
occidentalis L. şi Pseudotsuga menziesii Franco. Adaptarea, mai ales a coniferelor, a 
fost greoaie, atât datorită proprietăţilor solului, cât şi datorită secetei apărute în anii ce au 
urmat plantării, din 1995 până în 2000. Insuficienţa apei compromitea culturile tinere, 
plantaţiile nou instalate şi speciile sensibile. Ca urmare, a fost obligatorie completarea 
permanentă a deficitului de apă prin udări, folosind cisterne cu apă; concomitent au fost 
demarate şi lucrările de amenajare a sistemului de irigare.  

Zona perimetrală a sectorului a fost plantată cu Amorpha fruticosa L., care, pe 
lângă rolul de împrejmuire, a contribuit şi la protejarea coniferelor aflate în apropierea 
gardului din panouri metalice, şi afectate pe timpul verii de insolaţie. 

Sectorul destinat plantelor din zona Asiei cuprinde specii ierboase, concentrate în 
partea estică a sectorului, în cadrul unei colecţii ce cuprinde specii ale genurilor: 
Impatiens, Primula., Myosotis, Iris, Viola, Tulipa, dar şi pe stâncăria amenajată în 
centrul sectorului, unde au fost plantate specii din Munţii Caucaz: Arabis caucasica 
Willd, Sedum spurium. M B., Papaver orientale L., Campanula glomerata L. 
Popularea stâncăriei a fost completată şi cu specii lemnoase, tipice unor astfel de 
amenajări (Juniperus communis L., Juniperus horizontalis Moench., Ulmus pumila L.). 

Bogata floră a Extremului Orient este reprezentată de plante deja aclimatizate în 
ţara noastră, iar pentru conturarea florei Chinei şi Coreei s-a utilizat panta cu orientare 
S-V, care face legătura dintre flora Asiei şi grădina japoneză. Localizată într-o 
microdepresiune naturală, grădina japoneză cuprinde o cascadă construită cu pietre (73 
t) aduse din Munţii Măcin, lacul cu o suprafaţă de 610 m2 şi o insulă realizată din piatră, 
amenajată cu locuri de odihnă şi cu podeţe pentru traversarea apei. De-a lungul cursului 
de apă ce formează cascada, străjuiesc plante specifice: Salix babilonica L., Salix 
matsudana “Tortuosa”. Lampionul, ce răsare dintre nuferi (Nymphaea lotus L. şi 
Nymphaea flava Leith.), străjuieşte zi şi noapte, veghind liniştea împrejurimilor. Intrarea 
în grădina japoneză conduce paşii, pe o alee conturată de stâlpi din lemn şi frînghie de 
cânepă, spre vestita poartă a soarelui. Peisajul e conturat atât de arbori ca: Evodia 
hupensis, Phillostachys sp., Brouseneţia papyrifera Vent ,Ginkgo biloba L cât şi de 
arbuşti : Berberis sp., Kerria sp., Chaenomeles sp., Hibiscus sp., Forsythia suspensa 
Vahl. Colecţia de crizanteme realizează o adevărată pată de culoare în jurul lacului, din 
care nu lipsesc peştii sau broaştele ţestoase. 

Sectorul mediteranean, ultimul format, este mai puţin populat faţă de celelalte 
sectoare. O stâncărie însorită găzduieşte plante cunoscute din timpul romanilor: 
Hyssopus officinalis L., Lavandula angustifolia Miller., Salvia officinalis L., Digitalis 
purpurea L., Borago officinalis L., Satureja hortensis L. Dintre speciile acestui sector, 
unele se regăsesc şi în flora spontană a ţării noastre: Acer monospenssulanum L., 
Carpinus orientalis Mill., Castanea sativa Mill., Cotinus coggygria Scop., Iberis 
sempervirens L. 

Pe marginea aleii ce traversează sectorul din NE spre SV, încadrate în casete de 
Buxus sempervirens L., sunt aşezate după talie sau culoarea florilor specii de plante 
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aromatice (Lavandula angustifolia Miller, Ocimum basilicum L., Origanum majorana 
L., Thymus vulgaris L., Hypericum perforatum L.). 

În locurile umbrite s-au realizat, din copacii uscaţi, băncuţe din lemn în stil rustic, 
dând o notă inedită şi completând în mod util şi armonios peisajul din jur. 

Principalele lucrări de întreţinere efectuate sectoarele Grădinii Botanice se referă 
la: mulcirea solului cu materiale natură organică, biodegradabile (scoarţă tocată, aşchii 
de lemn, talaş, rumeguş grosier, ace de conifere, paie tocate); tăierile de formare şi 
întreţinere necesare plantelor lemnoase; udările din perioada secetoasă, realizate prin 
sistemul de irigaţie amenajat sau apelând la bazinul de decantare a apei ce se află în 
sectorul Florei mediteraneene; aplicarea tratamentelor împotriva bolilor şi dăunătorilor 
(cu forţe proprii sau apelând la unităţi specializate). Pentru perspectivă sunt prevăzute 
măsuri de diminuare a efectelor crivăţului, vânt dominant în zonă, care a determinat 
lipsa sau rărirea frunzelor şi chiar a ramurilor din coronamentul arborilor pe direcţia N-
E . 

CONCLUZII 
 Grădina Botanică Galaţi reprezintă o unitate de interes ştiinţific, cu rolul de a 
valorifica spaţiul ecologic din partea de S-E a României şi de a realiza legătura dintre 
Grădina Botanică Iaşi şi Grădina Botanică Bucureşti, prin latura estică a României. 
 Conservarea cu succes a biodiversităţii presupune o multitudine de tehnici şi 
practici combinate într-o manieră proprie, adecvată condiţiilor specifice zonei. 
 Prin funcţia şi rolul său, Grădina Botanică Galaţi va avea ca obiective 
principale: îmbogăţirea continuă a sortimentului de specii şi soiuri de plante, 
definitivarea amenajării peisagiste şi sistematizarea căilor de acces interioare. 
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