Grădina Botanică
Descriere
Grădina Botanică din Craiova poartă numele celui care a avut inițiativa înființării sale în
anul 1952, respectiv profesorul universitar Alexandru Buia, pe baza unor planuri inițiale
vechi de 50 de ani ale arhitectului peisagist francez Emile Redont. Alexandru Buia, care a
fost profesor de botanică și mai apoi rector al Institutului de Agronomie din Craiova, a
transformat aceste planuri în realitate, iar actuala Grădină Botanică a fost gândită ca o
instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă, fiind sub organizată ca o grădină botanică
universitară. În perioada de maximă dezvoltare a grădinii, aici se găseau peste 3.000 de
exemplare de foioase şi conifere, precum și peste 900 de specii exotice, toate cu o mare
valoare ştiinţifică şi decorativă. În momentul de față, suprafața utilă este de circa 12,8
ha., fiind amenajate și 3 lacuri artificiale cu o suprafață de aproximativ 0,3 ha. În
interiorul grădinii există și o seră cu o suprafaţă totală de 750 mp, în care de interes este
colecția de peste 100 de specii de cactuși, într-o mare varietate de forme. Se mai pot
admira, totodată, plante şi copaci din toate colţurile lumii, unele putând fi recunoscute
cu uşurinţă, iar altele fiind total necunoscute în țara noastră. Grădina Botanică deţine şi
un Herbar, care în prezent conține aproximativ 50.000 coli de o mare valoare ştiinţifică,
și care se află permanent la dispoziţia profesorilor, cercetătorilor şi studenţilor, dar şi a
tuturor persoanelor interesate şi pasionate de botanică. Grădina Botanică „Alexandru
Buia” este cunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional, fiind inclusă din anul
1974 în Asociaţia Internaţională a Grădinilor Botanice. Grădina Botanică a redevenit
recent un loc de promenadă și de relaxare pentru craioveni, odată cu reamenajarea din
primăvara anului 2016, oferind cu generozitate locuitorilor Craiovei un binemeritat
refugiu de recreere în mijlocul naturii.
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