
Ghid expunere permanentă – Parter 

 

Tematica expoziției permanente a Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore 

Antipa” pe nivelul parter este ”Fauna Mondială” ce include animale din marile regiuni 

biogeografice aranjate în diorame și piese preparate umede prezentate sub forma 

unor cilindrilor verticali. 

 

Bioregiune – zonă de pe Glob,  bine definită, de suprafață relativ mare, în care 

trăiesc plante și animale pe care nu le mai întâlnim în altă parte.  

 

Definiția din dex: 

- zonă geografică definită, de suprafață relativ mare, care se deosebește de 

restul datorită caracterului unic al morfologiei, geologiei, climei, solului, 

hidrologiei, florei și faunei. 

 

Traseu de vizitare: 

 

1. Vizitarea începe cu bioregiuni marine: în prima sală, prezentarea 

bioregiunilor marine începe cu mările reci arctice şi antarctice. 

 

Diorama „Mările reci arctice” prezintă mai multe păsări din familia papagalilor de 

mare, peşti, lei de mare, ursul polar şi o focă. 

 

Diorama „Mările reci antarctice” prezintă animale caracteristice mărilor ce 

înconjoară continentul antarctic; aici papagalii de mare sunt înlocuiți de către 

pinguini; există și lei de mare, iar dintre pești este prezentat un răpitor mare, rechinul 

de Groenlanda, care trăiește în mările reci ale ambilor poli. 

 

2. Sala următoare este dedicată mărilor calde şi temperate. La intrare pe 

pereții laterali sunt expuse preparate umede, în cilindri, atât din mările calde, 

cât și din mările reci. 

 



Diorama din partea dreaptă, pe sensul de mers, este dedicată bioregiunii marine 

atlantice. Aceasta cuprinde mările temperate şi calde din bazinul Oceanului Atlantic. 

Unele dintre aceste specii sunt răspândite şi în cealaltă bioregiune (cea indo-

pacifică). 

 

Remarcăm aici animale acvatice de talie mare precum rechinul albastru şi rechinul-

ciocan, lamantinul, ţestoasa pieloasă, peştii-torpilă etc. 

 

Pe partea stângă vedem prima dioramă ce reprezintă bioregiunea marină indo-

pacifică. Poate fi admirat rechinul alb, peştele ferăstrău, peştele arici şi alți peşti ai 

recifurilor de corali.  

 

Imediat, în a doua dioramă dedicată indo-pacificului poate fi observat dugongul, 

un mamifer marin, latimeria - un peşte considerat o „fosilă vie”. 

 Pe traseu pot fi admirate și alte animale specifice zonelor, preparate umede, în 

cilindri verticali. 

 

3. Sălile următoare sunt dedicate bioregiunilor terestre. 

 

Pe partea dreaptă, prima regiune prezentată este bioregiunea malgaşă - cuprinde 

insula Madagascar, prezentată printr-o secţiune de dioramă. Aici pot fi admirate 

câteva animale rare, caracteristice Madagascarului şi insulelor învecinate, precum 

lemurienii (ai-ai, indri, lemurianul-mangustă şi alţii), tenrecul (un insectivor similar 

ariciului), câteva păsări (mai ales din grupul dumbrăvencei), dintre reptile -

crocodilului de Nil specific zonei şi ţestoasa uriaşă din insula Aldabra. 

 

La secțiunea de piese umede putem nota gecko cu coada frunză şi cameleonul mic 

cu armură, reptile care imită plantele, pentru a se camufla, prin culoare şi formă.  

 

Pe partea stângă, a doua bioregiune prezentată este bioregiunea neotropicală 

care cuprinde America de Sud, America Centrală şi insulele Mării Caraibilor, 

reprezentată prin diorama ”Pădurile tropicale ale Americii de Sud” și secțiunea 

”Pampas” (se regăsește pe partea dreaptă în continuarea dioramei cu Madagascar). 



Diorama „Pădurile tropicale ale Americii de Sud” cuprinde animale cunoscute ale 

bazinului amazonian, precum jaguarul, leneşii, tapirul sud-american, anaconda, 

tucanul cu cioc curcubeu sau papagalul ara, dar şi rarităţi precum crocodilul cubanez 

sau oposumul de apă. 

 

Diorama „Pampas” prezintă viaţa în câmpiile înierbate sud-americane, cu animale 

precum puma, guanaco, struţul nandu şi ruda sa din zone mai reci, struţul lui Darwin, 

furnicarul uriaş, condorul andin etc. 

 

Pe perete, în expunerea de piesele umede, remarcăm păianjenul uriaş, broasca din 

lacul Titicaca, şarpele-coral, dipnoiul sud-american – un peşte care poate respira şi 

prin două organe similare unor plămâni, putând supravieţui în ape foarte puţin 

oxigenate (şi chiar la secarea apei, îngropându-se în mâl şi respirând, printr-un 

orificiu, aerul atmosferic), peştii pirania (piranha) etc. 

 

Următoarea sală prezintă bioregiunea orientală, cuprinzând Asia sudică şi sud-

estică, cu două diorame, dedicate faunei indiene şi celei indo-malaeze. 

Pe partea dreaptă, în diorama „Faună indiană” remarcăm tigrul, gavialul, bivolul 

indian, păunul, cobra indiană sau şarpele cu ochelari, găina sălbatică, macacul-leu. 

 

Pe partea stângă, în diorama „Faună malaeziană”, remarcăm animale tipice pentru 

arhipelagul indonezian şi sud-estul Asiei: tapirul indian, urangutanul, fazanul Argus, 

pitonul tigrat, specii de gibon, lemurianul zburător, pantera neagră (aceasta din urmă 

fiind o formă melanică a leopardului, întâlnită cel mai des în Malaezia şi Indonezia). 

 

În această sală este expus liber elefantul indian, specie răspândită atât în India cât 

şi în Indochina şi arhipelagul indo-malaez. 

 

La secțiunea piese umede, pe partea stângă, putem observa o specie de şopârlă 

„zburătoare” (care planează prin extinderea unei membrane pieloase între coastele 

alungite şi mobile) şi broaşte „zburătoare” (care planează cu ajutorul membranei 

bine dezvoltate dintre degetele lungi), o specie de miriapod veninos de talie mare 

etc. 

 



Următoarele săli prezintă bioregiunea australiană, ce cuprinde Australia, Noua 

Guinee şi câteva insule vecine. Ea este reprezentată prin trei diorame. 

 

Cea dintâi reproduce o tranziţie între deşertul australian şi o pădure temperată de 

eucalipt. Remarcăm aici animale cunoscute din fauna Australiei: cangurii, struţul 

emu, câinele dingo, ursuleţul koala, pisica cu pungă, ornitorincul, pasărea liră, 

papagalul curcubeu, wombatul etc. 

 

Piesele umede, secțiune pe partea dreaptă, cuprind şerpi extrem de veninoşi 

precum şarpele-tigru australian, şopârla cu ghimpi sau molohul, dar şi dipnoiul 

australian – un peşte care poate respira şi printr-un organ similar unui plămân, 

putând supravieţui în ape foarte puţin oxigenate. 

 

Următoarea dioramă pe traseu surprinde un aspect din pădurile mlăştinoase din 

nordul Australiei. Observăm aici crocodilul de apă sărată, cangurul, veveriţa 

zburătoare marsupială, precum și păsări între care pescăraşi şi pasărea paradis cu 

piept azuriu. 

 

În cadrul aceleiaşi bioregiuni, următoarea dioramă, situată pe peretele opus, 

prezintă fauna specifică insulei Noua Guinee. Remarcăm aici cangurul arboricol, 

cazuarii, porumbelul cu coroană – cea mai mare specie de porumbel din lume –, o 

pasăre rinocer, precum şi mai multe specii de păsări ale paradisului şi de papagali. 

 

Ultima oprire pe traseul de la parter, înainte de Atrium este dedicată bioregiunii 

neozeelandeză, care este limitată la Noua Zeelandă. Aici vei descoperi papagalul-

bufniţă, păsări nezburătoare precum găinuşa weka şi păsările kiwi, şi o reptilă 

interesantă, hatteria, reprezentant al unui ordin de reptile înfloritor în Mezozoic, iar 

acum reprezentat doar prin două specii din Noua Zeelandă. 

 

4. Sala centrală a Muzeului, Atrium-ul de la parter, este dedicată bioregiunii 

holarctice și bioregiunii etiopiane. Tot aici pot fi admirate dioramele 

istorice și expunerea de schelete ale unor mamifere de talie mare: un pui 

de elefant indian, un hipopotam şi dinoteriul, Deinotherium gigantissimum, 

cea mai mare specie de dinoteriu şi unul din cei mai mari proboscidieni fosili. 



 

Bioregiunea holarctică cuprinde cea mai mare parte a Eurasiei şi Americii de Nord, 

precum şi nordul Africii. Cele două diorame care o sugerează se referă la fauna 

Americii de Nord şi la cea a Eurasiei. 

Diorama „America de Nord” cuprinde o selecție din cele mai reprezentative 

vieţuitoare din diverse regiuni ale continentului nord-american, precum elanul, oaia 

sălbatică a lui Dall, ursul negru, aligatorul, vulturul cu cap alb, sconcsul, coiotul etc. 

 

Diorama „Eurasia” este axată pe prezentarea de animale din Europa şi Asia, 

evitând însă repetiţia speciilor întâlnite în sectorul „Fauna României”. În afară de 

zimbru şi unele păsări precum lebăda, vietăţi întâlnite şi în România, remarcăm aici 

specii central-asiatice precum colunul, irbisul (leopardul zăpezilor), iacul, specii 

caracteristice nordului Eurasiei precum jderul-flămânzilă (glutonul) şi specii din estul 

Asiei, precum cerbul milu şi numeroase specii de fazan. 

 

 Seria dioramelor istorice, inaugurate în 1908 odată cu deschiderea publică a 

Muzeului în prezenta clădire, surprinde aspecte din mai multe bioregiuni. 

 

Prima oprire - diorama „Tundra arctică”, prezintă specii polare (renul, vulpea 

polară, iepurele arctic, potârnichea albă) în haina albă de iarnă, subliniind importanța 

camuflajului. Imaginea tundrei este întregită și de piese expuse liber: un bou moscat, 

o vulpe polară și un grup de bufnițe polare. 

 

Diorama „Preria” cuprinde specii din câmpiile înierbate ale Americii de Nord – 

bizonii, dar şi alte specii precum câinii de prerie şi şarpele cu clopoţei. 

 

Diorama „Antarctica” prezintă un exemplar de focă-elefant (sau elefant de mare) 

impresionant prin talie, o otarie sudică şi un leopard de mare, precum şi un pinguin 

regal. 

 

Diorama „Savana” cuprinde câteva antilope din savanele africane, iar diorama 

„Sahara”, surprinde aspecte ale vieţii în cel mai mare deşert al lumii. Poate fi admirat 

dromaderul (cămila cu o cocoaşă), specie domesticită, dar şi rozătoare, păsări, şi o 

reptilă: varanul de deşert. 



 

În rândul seriei de piese umede din bioregiunile holarctică şi etiopiană, expuse 

imediat după diorama Sahara, putem remarca extrem de rarul sturion de Amu-

Daria din Asia Centrală, salamandra uriaşă nord-americană şi somnul electric 

african, specie capabilă să emită descărcări electrice. 

 

După secțiunea dioramelor istorice urmează bioregiunea etiopiană care 

cuprinde Africa la sud de Sahara. Acestei bioregiuni îi sunt dedicate o dioramă şi o 

zonă de expunere liberă. 

 

Diorama prezintă viaţa în zonele umede şi împădurite din Africa centrală. Observăm 

hipopotamul, crocodilul, păsări asociate zonelor umede (flamingo, cioc-foarfece etc.). 

În această dioramă poate fi admirată okapia, un animal din familia girafei, cu un 

aspect deosebit, descoperită în 1901. Interesant de știut, exemplarul expus este 

primul din lume montat întreg. Tot aici remarcăm și gorila de munte, cimpanzeul, 

pangolinul, papagalul jaco, civeta africană, pitonul african etc. 

 

Zona de expunere liberă este dedicată zonelor deschise africane, de savană şi 

semideşert, cuprinzând animale cunoscute precum girafa, două specii de antilope 

gnu, bivolul sălbatic african, zebra, struţi africani, porcul-furnicar african (unicul 

reprezentant al unui ordin aparte de mamifere,Tubulidentata), pavianul, leopardul, 

leul, ghepardul, hiena pătată și un trofeu de rinocer alb. 

 

Central, în Atrium, remarcăm expunerea de schelete a mamiferelor de talie mare: 

pui de elefant indian, hipopotamul şi dinoteriul. 

  

Deinotherium gigantissimum - numele lui ştiinţific înseamnă „animal teribil”, denumit 

astfel pentru talia şi puterea neobişnuită, ştiindu-se că existau şi indivizi de 5 m 

înălţime. Scheletul expus este primul schelet complet al acestui animal şi în acelaşi 

timp exemplarul-tip după care ea a fost descrisă. El provine din România, fiind 

excavat de Gr. Ştefănescu la Mânzaţi – jud. Vaslui. De remarcat că scheletul nu 

aparţine unui exemplar la talia maximă a acestei specii, fiind expus alături un os 

humerus al unui exemplar considerabil mai mare. 

 



Ieşind către sala de intrare, vizitatorul poate admira două trofee de elefant african, 

precum şi scheletul de mastodont. 

 

La capetele celor 2 siruri de trepte, pe pereții laterali, începe secțiunea dedicată 

”Giganților mărilor”. Astfel pe peretele din dreapta este diavolul de mare, pe 

peretele din stânga – remarcăm crustacee de talie mare: crabul uriaș și homarul, 

pești precum cambula uriașă și peștele lună. 

 


