Starea de conservare a unei colecţii de păsări inundate
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Colecţiile publice au fost concepute şi acceptate ca forme
sigure de păstrare a patrimoniului cultural, printre care a
obiectelor de cultură, artă, tehnică şi ştiinţele naturii, tot
atâtea documente cu valoare inestimabilă.
Această definiţie însă este extrem de pretenţioasă deoarece presupune, în afara existenţei obiectelor de patrimoniu, depozite adecvate, substanţe şi utilaje de conservare, evidenţă specifică, management potrivit pentru
organizarea muncii cu patrimoniu, garantarea securităţii,
dezvoltării şi îmbogăţirii colecţiilor ş.a. Nu în ultimul
rând, presupune personal specializat şi atestat, cu aptitudini pentru satisfacerea integrală a cerinţelor din sistemul
muzeal, cerinţe care se grupează în jurul a două cuvinte
cheie, definitorii pentru acest sector de activitate: patrimoniu şi conservarea.
În viaţa colecţiilor pot apărea situaţii de excepţie când
dintr-o dată şi într-un mod cu totul neaşteptat, chiar forţat,
factorii de mediu îşi pot exercita efectele negative asupra patrimoniului. Printr-o asemenea întâmplare se poate
nărui, într-un timp foarte scurt, rezultatele muncii a generaţiilor întregi privind păstrarea şi conservarea patrimoniului. Fără exagerare, asemenea momente se pot defini
catastrofe.
Scopul prezentei lucrări este relatarea unui asemenea
caz de la Muzeul Banatului Timişoara, unde cu ocazia ploilor abundente, în special din noaptea de 22 iunie 2010, tavanul fals al depozitului de păsări a cedat şi a căzut peste
vitrine în care erau depozitate păsările împăiate (foto 1-2).
Deficienţa scurgerii de pe acoperişul nordic al Castelului Huniade a făcut posibilă înfiltrări substanţiale de ape,
care au fost reţinute de stratul de vată de sticlă, strat cu
scop izolator al tavanului fals din rigips, care sa prăbuşit
iar apa de ploaie a umplut cele două încăperi ale depozitului curgând spre coridor, infiltrându-se şi în pereţii sălii
de bibliotecă, care este situată la etajul I.
Dimineaţa următoare ni s-a înfăţişat în faţa ochilor un
dezastru, în sensul cel mai grav al cuvântului. Cei care au
avut contact, au studiat această colecţie ştiu că avem de a
face cu cea mai mare şi complexă colecţie de păsări din
această parte a Europei, care se afla într-o stare perfectă
de conservare. Pe bună seamă, această colecţie poartă numele lui Dionisie Linţia care a fost întemeietorul acestei
colecţii.
Dionisie Linţia (1880-1952) a fost primul specialist
recunoscut în studiul păsărilor din România, având titulatura de „Ornitolog al Statului”. Încă din copilărie s-a ataşat de acest grup faunistic, a colectat şi a preparat păsările

din sudul Banatului (Banatul Timişan). Preocupările sale
nu au trecut neobservate şi i sa oferit ocazia să se perfecţioneze în Laboratorul de Dermoplastie şi să studieze
în colecţia Muzeului Naţional Ungar din Budapesta, unde
a legat prietenii cu ornitologi de seamă ai timpului, cu
reputaţie europeană ca: Madarász Gyula, Horváth Géza,
Csörgey Titusz, Schenk Jakab, Vasvári Miklós, Hámori
Mihály, Parlagi Béla, Lovassy Sándor, Nagy Jenő ş.a.
După terminarea cursurilor a devenit membru corespondent al Institutului Ungar Regal de Ornitologie unde
a trimis numeroase eşantioane, piei, ouă, oase, ingluvii,
conţinuturi stomacale, pene de păsări precum şi păsări
împăiate. Le-a transmis, în mod regulat, observaţiile sale
ornitologice şi a participat la observaţii sincrone iniţiate
de Institut.
Începând din anul 1904 a fost detaşat, din postul de
învăţător la Oraviţa, la Timişoara şi a preluat custodia colecţiilor Societăţii de Ştiinţele Naturii (1873-1918), funcţie în care a activat până la terminarea Primului Război
Mondial. După război el a fost chemat să devină primul
director al Muzeului Bănăţean, cu mesajul ca muzeul să
devină „focar de cultură pentru toate naţionalităţile din
Banat”. Până la retragerea sa în pensie a fost coordonatorul Secţiei de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Banatului Timişoara.
Pe parcursul vieţii sale Dionisie Linţia a preparat numeroase exemplare de păsări şi mamifere, care în marea
lor majoritate au fost păstrate la Muzeului Banatului Timişoara, dar au ajuns şi în colecţiile diferitelor muzee din
străinătate, de la Hanovra până la Viena, de la Budapesta
până la Vârşeţ, la şcolile timişorene, ca material didactic,
precum şi în colecţii particulare.
Experienţa sa de-o viaţă pe tărâmul ornitologiei alături
de datele ştiinţifice au fost publicate în lucrarea de sinteză: Păsările României I, Păsările din R.P.R. II-III, lucrare
recunoscută în cercurile ştiinţifice europene, fiind considerată cartea de căpătâi ale doritorilor să cunoască şi să se
familiarizeze cu viaţa păsărilor.
Colecţia sa particulară a ajuns în 1937 în posesia Municipiului Timişoara, prin donaţie. Atunci colecţa de păsări a cuprins 1300 de exemplare, alături de întreaga dotare a laboratorului de preparare (taxidermie), a biroticii, a
bibliotecii de specialitate, echipamente de teren şi campare, hărţi, notiţe ornitologice, corespondenţă ştiinţifică etc.
Astăzi, colecţia ornitologică Dionisie Linţia numără
2600 de exemplare din care 1769 piei de păsări (colecţia
ştiinţifică) restul pieselor păsări împăiate (colecţia didac-
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tică). Din punct de vedere taxonomic sunt reprezentate
350 de specii de păsări, încadrate în 20 de ordine, 51 de
familii şi 26 de subfamilii.
Păsările au fost depozitate în două încăperi de la etajul
II, aripa nordică a Castelului Huniade. Recent, în 2006,
depozitul a fost igienizat, când s-a hotărât coborârea tavanului, respectiv montarea unui tavan fals, pentru a menţine o stare de conservare mai adecvată a preparatelor uscate. Pentru izolaţia interioară a tavanului fals s-a folosit
vată de sticlă.
Cu ocazia scurgerii unei cantităţi însemnate de apă,
stratul de vată s-a îmbibat şi, după ce rigipsul a cedat,
construcţia s-a prăbuşit peste vitrinele din prima sală a
depozitului (foto 3). Molozul a ajuns pe acoperişul acestora iar scurgerile de apă au afectat interiorul mobilierului
şi implicit piesele care s-au aflat acolo (foto 4).
Salvarea patrimoniului a început a doua zi dimineaţa
prin mobilizarea muncitorilor din muzeu. Prima fază a
fost ridicarea dulapurilor din apă, aşezarea acestora pe
jumătăţi de cărămizi şi îndepărtarea apei din incintă prin
măturare şi tamponare cu cârpe. A urmat îndepărtarea resturilor căzute şi mutarea păsărilor montate care erau aşezate pe jos (datorită dimensiunilor mari). În contact direct
cu apa cleiul utilizat pentru fixarea nisipului sau scoicilor
de pe stative-suport s-a dizolvat, iar scândura impregnată
cu apa s-a încovoiat (foto 5).
Păsările evacuate au fost grupate din mers, în funcţie
de umiditatea lor (foto 6). Cele mai puţin umede au fost
curăţite prin periere şi aşezate pe un coridor în bătaia curenţilor de aer, iar cele foarte umede au fost, deasemenea,
curăţite, uscate prin utilizarea uscătorului de păr şi aşezate
pe acelaşi coridor (foto 7).
O manevră anevoioasă a fost scoaterea dupalurile din
incintă, care au pereţi de sticlă, restul construcţiei fiind
de lemn şi placaj. Părţile componente au fost şterse cu
cârpă uscată. În ciuda intervenţiei relativ rapide au rămas
semne pe părţile de placaj care pe porţiuni însemnate s-au
destructurat.
Păsările, în lipsă de alte spaţii adecvate, au fost depozitate în spaţiului destinat ierbarului şi în depozitul de mineralogie, unde după câteva zile am constatat, că datorită
spaţiului închis şi în ciuda prezenţei substanţelor puternice
de conservare, bactericide la rândul lor, pe suprafeţe lăcuite, în special pe porţiunile de bază ale dulapurilor, care au
stat aproape de apa băltită în depozit, au apărut pete de mucegai alb (foto 8). Din păcate acelaşi fenomen s-a constatat
pe piesele de patrimoniu, respectiv pe penele păsărilor şi
pe suporţii de montaj, iar sârma de susţinere a corpului, din
interiorul tarsului în special la Ardeidae, a început să ruginească, producând exfolierea solzilor (foto 9).
Au mai fost depistate şi alte deficienţe minore, ceea ce
ne-a îndemnat la formularea unor concluzii: problemele
unei colecţii de păsări care suferit avarii prin inundare,
respectiv prin umezire excesivă, sunt mai mari şi mai serioase decât ne-am fi aşteptat; salvarea pieselor de patrimoniu este extrem de anevoioasă, necesită multă atenţie,
pricepere, spaţii adecvate, dotări tehnice şi substanţe chi-
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mice ş.a. Practic, situaţia concretă dată, ne-a prilejuit regândirea depozitării, a stării de conservare şi de siguranţă
oferită de depozit, a modalităţilor de salvare de umiditate
excesivă a preparatelor uscate, a intervenţiilor adecvate
curăţirii lor, tratamentul fungicid, îndepărtarea petelor de
arsen, recristalizată pe penaj, chiar şi a materialelor utilizate pentru realizarea preparatelor prin împăiere etc.
S-a dovedit că personalul din muzeu nu a fost pregătit
pentru asemenea evenimente, ceea ce ne obligă la regândirea pregătirii de specialitate, în special din punctul de
vedereii al cunoaşterii şi controlării parametrilor şi tehnicilor de menţinere a stării de conservare precum şi a
managemntul patrimonului cultural.
Ideea de bază călăuzitoare, specifică muzeelor şi colecţiilor consacrate, a fost păstrarea încontinuare, încă pe
parcursul a multor generaţii, a acestei colecţii de păsări
însemnate, cu valoare documentară, ştiinţifică şi culturală incontestabilă. Cu atât este mai valoroasă cu cât
astăzi toate speciile de păsări din Europa sunt protejate,
iar prelevarea prin colectare, întemeierea unei colecţii cu
exemplare numeroase nu sunt recomandate, se pot efectua
numai cu aprobări speciale, în esenţă, nici nu sânt intens
dorite, fiind şi imorale.
Pentru salvarea colecţiei de păsări Dionisie Linţia a
trebui să adaptăm o modalitate de intervenţie rapidă.
După întocmirea unui proces-verbal amplu al întâmplărilor s-a hotărât tratarea păsărilor şi a suportului de montaj
cu alcool absolut 100 %, pentru a favoriza prin procesul
exicativ şi fungicid uscarea rapidă a pieselor. Uscarea păsărilor prin ventilaţie continuă s-a dovedit metoda cea mai
eficace atât în cazul pieselor de patrimoniu, a vitrinelor,
sertarelor cât şi însuşi a depozitului.
Datorită faptului că depozitul nu poate fi remediat
imediat şi nici substanţele comandate nu au fost achiziţionate, din lipsă de fonduri, pe de o parte, iar pe de altă
parte, de când există muzeul timişorean a suferit din cauza
lipsei de spaţiu, am propus iniţierea unui tronson expoziţional, pe coridorul etajului II al Castelului Huniade, prin
vitrine depozit.
Problema tratării păsărilor împăiate împotriva fungilor
se pare că este de nerezolvat. Sprayuri cu efect fungicid
obişnuite pot lăsa urme pe penaj, ceea ce poate duce la degradarea parţială sau integrală a pieselor. Gazarea pieselor
individuale este de neconceput în lipsa aparaturii tehnice, a substanţelor potrivite în cazul păsărilor şi a dotărilor
spaţiale, amenajate în acest sens.
Ar fi trebuit definit, cu maximă urgenţă un spaţiu de
depozit, în incinta Castelului Huniade, dar momentul nu
este potrivit, datorită faptului că este propusă restaurarea integrală al clădirii medievale, iar mutările, chiar şi
în incintă, vor fi inevitabile. Cândva, Secţia de Ştiinţele
Naturii a Muzeului Banatului Timişoara ocupa întreg spaţiu al etajului II din Castel, astăzi suprafaţa expoziţională a fost diminuată cu peste 60 %. Experienţa dezvoltării
muzeale, cu o tradiţie de 138 de ani, colecţiile de mare
însemnătate, calitatea şi cantitatea patrimoniului cultural
naţional ne dau speranţa ca în optica forurilor administra-

tive acest bastion al culturii şi ştiinţei bănăţene va primi
locul cuvenit, în raport cu reţeaua muzeelor naţionale, iar
printr-o colaborare cu specialişti şi experţi atestaţi, alături
de arhitecţi şi constructori, va putea dobândi o nouă formă, modernă şi utilă prezentării, depozitării şi conservării
patrimoniului.
Nu ar fi de prisos conceperea unui muzeu sinestătător de Ştiinţele Naturii, într-un spaţiu adecvat cu depozite
moderne şi dotate, cu spaţii expoziţionale generoase, cu
sală multimedia şi săli dedicate programelor interactive,
conform cerinţelor europene, unde asemenea catastrofe ar
fi excluse.
În lipsa acestora păstrarea şi conservarea celei mai
mari colecţii de păsări din România, care permite şi studii
comparative, va rămâne încontinuare un deziderat major,
dorinţa unor personalităţi, consacraţi ocrotirii, păstrării
şi conservării patrimoniului cultural naţional. Cultura şi
renumele preocupărilor muzeale pierde zi cu zi teren din
sfera culturală tradiţională a societăţii noastre, ceea duce
implicit la pierderea unei cantităţi însemnate a patrimoniului existent.
Ieşirea din această situaţie ingrată, salvarea colecţiilor
muzeale nu se va putea desăvârşi numai prin colaborări
interdisciplinare, prin activitatea susţinută a specialiştilor,
precum şi suşţinere a întregii sfere intelectuale a comunitare, care apreciază şi se consideră prieteni neclintiţi
ai patrimoniului cultural naţional şi implicit ai edificiilor
muzeale.
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Aspect din depozitul de păsări inundat
Apa în exces s-a scurs dintr-o încăpere în cealaltă
Tavanul din rigips umezit s-a prăbuşit pe vitrine
Părţile din placaj ale dulapurilor au fost îmbibate
cu apă
Pasăre cu penaj deteriorat şi umed
Gruparea păsărilor în funcţie de gradul de deteriorare
Îndepărtarea rezidurilor de pe penajul umed cu
ajutorul unei pensule uscată
Pete de mucegai vizibile pe părţile inferioare ale
dulapurilor
Petele de mucegai au apărut şi pe penajul umezit
al păsărilor dar şi pe suportul păsărilor împăiate
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