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Abstract 
After the World War II, the laboratories of fundamental and applicative research from the universities, the 

profile  institutes, biological stations, botanical gardens and museums of natural history started to recover step-by-step, 
in parallel with the apparition of new research units equipped with new apparatures and young personal. In the period 
1948-1989, the process continued in an ever increasing rythm in the majority of biological disciplines, the fundamental 
and applied research having the material basis enssured by the state. Only in the case of some disciplines suited to 
politization – such as the general biology, genetics and agrobiology – was felt, especially in the  first decades, the  
imixtion of the “party activists” that controlled the didactic activity and the scientific research and politically censored 
the papers, before they were sent to print.  
 

INTRODUCERE 
 

În anii care au urmat celui de-al doilea r�zboi mondial, laboratoarele de cercetare fundamental� �i aplicativ� 
din universit��i, institute de profil �i sta�iuni biologice din �ar� au început s� se refac� treptat, în paralel cu apari�ia unor 
noi institute �i sta�iuni. Instalarea regimului comunist, în 1948, sub presiunea URSS, a determinat implica�ii pozitive (un 
ritm de dezvoltare tot mai accelerat în majoritatea disciplinelor biologice datorit� asigur�rii bazei materiale pentru 
cercetare de c�tre Stat) dar �i implica�ii negative, mai ales în primele decenii ale perioadei 1948-1989, asupra acelor 
discipline care se pretau la politizare, cum sunt biologia general�, genetica sau agrobiologia. Pentru a ne putea imagina 
atmosfera din acei ani, recurgem la articolul autobiografic al profesorului RADU CODREANU, fost asistent al savantului 
EMIL RACOVI��, publicat postum (1998): „Pe linia exceselor curentului stalinist – scrie profesorul – reprezentat în 
biologie de teoriile eronate ale lui T. D. LÂSENCO �i OLGA LEPE�INSKAIA, am fost acuzat de cosmopolitism, weismano-
mendelo-morganism �i alte concep�ii considerate, pe atunci, reac�ionre. Atacat în pres� �i în diferite �edin�e (...) am fost, 
ca penalizare, str�mutat (de la Catedra de Biologie General� a Facult��ii de Biologie din Bucure�ti n.a.) la disciplina de 
Zoologia Nevertebratelor (...) într-un domeniu cu mai pu�ine tangen�e ideologice”. Dar campania de „nemeritat� 
ponegrire” a continuat �i dup� acest transfer. Astfel, decanul N. S�L�GEANU a scris un articol critic în Contemporanul 
(nr. 346 din 22 mai 1953), iar �eful de catedr�, M. A. IONESCU, a propus îndep�rtarea sa din înv���mânt. „La Academie 
– continu� profesorul – printr-o nejustificat� ostilitate, pre�edintele TR. S�VULESCU a determinat o adres� semnat� de E. 
MACOVSCHI, pre�edintele Sec�iei de Biologie, prin care eram revocat din colectivul de Fauna României pentru lips� 
îndelungat� de activitate �tiin�ific�, f�r� s� �in� seama c�, în acela�i timp (1951), mari personalit��i ca D. VOINOV, P. 
BUJOR �i GH. MACOVEI înaintau recomandarea s� fiu ales membru titular al Sec�iei de �tiin�e Biologice”.  Fiind un caz 
tipic de persecutare a celor ce nu se aliniau „politicii de partid” de c�tre cei ce conduceau înv���mântul superior �i 
cercetarea �tiin�ific�, a trebuit s� treac� mul�i ani pân� i-au fost atestate titlul de profesor universitar (1956) �i de doctor 
în biologie (1960) �i a avut voie s� participe, din nou, cu lucr�ri la manifest�rile interna�ionale. Abia „odat� cu 
orientarea de suveranitate deplin� a ��rii noastre �i de adoptare a rezultatelor revolu�iei tehnico-�tiin�ifice mondiale (...) 
s-au domolit analizele r�uvoitoare ale cursului meu �i am fost admis în Consiliul �tiin�ific al Facult��ii de Biologie”. La 
rândul ei, Academia �i-a reconsiderat atitudinea, alegându-l membru corespondent (1963) �i apoi titular (1974). 

Schimb�rile radicale în structura politico-social� �i economic� a ��rii, produse dup� instalarea „dictaturii 
proletariatului”, în 1948, au determinat schimb�ri la fel de radicale în cercetarea �tiin�ific�, care au început cu 
reorganizarea înv���mântului superior �i a Academiei Române. La cele trei universit��i s-au ad�ugat altele patru (la 
Timi�oara, Craiova, Bra�ov �i Gala�i) �i mai multe institute pedagogice de trei ani – toate înzestrate cu catedre �i 
laboratoare de biologie. Catedrele de botanic� din institutele agronomice �i de silvicultur� au fost dublate cu catedre de 
fiziologie. Programul de studii pentru înv���mântul biologic s-a îmbog��it cu noi discipline ca: genetica, ecologia, 
hidrobiologia, microbiologia, entomologia, fitopatologia, parazitologia, biochimia, biofizica, biomatematica �i altele. S-
au înfiin�at noi  sta�iuni biologice pentru cercet�ri �i practic� studen�easc�: Sta�iunea Hidrobiologic� de la Br�ila a 
Universit��ii din Bucure�ti (fondat� de �T. NEGREA, 1955), Sta�iunea „Stejarul” de la Pâng�ra�i a Universit��ii din Ia�i �i 
Sta�iunea de la Arcalia a Universit��ii din Cluj. Au ap�rut noi muzee de �tiin�e naturale la Deva, Sibiu, Bac�u �i 
Suceava, unele dotate cu laboratoare pentru cercetare �tiin�ific�. Universit��ile, Gr�dinile Botanice �i unele muzee au 
început s� editeze periodice �tiin�ifice proprii, incluzând numeroase articole de biologie.  

Sec�ia de �tiin�e Biologice a Academiei (numit� mai întâi „Academia Republicii Populare Române”, apoi a 
„Republicii Socialiste România”) a orientat �i administrat patru institute de cercetare (Institutul de Biologie „TRAIAN 
S�VULESCU”, Institutul de Speologie „EMIL RACOVI��”, Institutul de Biochimie �i, spre sfâr�itul perioadei, dup� vizita 
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savantului EMIL PALADE în România, Institutul de Biologie Celular�), precum �i dou� Centre de Cercet�ri  Biologice (la 
Ia�i �i Cluj). În perioada 1970-1989, aceste unit��i de cercetare au fost transferate la Ministerul Educa�iei �i 
Înv���mântului, pentru ca în 1990 s� revin� sub tutela Academiei, care �i-a reluat titlul ini�ial de „Academia Român�” �i 
�i-a reprimit membrii exclu�i abuziv în 1948, unii post-mortem. În total, num�rul biologilor ocupa�i cu cercetarea 
fundamental� a crescut la 1200. Ei au abordat deopotriv� disciplinele „clasice” �i cele moderne, inclusiv „cele de 
grani��”. Rezultate remarcabile s-au ob�inut în toate domeniile, dar mai ales în hidrobiologie �i biospeologie, în care s-a 
pus accentul pe studiul biodiversit��ii în toate mediile subterane din România �i alte ��ri (NEGREA et al., 2004).  

Comunicarea între cercet�tori s-a intensificat prin participarea lor la colocvii, sesiuni �i congrese organizate în 
România. Mai pu�in la cele din ��rile capitaliste, pentru c� trebuia aprobarea „organelor de partid” care nu se d�dea 
celor suspecta�i de inten�ia de a r�mâne „dincolo” sau de inten�ia de „a vorbi de r�u” conducerea partidului unic. 

De mare succes s-au bucurat expedi�iile biospeologice organizate de Institutul de Speologie „Emil Racovi��” în 
arhipelagul cubanez (1969 �i 1973), rezultatele fiind publicate de Editura Academiei în patru volume; expedi�iile 
biooceanografice în apele peruane �i în cele africane la care a participat sau le-a organizat MIHAI B�CESCU, directorul 
Muzeului de Istorie Natural� „GRIGORE ANTIPA”, cu rezultate publicate în diferite periodice; expedi�ia transafrican� 
condus� de prof. NICOLAE BOTNARIUC (1970-1971) �i altele.  

Activitatea editorial� biologic�, având baza material� asigurat� de Stat, a fost prolific� �i important�. Astfel, 
pân� în 1989, au ap�rut, în Editura Academiei, toate cele 13 volume planificate din Flora României �i primele 77 de 
volume din Fauna României. Aceea�i Editur� a asigurat publicarea celor mai reprezentative periodice biologice 
române�ti, în limba român� sau în „limbi de congres”: Studii �i Cercet�ri de Biologie, Revue Roumaine de Biologie, 
Ocrotirea Naturii, Travaux de l’Institut de Spéologie „Emile Racovitza” �i altele – a c�ror apari�ie continu� �i azi. 

În acest cadru general prezent�m, succint �i critic, tendin�ele de cercetare �i principalele realiz�ri ale 
disciplinelor biologice în perioada 1948-1989. Pentru detalii a  se consulta, în principal, E. POP �i R. CODREANU (1975), 
GH. MOHAN et al. (1996) �i R. CODREANU (1998 a �i b). 

 
DISCIPLINELE BOTANICE 

 
Sistematica vegetal� 
S-a aflat în plin progres, fiind studiate în special algele (�T. �i L. PÉTERFI, I. T. TARNAVSCHI, MARIA CELAN, 

CONSTAN�A MORUZI, M. OLTEAN, H. SKOLKA, L. GAVRIL�), ciupercile (colectivul condus de TR. S�VULESCU), 
mu�chii (TR. �TEFUREAC �i C. PAPP) �i lichenii (CONSTAN�A MORUZI, V. CODOREAN �i al�ii). În 1984 a ap�rut 
determinatorul ilustrat de GH. MOHAN. Dar principala realizare a botani�tilor în aceast� perioad�  a fost elaborarea �i 
tip�rirea marei monografii Flora României în 13 volume (coordonator acad. E.I. NYÁRÁDY) – prima oper� de acest gen 
din sud-estul Europei – de o importan�� covâr�itoare pentru progresul sistematicii vegetale �i al geobotanicii 
fundamentale. 

 
Palinologia 
A luat un avânt deosebit datorit� colectivului de la Cluj condus de E. POP care a efectuat analize în numeroase 

z�c�minte de turb� �i cel al lui I. T. TARNAVSCHI de la Bucure�ti care a studiat morfologia polenului florei spontane �i 
cultivate. În 1981 a ap�rut Monografia polenului florei României, semnat� de I. T. TARNAVSCHI et al. 

 
Geobotanica 
A înregistrat rezultate remarcabile datorit� organiz�rii de sta�ionare ecologice �i excursii, a public�rii de 

îndrum�toare metodologice (AL. BORZA �i N. BO�CAIU) �i a unei h�r�i geobotanice a României (N. DONI��, V. 
LEANDRU �i E. PU�CARU-SOROCEANU). Un aport deosebit l-au adus colectivele geobotanice de la Comitetul Geologic 
(E. �ERB�NESCU) �i institutele agronomice (Al. BUIA, Gh. ANGHEL, M. R�V�RU�). În aceast� perioada s-au publicat 
lucr�ri de sintez� regionale, bazate pe cercet�ri proprii, privind flora �i vegeta�ia României. Unele dintre ele au caracter 
fundamental:  Mla�tinile de turb� din R.P. Român� (E. POP, 1960), Flora �i vegeta�ia Mun�ilor Retezat (E.I. NYÁRÁDY, 
1958) �i Flora �i vegeta�ia Mun�ilor Bucegi (AL. BELDIE, 1969). Altele sunt de geobotanic� aplicat�: P��unile alpine 
din Bucegi (D. PU�CARU et al., 1956), Fâne�ele din Oltenia (AL. BUIA et al., 1959), Poten�ialul productiv al Masivului 
Vl�deasa (I. R�SMERI��, 1970). În 1980 a ap�rut volumul „Cenotaxonomia �i corologia grup�rilor vegetale din 
România”  (V. SANDA et al.), în care sunt consemnate 1172 de asocia�ii vegetale. Peste 125 de botani�ti au participat la 
studii de geobotanic�, unii dintre ei activi �i ast�zi (2005).  

 
Etnobotanica 
A fost una dintre preocup�rile savantului AL. BORZA. Dic�ionarul s�u con�ine 11 000 de nume române�ti de 

plante.  
 
Morfologia �i citologia vegetal� 
A stat în aten�ia multor botani�ti. A fost studiat� morfologia polenului la peste 2000 de specii din România, 

morfologia stomatelor la plantele carnivore precum �i a gineceului �i fructului la Helobidae (I.T. TARNAVSCHI �i colab, 
1958-1962); morfologia inflorescen�elor (M. GU�ULEAC, 1957); morfologia briofitelor (TR. �TEFUREAC, 1960); 
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morfologia plantelor acvatice (M. ANDREI, 1966); anatomia �i histologia unor graminee (C. BURDUJA �i C. TOMA) etc.   
Au fost publicate monografii pentru plante de cultur� �i pomi fructiferi.  

Din citologie s-au desprins citofiziologia �i citogenetica. Contribu�ii citologice importante au adus colectivele 
lui I. T. TARNAVSCHI �i I. CIOBANU, ultimul folosind microscopul electronic.  

 
Fiziologia vegetal� 
Colectivul de la Facultatea de Biologie din Bucure�ti a studiat fotosinteza la plante, publicând în final 

monografia Fotosinteza (N. S�L�GEANU, 1972). Cercet�ri de fiziologie vegetal� s-au f�cut �i la Institutului Agronomic 
„Nicolae B�lcescu” din Bucure�ti (N. ZAMFIRESCU, D. DAVIDESCU, GH. BÂLTEANU); la Institutul de Agronomie �i la 
Centrul de Cercet�ri Biologice din Cluj (E. POP �i �coala sa de citofiziologie alc�tuit� din I. GRIN�ESCU, ANA FABIAN �i 
al�ii); la Universitatea din Ia�i, unde s-a studiat regimul de ap�, fotosinteza �i nutri�ia mineral� a plantelor, în paralel cu 
cercet�ri de citofiziologie (colectivul ELENEI JEANRENAUD); la Institutul Agronomic �i la Centrul de Cercet�ri Biologice 
din Ia�i, unde s-au studiat solurile salinizate, biologia polenului etc; la Institutul Agronomic din Timi�oara , unde 
colectivul lui M. PU�CA� a efectuat cercet�ri aplicative (norme de irigare, repausul seminal la cereale, nutri�ia la sfecla 
de zah�r �i bumbac etc); la Institutul Agronomic din Craiova �i la Sta�iunea Experimental� din Mun�ii Parâng, unde s-au 
efectuat cercet�ri în scop aplicativ, �i la Facultatea de Silvicultur� din Bra�ov, unde colectivul lui DARIE PARASCAN a 
studiat regimul de ap� la  plantele lemnoase, în paralel cu cercet�ri de silvicultur� �i dendrometrie.  

 
Microbiologia �i fitopatologia 
Un aport substan�ial l-au adus colectivele de microbiologie �i fitopatologie de la Institutul de Biologie din 

Bucure�ti, de la facult��ile de biologie �i de la institutele agronomice din Bucure�ti, Ia�i, Cluj �i Craiova care au 
aprofundat studiul virusurilor, bacteriilor �i ciupercilor fitopatogene. �eful de �coal�, TR. S�VULESCU, împreun� cu 
discipolii s�i, ALICE �i OLGA S�VULESCU, C. SANDU-VILLE, I. �i E. R�DULESCU, VERA BONTEA, A. RACOVI��, 
EUGENIA ELIADE, Al. V. ALEXANDRI �i mul�i al�ii, au publicat studii privind ciupercile parazite pe arbori �i arbu�ti, 
pomi fructiferi, vi�a de vie, plante industriale, ornamentale, medicinale, furajere, potajere sau parazite pe alte 
substraturi. Dintre sinteze, re�inem, Monografia uredinalelor �i Monografia ustilaginalelor (TR. S�VULESCU, 1953 �i 
1957). Dup� 1966,  microbiologii de la Institutul de Biologie, în frunte cu  I. LAZ�R �i LUCIA DUMITRU �i-au extins 
cercet�rile asupra microflorei implicate în tehnologia industriei alimentare, în biodeteriorarea monumentelor de art�, a 
lemnului din mine, a petrolului etc. Cercet�torii de la Institutul agronomic din Bucure�ti au publicat sintezele: 
Combaterea integrat� în protec�ia plantelor (T. BAICU �i A. S�VESCU, 1978) �i prima carte româneasc� despre Bolile �i 
d�un�torii produselor agricole (A. HULEA et al., 1982). La promovarea microbiologiei generale, ca obiect de 
înv���mânt �i cercetare fundamental�, un rol important l-a avut profesorul G. ZARNEA �i colectivul s�u; în prezent 
(2005), el continu� elaborarea Tratatului de Microbiologie general�, ajuns la al �aselea volum.  
 

DISCIPLINELE ZOOLOGICE 
 

Fauna de nevertebrate 
A beneficiat mult de cercet�rile aprofundate, la nivel mondial, ale profesorului R. CODREANU �i colectivului 

s�u de la Facultatea de Biologie din Bucure�ti. Principalele contribu�ii ale savantului: studiul tricladelor �i al 
microsporidiilor parazite pe crustacei �i insecte (inclusiv la microscopul electronic, cu DOINA B�LCESCU, 1974), 
promovând protozoologia �i patologia nevertebratelor; clasificarea sporozoarelor (1970); elaborarea unei sinteze privind 
evolu�ia filogenetic� a metazoarelor, în care pledeaz� pentru o teorie integrat� a evolu�iei biologice, ap�rut� postum 
(1998 b); coordonator �i autor al volumului Biologia din seria Istoria �tiin�elor din România (1975).  Dar, principala 
realizare a zoologilor români în aceast� perioad� a fost elaborarea �i tip�rirea primelor 77 de volume („fascicule”) din 
cele 307 preconizate pentru marea monografie Fauna României (conform Îndrum�torului ap�rut în 1951).  Din 
nefericire, acest ritm n-a mai fost posibil dup� 1989, din lips� de fonduri. Volumele acestei serii academice de 
importan�� na�ional� (�i nu numai) continu� s� apar� �i ast�zi (N. BOTNARIUC �i �T. NEGREA, redactori  responsabili �i 
E. NI�U, secretar). Tot în aceast� perioad� au ap�rut �i alte sinteze importante: tratatul de Zoologia nevertebratelor (V. 
GH. RADU �i V. V. RADU, 1958, 1967); Principiile �i metodele zoologiei sistematice (P. B�N�RESCU, 1973); 
Determinatorul mu�telor sinantrope de A. DUMITREASA (1962); Atlasul insectelor d�un�toare agriculturii (A. 
S�VESCU, 1962); Biologia galelor (M.A. IONESCU, 1973); Combaterea biologic� a d�un�torilor (N. IACOB et al., 
1975); Fauna în seria Defileul Dun�rii „Por�ile de Fier”(coordonator M. A. IONESCU, 1975); Probleme de biologie 
evolu�ionist�: taxonomie �i specia�ie (coordonator R. CODREANU, 1978); Atlas zoologic (C. BOGOESCU et al., 1980); 
Tratat de zoologie agricol� (A. S�VESCU et al., 1982); Entomologie agricol� (T. PERJU et al., 1983).  Dup� cum se 
observ�, în aceast� perioad� accentul a fost pus pe cercetarea aplicativ�; cercetarea fundamental� era încurajat� numai 
dac� rezultatele puteau fi folosite în practic� în viitorul imediat. 

 
 
Fauna de vertebrate 
Contribu�ii substan�iale la ichtiologie a adus P. B�N�RESCU prin studiul originii �i r�spândirii pe�tilor dulcicoli 

euro-mediteraneeni, prin reviziile sistematice la ciprinide (1964 –), prin publicarea în seria Fauna României a 
volumelor Pisces-Osteichthyes (1964), �i Cyclostomata �i Chondrichthyes (1969), precum �i prin monografia 
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gobioninelor (cu T. NALBANT, 1973). Alte sinteze: Tratat de ichtiologie (S. C�R�U�U, 1952) �i Pe�tii din apele R.P. 
Române (C. S. ANTONESCU, 1957). I.E. Fuhn a publicat, în seria Fauna României, volumele Amphibia (ap�rut în 1960 
f�r� autor pentru c�... f�cuse cerere de plecare în Israel !) �i Reptilia (cu �T. VANCEA, în 1961). Cele 3 volume din 
monografia lui D. LIN�IA, P�s�rile din RPR (1953-1955) �i volumul Aves publicat de colectivul lui I. C�TUNEANU în 
seria Fauna României (1978) sunt singurele sinteze pentru ornitologie ap�rute în aceast� perioad�. Mamiferele au fost 
studiate în principal de D. MURARIU, A. POPESCU, S. HAIMOVICI �i N. VALENCIUC, dar monografiile pentru  Fauna 
României  au ap�rut dup� anul 1989 (4 volume scrise de D. MURARIU �i colab., iar  volumul Chiroptera de N. 
VALENCIUC). Alte sintetze despre vertebrate: Biologia �i principiile culturii vânatului (A. M. COM�IA, 1961) �i 
determinatorul Vertebrate din România (V. IONESCU, 1968) la care se adaug� dou� monografii de etnozoologie: Pe�tii, 
a�a cum îi vede t�ranul pescar român (1947) �i P�s�rile în nomenclatura �i via�a poporului român (1961) – ambele de 
M. B�CESCU.  

 
Parazitologia 
S-au f�cut progrese în parazitologia pe�tilor (E. ROMAN–CHIRIAC, I. R�DULESCU) �i  s-au publicat monografii 

despre dipterele tabanide, ostreide �i simuliide în seria Fauna României. De parazitologia veterinar� s-a ocupat C. 
CERN�IANU (monografia despre piroplasme �i piroplasmoze, 1957 �i1958), iar de parazitologia medical� colectivul lui 
GH. LUPA�CU (monografiile despre hidatoz� �i trichineloz�, 1968, 1970).  

 
Morfologia animal�, histologia, citologia �i biologia celular� 
Colectivele din Bucure�ti, Cluj �i Ia�i au studiat anatomia �i histologia la pe�ti, batracieni, reptile �i mamifere 

(G. T. DORNESCU �i colab., 1948-1970); au efectuat cercet�ri de histologie �i embriologie la anostracei, insecte �i pe�ti 
(I. STEOPOE �i colab., 1948-1970); au f�cut studii citologice �i histochimice la viermi, crustacee �i unele vertebrate (M. 
IONESCU–VARO, 1961-1971); s-au ocupat de citologia �i citochimia neuronilor la molu�te, insecte �i roz�toare (M. 
TEODORESCU, 1958-1964); au studiat structuri �i ultrastructuri, neurosecre�ia, ovogeneza, etc la diferite animle (M. 
CALOIANU IORD�CHEL, A. RAIANU PETRESCU, C. �i P. PRUNESCU , D. CODREANU B�LCESCU); au efectuat studii de 
osteologie comparat� la felide, ecvidee �i primate fosile (OLGA NECRASOV, S. HAIMOVICI, P. SAMSON, C. R�DULESCU 
�i al�ii); au studiat morfologia extern� �i structura histologic� la pe�ti (O. NECRASOV �i GH. HASAN, 1951-1961). 
Sinteze �i monografii: Cercet�ri de embriologie experimental� (B. MENKES, 1958), Determinarea �i diferen�ierea 
sexual� la vertebrate (VICTOR PREDA et al., 1968), Biochimia dezvolt�rii embrionare la vertebrate (V. PREDA et al., 
1970), Biologia celular� (I. DICULESCU et al., 1974), Atlasul de anatomie al animalelor domestice (V. GHE�IE, 1954, 
1957), Sistemul neurovegetativ la mamiferele �i p�s�rile domestice (V. GHE�IE, E. �i Z. PASTEA, 1962).  

 
Fiziologia animal� 
Colectivul de fiziologie de la Bucure�ti (N. �ANTA, GH. APOSTOL, Gr. STRUNGARU, C. CEAU�ESCU) s-a ocupat 

în special de fiziologia mu�chilor netezi �i a sistemului nervos central �i de studiul metabolismului energetic la diferite 
vertebrate.  La Ia�i, colectivul profesorului P. JITARIU, a studiat fiziologia �i biochimia ficatului �i mu�chilor scheletici 
la mamifere, fiziologia cardiac� la broa�te etc., dar a abordat �i teme practice, ca metabolismul mineral �i organic al 
ciupercii Penicillium în timpul fabric�rii penicilinei. La Cluj, colectivul profesorului EUGEN PORA a definit no�iunea 
„rophie” ca form� modern� a conceptului de echilibru ionic. Studii de fiziologie animal� în scopuri aplicative s-au 
efectuat �i în cadrul facult��ilor de zootehnie �i medicin� veterinar� din Bucure�ti, Ia�i �i Timi�oara.  

 
Zoogeografia 
În 1946 a ap�rut prima încercare de sintez� în domeniu, intitulat� Introducere în Biogeografia României, 

semnat� de R. C�LINESCU. Acela�i autor a coordonat lucrarea Biogeografia României, cu capitole de valoare inegal�; P. 
B�N�RESCU a remarcat, ca deosebit de valoros, capitolul despre fauna cavernicol�, scris de V. DECU �i �T. NEGREA. 
Dintre to�i biologii români, P. B�N�RESCU a adus cele mai însemnate contribu�ii la zoogeografie prin: sinteza asupra 
ihtiofaunei de ap� dulce din subregiunea euro-mediteranean� (1960);  seria de articole, majoritatea publicate în Revue 
Roumaine de Zoologie, privind zoogeografia pe�tilor de ap� dulce sau a întreagii faune acvatice din diferite regiuni ale 
globului (1968-1983); lucrarea Principii �i probleme de zoogeografie (1970); lucrarea Biogeografie, perspectiv� 
genetic� �i istoric�  (cu N. BO�CAIU, 1973); cele 3 volume din Zoogeography of Fresh Waters (1990-1992), care 
reprezint� prima zoogeografie care trateaz� fauna de ap� dulce la nivel mondial, în principal pe baza speciilor de 
molu�te, crustacee �i pe�ti. I. Pop a tip�rit cele dou� volume ale manualului s�u Biogeografia ecologic� (1977, 1979). 

 
Biologia general� 
În primii ani ai „perioadei comuniste”, de problemele biologiei generale s-au ocupat îndeosebi V. PREDA, V.D. 

MÂRZA, N. BOTNARIUC, V. S�HLEANU, B. STUGREN �i al�ii – prin prisma „concep�iei materialist-dialectice” �i a 
„miciurinismului”–ambele importate din URSS  �i a c�ror „însu�ire” era obligatorie pentru biologi înc� din facultate. 
Dintre excep�ii, amintim pe R. CODREANU, a c�rui pozi�ie ferm� �i curajoas� i-a pricinuit, dup� cum am ar�tat deja, o 
aprig� persecu�ie, �i pe C. MOTA�, care a pl�tit cu �apte ani de temni�� grea faptul c� nu s-a lep�dat de convingerile sale 
�tiin�ifice �i politice. La polul opus, savan�i de talia lui �TEFAN MILCU au acceptat s� se alinieze, „politicii de partid”. 
Iat� ce scria el, printre altele, în prefa�a volumului Darwinismul �i problema evolu�iei în biologie (1960): „S� amintim 
îndeosebi miciurinismul, care a dat o puternic� fundamentare teoretic� �i practic� procesului de transformare dirijat� la 
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plante �i animale”. Câ�iva ani mai târziu, B. STUGREN (1965) mai pomene�te despre Dialectica naturii a lui Engels, dar 
nici un cuvânt despre miciurinism. El se declar� adeptul teoriei sistemelor deschise, ca majoritatea biologilor de dincolo 
de „cortina de fier” �i sus�ine c� „înainte de toate este necesar s� se renun�e la pozi�ia negativist� fa�� de genetica 
molecular�” deoarece „condamnarea concep�iei  care afirm� rolul acizilor nucleici în ereditate este cu totul 
ne�tiin�ific�”. Dar lucr�rile care au contribuit în mod hot�râtor la promovarea concep�iei sistemice în România sunt 
semnate de N. BOTNARIUC: „Principii de biologie general�” (1967), „Concep�ia �i metoda sistemic� în biologia 
general�” (1976), Evolu�ionismul în impas? (1992) �i „Evolu�ia sistemelor biologice supraindividuale” (2003) – toate 
publicate în Editura Academiei. 

 
Istoria biologiei a beneficiat de urm�toarele lucr�ri mai cuprinz�toare: capitolul  Din istoria biologiei 

române�ti (S. GHI��, 1961), bro�urile Emil Racovi�� (�T. MILCU, 1956) �i Grigore Antipa (C. MOTA�, 1961), c�r�ile 
Figuri de naturali�ti (C. MOTA�, 1960), Figuri de botani�ti români (E. POP, 1967), Emil Racovi�� (C. MOTA� �i C.A. 
GHICA, 1969) �i Grigore Antipa (GH. BÂRC� �i M. B�CESCU, 1969), Biologia (coord. E. POP �i R. CODREANU, 1975), 
Istoria ihtiologiei române�ti (G. D. VASILIU �i GH. MANEA, 1987), Biologi din România (G. D. VASILIU, ap�rut� 
postum, în 2001) �i Pe urmele lui Grigore Antipa (�T. NEGREA, 1990), care con�ine date inedite despre via�a �i opera 
savantului, inclusiv despre contemporanii s�i.  
 

DISCIPLINELE BIOLOGICE „DE GRANI��” 
 

Ecologia 
Colectivul ecologic al Institutului de Biologie din Bucure�ti a studiat cu prec�dere biocenozele terestre din 

Carpa�i �i Dobrogea, iar cel a lui GR. ELIESCU s-a ocupat de protec�ia p�durilor împotriva insectelor d�un�toare. Lucr�ri 
de sintez� publicate: Cercet�ri ecologice în Podi�ul Babadag (I. POPESCU-ZELETIN et al., 1971),  Ecologie forestier� 
(N. DONI��, ST. PURCELAN, I. CEIANU �i AL. BELDIE, 1977), Ecosisteme din România (coord. C. PÂRVU, 1980), 
Ecologie general� (B. STUGREN, 1965), Dic�ionar de ecologie (P. NEAC�U �i ZOE APOSTOLACHE STOICESCU, 1982), 
care con�ine peste 3000 de termeni. Lucr�rile de ecologie terestr� din aceast� perioad� reprezint� începutul cercet�rilor 
române�ti la nivel popula�ional �i biocenotic, cu încerc�ri de sintez� a rezultatelor ob�inute.  

 
Hidrobiologia 
Spre deosebire de ecologia terestr�, cea a mediilor acvatice, cu vechi tradi�ii, a avut o puternic� dezvoltare. 

Continuând cercet�rile lui GR. ANTIPA, publicate în 1910, colectivul profesorului N. BOTNARIUC de la Facultatea de 
Biologie din Bucure�ti �i cel al Sta�iunii Hidrobiologice din Br�ila, condus de �T. NEGREA, au efectuat un studiu 
ecologic de mare anvergur� asupra complexului de lacuri Crapina-Jijlia din zona inundabil� a Dun�rii, atât în condi�ii 
naturale (1956-1960), cât �i dup� îndiguire (1966-1967). Principalele rezultate au fost publicate în revista Hidrobiologia 
(N. BOTNARIUC �i S. BELDESCU, 1961) �i în cartea Ecologia popula�iilor de cladoceri �i gasteropode din zona 
inundabil� a Dun�rii (�T. NEGREA �i A. NEGREA, 1975), confirmând concluziile lui GR. ANTIPA.  
Cercet�ri de hidrobiologie în apele interioare române�ti, cu prec�dere în �enal, zona inundabil� �i Delta Dun�rii, au fost 
efectuate de colectivul Facult��ii de Biologie din Bucure�ti, de colectivul Comisiei de Hidrobiologie a Academiei 
Române, de colectivul Sec�iei de Hidrobiologie a Institutului de Biologie din Bucure�ti �i de cel al Institutului de 
Cercet�ri Piscicole din Bucure�ti – ultimul ocupându-se �i de cercetarea lacurilor litorale �i a M�rii Negre. Numeroase 
sunt lucr�rile de sintez� �i monografiile publicate de aceste colective: Pe�tii din apele R. P. Române, Biologia apelor �i 
Marea (toate trei de C. S. ANTONESCU, 1957-1960; Monografia limnologic� a sectorului românesc al Dun�rii (15 
autori, printre care TH. BU�NI��, L. RUDESCU, A. C. BANU, V. EN�CEANU, P. B�N�RESCU, GH. BREZEANU, M. 
OLTEAN, 1967); Bibliographie roumaine du Danube inférieur (1969); Monografia zonei „Por�ile de Fier”(TH. 
BU�NI��, GH. BREZEANU, M. OLTEAN, V. POPESCU MARINESCU �i E. PRUNESCU ARION, 1970);  Die Limnologie der 
Donau (monografie publicat� la Stuttgart, 1967, cu trei capitole scrise de V. EN�CEANU, TH. BU�NI�� �i L. RUDESCU); 
Via�a în Delt� (N. BOTNARIUC, 1960), Biologia apelor impurificate (I. M�L�CEA, 1969), Danube Delta, a monographic 
study (GH. BREZEANU et al., editori, în curs de elaborare). 

Studiul hidrobiologic complex al platformei continentale a M�rii Negre a f�cut obiectul colectivului alc�tuit de 
MIHAI B�CESCU din hidrobiologii marini de la Institutul de Biologie din Bucure�ti, de la Sta�iunile de Cercet�ri Marine 
din Constan�a �i de Zoologie Marin�  de la Agigea (contopite în 1970 în Institutul Român de Cercet�ri Marine – IRCM) 
�i din câ�iva cercet�tori de la Muzeul de Istorie Natural� „Grigore Antipa”. Majoritatea rezultatelor au fost publicate în 
Buletinul Institutului de Cercet�ri Piscicole, în seria de cinci volume de Ecologie marin� �i în seria Cercet�ri Marine a 
IRCM.  Dintre autorii primului deceniu al perioadei 1948-1989 men�ion�m pe M. B�CESCU, S. �i A. C�R�U�U, I. �i F. 
PORUMB, I. CAUTI�, C. M�RGINEANU, �T. �i A. NEGREA, iar din etapa de vârf a perioadei pe M. T. GOMOIU, G.I. 
MULLER, A. PETRAN, N. BODEANU, V. �IG�NU�, E. FR. CARAION �i M. GU�U, unii dintre ei participan�i la programe 
interna�ionale, inclusiv la expedi�ii în m�rile �i oceanele lumii.  

 
Biospeologia 
Aceast� disciplin� biologic� creat� de românul Emil Racovi�� a cunoscut, între anii 1956 �i 1989, o puternic� 

dezvoltare, întrecând-o chiar �i pe cea a hidrobiologiei din aceea�i perioad�. Dup� moartea fondatorului biospeologiei 
(1947), activitatea Institutului de Speologie al Universit��ii din Cluj, primul din lume, s-a restrâns aproape numai la 
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studiul Ghe�arului de la Sc�ri�oara (M. �ERBAN, D. COMAN, �i R. GIVULESCU, 1948). În schimb, în urma demersurilor 
conf. T. ORGHIDAN �i prof. M. DUMITRESCU, de la Facultatea de Biologie din Bucure�ti, a ie�it, la 21 iunie 1956, o 
Hot�râre a Consiliului de Mini�tri, pentru reorganizarea „Institutului de Speologie al R. P. Române”, cu sediul la 
Bucure�ti �i o filial� la Cluj, având ca director pe prof. C. MOTA�, abia eliberat dup� �apte ani de deten�ie politic�. 
Astfel, a început pentru Biospeologia româneasc� a doua perioad� de înflorire, dup� cea a lui EMIL RACOVI��, în care 
s-au înf�ptuit multe dintre dezideratele savantului: studiul extensiv al faunei subterane (al biodiversit��ii), combinat cu 
studiul intensiv (popula�ional �i biocenotic) �i începerea studiului experimental (dezvoltarea postembrionar� la specii 
cavernicole) în terariile Laboratorului subteran al Sta�iunii Speologice de la Clo�ani-Gorj, inaugurat� în 1961. În prezent 
(2005), Compartimentul de Biospeologie �i Edafobiologie a Carstului are, ca obiectiv principal, continuarea studierii 
biodiversit��ii în mediile subterane �i acvatice pentru a realiza monografia intitulat� Fauna subteran� a României– în 
paralel cu asigurarea lucr�rilor de biologie subteran� pentru volumul 45/2006 al periodicului Travaux de l’Institut de 
Spéologie „Emile Racovitza” . 

Principalele realiz�ri ale colectivului de Biospeologie din Bucure�ti, pân� în 2005, condus succesiv de M. 
DUMITRESCU, I. TABACARU, V. DECU �i �t. NEGREA �i ale celui din Cluj-Napoca, condus succesiv de D. COMAN, GH. 
RACOVI��, E. SILVESTRU, O. MOLDOVAN �i B. ONAC pot fi grupate dup� cum urmeaz�. 

1. Studii asupra biodiversit��ii în mediile subterane: monografia Cercet�ri asupra biologiei izvoarelor �i 
apelor freatice din partea central� a Câmpiei Române (C. MOTA�, L. BOTO��NEANU, �T. NEGREA, 1962); 
monografiile pe�terilor Fundata, Gura Dobrogei �i Limanu �i a celor din Cheile Vârghi�ului (M. DUMITRESCU �i T. 
ORGHIDAN, 1958-1967), monografia Pe�tera de la Vadu Cri�ului (I. VIEHMANN, C. PLE�A �i T. RUSU, 1964); seria de 
lucr�ri despre Pe�terile din bazinul superior al Cernei (S. AVRAM, D. DANC�U �i E. �ERBAN, 1964-1968); cartea 
Recherches sur les grottes du Banat et d’Olténie (L. BOTO��NEANU, A. NEGREA, �T. NEGREA, A. DECU, V. DECU �i M. 
BLEAHU, 1967), publicat� de CNRS la Paris �i apreciat� de recenzen�ii str�ini ca model de monografie speologic� 
regional�; Atlasul complex al „Por�ilor de Fier”(1972) – în român� �i englez�, la care au colaborat to�i biospeologii; 
volumul Speologia în seria monografic� „Por�ile de Fier” (T. ORGHIDAN �i �T. NEGREA, 1979), distins� cu premiul 
Academiei; cartea Pe�teri din România, (M. BLEAHU, V. DECU, �T. NEGREA, C. PLE�A �i I. VIEHMANN, 1976); cartea 
„Biodiversitatea în mediile subterane din România” (�T. NEGREA, A. NEGREA �i A. ARDELEAN, 2004).  

2. Studii ecologice la nivel popula�ional �i biocenotic: descoperirea �i definirea unor noi medii de via��: 
biotopul hiporeic (T. ORGHIDAN, 1955, 1959) �i biotopurile higropetric �i lithoclasic; definirea Freatobiologiei ca o 
nou� ramur� a Limnologiei (C. MOTA�, 1958, 1962); lucr�ri despre fauna intersti�ial� a bazinului Cri�ului Repede (F. 
BOTEA �i C. PLE�A, 1968) �i despre stigofauna din apeducte (C. PLE�A, 1981); lucrarea de sintez� asupra faunei apelor 
subterane din M. BANATULUI (L. BOTO��NEANU, 1971); studiul biocenozei guanoului din 7 pe�teri din Carpa�ii 
Meridionali (A. �i V. DECU, 1964) �i din 78 de pe�teri din M. Banatului (A. �i �T. NEGREA, 1971); studiul biocenozei 
parietale a unor pe�teri din Oltenia (C. MOTA�, V. DECU �i A. BURGHELE, 1967); studiul biocenozei parietale din 115 
pe�teri din M. Banatului (�t. NEGREA �i A. NEGREA, 1968, 1972); studiul biocenozelor de plan�eu din 118 pe�teri din 
M. Banatului (�T. NEGREA �i A. NEGREA, 1977) – prima monografie regional� de acest gen de pe glob; monografia 
Pe�terii lui Adam de la B�ile Herculane (V. DECU, A. NEGREA �i �T. NEGREA, 1974) – cavitate unicat cu biocenoz� de 
tip tropical în plin climat temperat; o clasificare topoclimatic� a pe�terilor util� în studiul biocenozelor cavernicole (GH. 
RACOVI��, 1975); studiul popula�iilor cavernicole de coleoptere din M. Apuseni (GH. RACOVI��, 1980); primele lucr�ri 
despre fauna mediului subteran superficial  din România (C. JUBERTHIE et al., 1981, GH. RACOVI�� �i M. �ERBAN, 
1982); cartea Initiation à la biologie et l’écologie souterraines (R. GINET �i V. DECU, 1977); cartea de sintez� 
Stygofauna mundi (editat� de L. BOTO��NEANU, 1986, în Olanda). 

3. Studii de biogeografie: lucrarea Observa�ii zoogeografice asupra faunei cavernicole din Oltenia �i Banat 
(D. DANC�U �i I. TABACARU, 1964); lucrarea despre originea �i reparti�ia diplopodelor cavernicole europene (I. 
TABACARU, 1970); sinteza Aperçu zoogeographique sur la faune cavernicole terrestre de Roumanie (V. DECU �i �T. 
NEGREA, 1969) – cu prima împ�r�ire a ��rii în provincii �i zone biospeologice pe baza tuturor speciilor bioindicatoare 
troglobionte; cartea Formes primitives vivantes (CL. DELAMARE-DEBOUTEVILLE �i L. BOTO��NEANU, 1970). 

4. Expedi�ii biospeologice cu rezultate publicate: expedi�ia speologic� interna�ional� din 1983 în Bulgaria 
(L. BOTO��NEANU, V. DECU �i T. RUSU, 1964); prima expedi�ie biospeologic� de 4 luni în arhipelagul cubanez (L. 
BOTO��NEANU, V. DECU, �T. NEGREA �i GH. RACOVI��, 1969), urmat� de a doua, tot de 4 luni (T. ORGHIDAN, L. 
BOTO��NEANU, D. COMAN, V. DECU �i �T. NEGREA, 1973) – a c�ror rezultate au fost publicate în 4 volume sub titlul 
Résultats des expeditions biospéologiques cubano-roumaines à Cuba (1973-1983), iar �T. NEGREA a publicat cartea 
Expedi�ionari români la tropice (1980); c�l�torii speologice consemnate în cartea „Prin pe�terile lumii” (�T. NEGREA, 
1979); expedi�ia speologic� în Venezuela (T. ORGHIDAN �i V. DECU, 1983), cu rezultatele publicate de Editura 
Academiei Române (1987); expedi�ia pentru colectarea de faun� cavernicol� �i edafic� în Israel (�T. NEGREA, A. 
NEGREA, V. DECU �i  I. C�PU�E, 1990), cu rezultatele publicate într-un volum de Editura Academiei (1995).  

5. Alte lucr�ri: albumul Pe�teri din România (M. �ERBAN, I. VIEHMANN �i D. COMAN, 1961); Bibliographia 
Biospeologica Romanica (V. DECU �i �T. NEGREA, 1965); volumul Emil Racovi��: Opere alese (coord. C. MOTA�, 
1964); volumele cu lucr�ri dedicate centenarului na�terii lui E. Racovi�� (1970) �i semicentenarului Institutului de 
Speologie “Emil Racovi��”  (1973); volumul Pe�teri din România – ghid turistic (coord. �T. NEGREA, autori T. 
ORGHIDAN, �T. NEGREA, GH. RACOVI��, C. LASCU, 1984); primul volum din seria Miscellanea Speologica Romanica 
(redactor �ef I. C�PU�E, secretar �T. NEGREA) în care se afl� lucrarea de istoria �tiin�ei Chronologie du développement 
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des recherches biospéologiques (D. DANC�U �i �T. NEGREA, 1989); Chiropterele din România (V. DECU, D. MURARIU 
�i V. GHEORGHIU, 2003).  

 
Genetica 
În prima parte a perioadei 1948-1989, avântul cercet�rii în domeniu a fost frânat „prin prelucrarea f�r� rezerve 

a miciurinismului, care a  provocat exager�ri d�un�toare �i a condus la o criz� în cercetarea genetic� din �ara noastr�” 
(E. POP �i R. CODREANU, 1975). Dup� anul 1965 a urmat o perioad� de fals� libertate, când cercet�torii puteau s� scrie 
din nou în str�in�tate �i s� trimit� lucr�ri la publicat, dar numai cenzurate, �i s� participe la manifest�ri �tiin�ifice, dar 
numai cu „aprobare de la partid”. Începând cu 1964 au ap�rut culegeri de lucr�ri publicate sub titluri ca: Metode noi în 
genetic� (1962), Genetica (1964, 1965, 1974), Introducere în genetica molecular� (1964), Genetica în actualitate 
(1966), Genetica uman� (1966), Ereditatea uman� (1969), Citogenetica (1969) având ca autori sau coordonatori pe I. 
MORARU, S. ANTOHI, M. MANOLIU, TR. CR�CIUN, P. RAICU, S. BRATOSIN, �T. M. MILCU, C. MAXIMILIAN �i al�ii. În 
diferite ramuri ale geneticii au lucrat colective de cercet�tori care au adus contribu�ii însemnate în domeniile: genetica 
teoretic� (N. BOTNARIUC, I. MORARU, V. S�HLEANU, V. PREDA, M. �ERBAN, etc); genetica molecular� (R. 
PORTOCAL�, N. CAJAL, C. NICOLAU, etc); genetica vegetal� (N. CEAPOIU, N. GIOSAN, P. RAICU etc); genetica animal� 
(N. TEODOREANU, GH. RADU, V. VOICULESCU, M. MANOLACHE, B. VL�DESCU etc) �i al geneticii umane (�t. M. 
MILCU, I. MORARU, M. MAXIMILIAN, O. COST�CHEL, N. SIMIONESCU �i al�ii). Cu toate acestea, în volumul Istoria 
biologiei în date (GH. MOHAN et al., 1996) în capitolul Genetica, printre sutele de evenimente din toat� lumea sunt 
incluse doar patru lucr�ri române�ti pentru perioada 1948-1989, scrise de I. TARNAVSCHI (1948) �i L. GAVRIL� (1978, 
1980, 1987).  

 
Biochimia 
Înfiin�area Institutului de Biochimie, condus de E. MACOVSCHI (1952) �i a unor sec�ii �i laboratoare de 

biochimie în diferite institute �i asigurarea lor cu baza material� necesar� cercet�rii, a determinat dezvoltarea accelerat� 
a acestei discipline biologice. La Institutul de Biochimie al Academiei s-au efectuat cercet�ri de biochimie vegetal� 
(DOINA POPOV, I. C�LIN, V. FRUNZETI, etc); de biochimie animal� �i biochimie comparat�  (M. �ERBAN, H.D. SCHELL, 
T. R�DULESCU, D. COTARIU, etc); de imunochimie (CECILIA MOTA�, V. GHE�IE, L. BUZIL�); de studiul coacervatelor 
(E. MACOVSCHI, care a elaborat în 1958 „concep�ia biostructural�” pe baza c�reia s-au efectuat investiga�ii teoretice �i 
experimentale în biologie, agronomie �i medicin�); de biochimia acizilor nucleici �i a nucleazelor (LILICA 
BOTO��NEANU, SANDA R�DULESCU, S. VASU, �t. HULEA etc). Contribu�ii remarcabile sub aspect fundamental au adus 
�i laboratoarele de biochimie din întreaga �ar�, unde s-au efectuat cercet�ri de enzimologie (E. SAVU, L. MESROBEANU, 
L.M. BURUIAN�, Gr. BeNetato, M. MEZINCESCU, �T. KIOS); în domeniul lipidelor (C. BODEA, M. VANGHELOVICI), al 
glucidelor (la Institutul Cantacuzino), al hormonilor (�T. M. MILCU), al virusurilor (la Institutul de Virusologie), al 
biochimiei reproducerii �i eredit��ii etc. S-au f�cut cercet�ri de biochimie aplicat� în agricultur�, zootehnie, industria 
alimentar� �i farmaceutic� etc. În medicina uman� s-au urm�rit modific�rile biochimice produse de diferite maladii 
(tuberculoza, cancerul, epilepsia etc). În gerontologie, ANA ASLAN a descoperit rolul novocainei �i a preparat 
Gerovitalul (1952). 

 
Antropologia 
Un rol important l-a avut Centrul de Antropologie al Academiei condus de �T. M. MILCU (din 1950) �i de 

OLGA NECRASOV (din 1964). Colectivul de paleoantropologie, format din O. NECRASOV, C. MAXIMILIAN, D. 
NICOL�ESCU PLOP�OR, I. POPOVICI, A. BOMBI��, A. BOLOMEY, C. MAXIMILIAN, V. BORONEAN� �i al�ii, a studiat 
resturile de om fosil �i materialele paleofaunistice din Pe�tera Muierilor, Bugiule�ti, Schela Cladovei, V�r��ti �i alte 
situri. Colectivele pentru cercetarea popula�iilor actuale din România conduse de O. NECRASOV, ST. M. MILCU �i H. 
DUMITRESCU au f�cut investiga�ii în zona Bicaz, în Hunedoara �i zona Por�ilor de Fier, soldate cu monografii. Alte 
colective au studiat satele din Arge�, Teleajen, Culoarul Bran �i din Banat – toate acestea urm�rind, în final, realizarea 
unui Atlas antropologic al României. Alte studii efectuate de antropologi au avut ca obiect: genetica popula�iilor din 
zonele izolate, antropologia endocrin�, serologia clasic� pentru anchete antropologice, antropologia social�, 
antropologia cultural-lingvistic�, antroponimia (pentru realizarea unui Atlas antroponimic), odontologia antropologic�, 
reconstituirea înf��i��rii unor subiec�i prin metoda Gherasimov-Ri�cu�ia etc. Ar mai fi de ad�ugat c� studii de 
paleoantropologie s-au efectuat �i de colectivele din Cluj (I.G. RUSU, C.C. VELUDA, I. ROTH, I. ALBU) �i din Ia�i (O. 
NECRASOV, S. HAIMOVICI, M. CRISTESCU etc) care a colaborat cu paleontologii de la Institutul de Speologie „Emil 
Racovi��” (P. SAMSON, C. R�DULESCU �i E. TERZEA) în leg�tur� cu s�p�turile de la Pe�tera lui Adam �i Bugiule�ti.  

 
Ocrotirea naturii 
Comisia Monumentelor Naturii a Academiei (CMN), ajutat� de subcomisiile sale din Cluj, Ia�i, Timi�oara �i 

Craiova, a reu�it s� realizeze documenta�ia pentru numeroase rezerva�ii naturale �i monumente ale naturii, m�rind 
num�rul lor la 203, în suprafa�� de 116 000 ha (E. POP �i R. CODREANU, 1975). Din nefericire, m�surile menite s� le 
asigure o conservare eficient� au r�mas, de regul�, vorbe scrise pe hârtie – deoarece interesele economice au avut 
întotdeauna prioritate. De relevat realizarea execlentei reviste a CMN, Ocrotirea Naturii, de c�tre VAL. PU�CARIU �i 
apari�ia unor monografii referitoare la protec�ia naturii �i a mediului înconjur�tor semnate de E. NYÁRÁDY (1958); AL. 
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BORZA (1959), EMIL POP (1960), E. POP �i N. S�L�GEANU (Monumente ale naturii din România, 1965), AL. BELDIE 
(1971), N. BO�CAIU (1971) �i altele.  
 

CONCLUZII 
 

Biologia românesc� a încercat, în perioada 1948-1989, s� se dezvolte la nivel mondial �i s� se integreze în 
programele interna�ionale. Aceast� tendin�� a fost exprimat� prin cultivarea unor discipline biologice experimentale ca 
fiziologia, biochimia, genetica �i mai recent, biologia celular�. Aceasta nu a însemnat neglijarea disciplinelor botanice �i 
zoologice „de teren”, tradi�ionale la noi, strict necesare pentru studiul biodiversit��ii. De acord cu E. POP �i R. 
CODREANU (1975), „vor trebui men�inute priorit��ile române�ti în biospeologie �i dezvoltate campaniile de explor�ri 
îndep�rtate, dup� exemplul celor efectuate în Cuba �i Africa (...); prima disciplin� zoologic� chemat� în binef�c�toarea 
întoarcere spre natur� este, desigur, ecologia, cu toate ramurile ei observatoare, experimentale, teoretice �i aplicate. Dar 
ecologia �tiin�ific�, eficient� în practic�, nu-�i va putea îndeplini misiunea decât ajutat� de taxonomia sistematic�, de 
morfologie, de genetic�, de fiziologie, de biochimie, pedologie, meteorologie etc”. Perioada 1948-1989 anun�a deja o 
nou� perioad�, cea actual�, în care biologia româneasc� pune accentul pe disciplinele de viitor, ecologia �i biologia 
celular�, într-un ritm tot mai accentuat, într-o Europ� unit�.  
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