Grădina Botanică „Dimitrie Brandza”,
Universitatea din Bucureşti

Aşezare: Adresa Grădinii Botanice este Șoseaua Cotroceni nr. 32, Sector 6.
Atestare: Înfiinţată în anul 1860 la iniţiativa doctorului Carol Davila şi cu sprijinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a avut o istorie destul
de zbuciumată şi interesantă, totodată.
Descriere: De la fondare şi până în anul 1874 a funcţionat sub coordonarea Facultăţii
de Medicină în zona în care astăzi este bulevardul Gheorghe Marinescu. În anul 1874
a trecut sub conducerea Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe şi, în acelaşi
timp, este mutată în centrul capitalei, în zona Palatului Şuţu. Modernizarea acestei zone
a impus însă o nouă mutare în 1884. Aceasta s-a făcut pe amplasamentul actual, aflat
în Cotroceni. Cel căruia i se datorează toate eforturile de mutare şi de organizare în noul
loc este doctorul Dimitrie Brandza. Numele acestuia este purtat din 1994 de către Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti, în semn de preţuire pentru marele botanist.
După 1884 a urmat o perioadă de dezvoltare pentru Grădina Botanică, o perioadă în
care s-au construit sere, dar şi clădiri destinate fie activităţilor didactice şi ştiinţifice, fie
celor administrative, s-au organizat sectoare specifice, s-au realizat amenajări peisagistice, s-au îmbogăţit colecţiile existente.
Dacă primul război mondial nu aduce pagube prea însemnate, în urma cantonării aici de
trupe germane, cel de-al doilea război mondial produce grădinii botanice bucureştene
pierderi importante. Astfel, într-o singură zi, 4 aprilie 1944, este distrusă, în urma unui
bombardament al armatei aliate, munca de câţiva zeci de ani: clădirea institutului botanic
care adăpostea, pe lângă sălile de curs, un muzeu şi o valoroasă colecţie de herbar;
învelişul de sticlă al serelor în proporţie de 90%; reţeaua de alimentare cu apă;

amenajările peisagistice şi colecţiile de plante vii şi conservate. De asemenea, sunt avariate unele clădiri de pe suprafaţa grădinii. După cel de-al doilea război mondial, treptat,
situaţia gradinii botanice se redresează. Astfel, se construieşte un nou institut botanic,
se construiesc sere noi, se reamenajează spaţiile verzi.
Grădina Botanică “Dimitrie Brandza” a Universităţii din Bucureşti reprezintă o instituţie
de învăţământ şi cercetare, de cultură şi educaţie, un factor activ de conştientizare a
relaţiei omului cu natura. Aici sunt adăpostite colecţii de plante vii şi conservate care reprezintă un suport deosebit de important pentru studenţii facultăţilor de biologie, farmacie, medicină veterinară, dar şi pentru preşcolarii, şcolarii, adulţii care vin aici să înveţe
despre natură, de la natură. Grădină Botanică “Dimitrie Brandza” oferă turiştilor locuri
excelente pentru recreere, puncte de atracţie deosebite: serele vechi, construite în 1891
şi incluse în patrimoniul local; muzeul – clădire de patrimoniu, care adăposteşte colecţii
interesante de plante conservate, dar şi un număr impresionant de acuarele reprezentând imaginile unor plante autohtone sau exotice; zona cascadei cu grupul de chiparoşi
de baltă şi alte conifere; arborii seculari (frasin, stejar) rămaşi aici ca dovadă a vegetaţiei
de odinioară a luncii Dâmboviţei. Evenimentele organizate, expoziţiile şi programele ce
vizează educaţia ecologică sunt alte atracţii pe care le oferă Grădină Botanică “Dimitrie
Brandza”.

