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De când m tiu, am petrecut clipe foarte pl cute prin parcurile ora ului nostru, pentru c mama, n scut
i crescut într-o localitate mai mic , cu mult natur , m tot ducea fie s m joc, fie s sc p m de c ldura
sufocant a zilelor de var . A a, de mic tiam cam cum arat aceste parcuri. Acum, c am crescut, deseori
petrec clipe pl cute cu prietenele mele, mai ales în Parcul Botanic..
Din punctul meu de vedere, natura dincolo de problemele administrative pe care le ridic acelora care se
ocup de acest parc, în anumite clipe misterioase pare c gânde te , viseaz i tresare la unison cu pulsa ia vie ii
universale . Din totdeauna acest parc îmi pare o gr dina feeric , desprins din basme , rupt de zgomotul i
trepida ia orasului . De departe prefer, parcul prim vara i toamna
Prim vara, Parcul Botanic sugereaz mai mult decât alte locuri din ora reînvierea naturii, poate i
pentru c sunt flori, arbu ti i copaci de cele mai diverse soiuri. Se satur ochii de ploaia de alb, galben-de
diferite nuan e- a tufelor, de verdele crud al mugurilor proasp t plesni i, Mirosul de p mânt reav n, de iarb
crud , de flori delicate de prim var , te face s te crezi departe de tumultul unui ora agitat i aglomerat.
Toamna, parcul este cu totul altfel, altele sunt tr irile lui, dar i ale mele. Melancolia îmi cuprinde trupul
i firea , sim ind toamna cum plute te-n aer ca o marchiz , parc dansând printre miile de culori . De i, spre
sfâr itul anotimpului autumnal, totul e pustiu i întunecat , apusurile mi se par nemaipomenite….apari ia unei
ultimi gene de aur a unui soare trist , coloreaz cerul în nuan e de galben –purpuriu, încât acest minunat loc pare
de chihlimbar. Seara acoper întreg v zduhul , luceferi blânzi r sar pe plapuma neagr a nop ii . Este o
priveli te mirific , deoarece când natura se hot r te s z misleasc un tablou cu adev rat frumos, pare s - i
dea silint a s o fac des vâr it .
A a simt i v d au acest parc. Acum, dupa ce am cercetat materialele g site pe linkul
http://www.biotowns.ro/index.php?meniuId=13&viewCat=38&lg=ro, perspectiva este alta, poate mai prozaic ,
dar mai complet .
Am aflat c oaza verde din inima Timi oarei, Parcul Botanic, se întinde pe o suprafa de 8,1 ha ,c
primul plan al Gr dinii Botanice a fost elaborat in 1966 de c tre arhitectul Silvia Grumeza i c în perioada
1986-1990 plantându-se peste 1650 de specii de plante aduse din parcuri din ar , provenite din colec ii
particulare sau din schimburi interna ionale de semin e.
Din totdeauna am admirat diversitatea de plante, dar acum am aflat c exist amenajat sectorul
ornamental, sectorul flora României cu subsectoarele flora i vegeta ia forestier , flora Banatului i flora
Dobrogei , sectorul florei Mediteraneene, sectorul flora Americii de Nord , sectorul flora Asiei , sectorul plante
medicinale i sectorul flora tropical .
Cel mai tare m-am mirat când am aflat c în 1995 a fost declarat pentru prima dat Rezerva ie tiin ific
cu scopul de a proteja flora local i exotic .
Acum am con tientizat i asem n rile i deosebirile cu celelalte parcuri din ora : în cadrul Parcului
Botanic au fost identificate specii de colec ie care nu se reg sesc în celelalte parcuri din ora , pozi ia oarecum
izolat a parcului , m rimea sa , varietatea reliefului, cu denivel ri bine valorificate , varietatea vegetat iei i
prelucrarea peisagistic îl diferen iaz între parcurile ora ului.
Unul dintre neajunsurile acestui col de paradis este faptul c sistemul de iriga ie nu este func ional ,

acesta fiind vechi iar în cea mai mare parte a parcului nu exist . De asemenea fântâna artezian din Centrul
Rosariu-lui i cele dou bazine din sectorul ornamental ar trebui amenajate. Bineînteles i mica fântân pentru
p s ri din acela i sector ar trebui amenajat . O alta problem este faptul ca exemplare valoroase de colec ie din
sectorul Flora - Americii au fost invadate de vegeta ie cu ritm de cre tere mai rapid decât a lor i au fost
sufocate .
Un alt neajuns este lipsa t bli elor pe care trebuie înscrise denumirile tiin ifice i populare , zona de
origine , temperatura minima la care rezist . N-ar fi r u s pot cump ra imagini din parc, o bro ur de
prezentare. Din p cate , actualmente din cele peste 1000 de specii de plante au ramas doar 200 , vegeta ia fiind
îmb trânit , disp rând un num r mare de specii. Iluminatul pe timp de noapte lipse te , iar gardul care
împrejmuie te Gr dina Botanic este degradat .
Cea mai mare problem o constituie necesitatea întineririi unor anumite sectoare prin plantarea de
plante tinere i de îmbog ire cu plante deosebite, din diverse zone geografice.
Frumuse ea naturii este egalat numai de frumuse ea sufletului , dar este foarte greu ca aceasta s fie de
ajuns . Bunele inten ii trebuie dublate întotdeauna de fapte. Aceasta înseamn c acestui parc trebuie s i se
acorde o aten ie mult mai mare.
" Natura poate exista f r om , dar omul f r natur nu " !

