
“BIOLOGI DE SEAMĂ DIN BUCOVINA “ - IV 
 

Constantin NICOLAE-DĂNESCU
*
 

                                                                        
Volumul IV al cărţii cu titlul Biologi de seamă din Bucovina a apărut la Editura 

“Bucovina” din Iaşi, în 2003, sub semnătura lui Petru Bejinariu. Este vorba de biologi cu renume, 

bucovineni de origine, care, prin munca şi publicaţiile lor, au îmbogăţit cultura şi învăţământul 

biologic din România. Pentru viitorii specialişti, sinteza prezentată înseamnă un plus de 

informare. Cele 20 de studii monografice urmăresc cercetările biologice din Bucovina din 1775-

1918. Adunate cu migală, reprezintă piese valoroase în completarea istoriei biologiei româneşti, 

mai ales în domeniile aplicative.  

Subiectele prezentate se referă la echilibrele ecologice şi protecţia ecosistemelor, 

morfologia plantelor şi animalelor, genetica populaţiilor, entomologie, ecologia silvică,  

ornitologie, turismul ecologic, rezervaţii şi monumente ale naturii, legislaţia în domeniul 

protecţiei mediului natural. 

Dintre personalităţile prezentate în acest volum, amintim: prof.univ.dr. Mihai 

Constantineanu, autor a peste 150 de publicaţii de valoare ştiinţifică, mai ales în domeniul 

entomologiei, dr. Mariana Huţu, mare cercetător al uropodidelor (acarieni) din România (68 de 

specii), dr.ing. Radu Ichim, manager şi distins ecolog al pădurilor din Bucovina,  prof.dr.doc. 

Mircea Hatman, cu numeroase lucrări în domeniul fitopatologiei, dr. Nicolae Pomohaci, cu peste 

190 de lucrări, articole şi comunicări despre viticultură şi domeniile interferente, prof.dr. Nicolae 

Florescu, unul dintre marii fiziologi ai României, prof. Peter Tanzel, un pasionat naturalist din 

Bucovina, Nicolae Paşcovschi, un biolog al pădurilor bucovinene, conf.univ.dr. Dragoş 

Scripcariu, cu preocupări ştiinţifice în domeniile: biologie celulară, embriologie moleculară şi 

citodiferenţiere, prof.univ.dr. Eugenie Turenski, care a pregătit numeroşi specialişti în domeniul 

agricol, prof.dr. Mihai Prodan, silvicultor de renume, profesor şi consilier ştiinţific la diferite 

universităţi din lume, dr.ing. Ştefan Negru, cadru universitar la Facultatea de Silvicultură şi 

muzeograf de renume la Muzeul de istorie naturală “Gr. Antipa” din Bucureşti, cu cca 100 de 

lucrări şi publicaţii în entomologie silvică, Conrad Malinovschi, ornitolog, ing. Duran Vasile, dr. 

Ilie Saghin, ing.dr. Braga Petru, dr. Margareta Dracinschi, botanist citolog, Iosif Lepşi, Iorgu G. 

Toma. Volumul reprezintă, de fapt, o sinteză, care, împreună cu celelalte trei, pune la îndemâna 

viitorilor specialişti tot ce s-a realizat în domeniul ştiinţelor biologice. Este un act de cinstire a 

înaintaşilor. 

Cartea constituie o piesă de mare valoare pentru ştiinţele biologice şi un argument pentru 

excepţionalul aport adus literaturii ştiinţifice de către autorul ei, onorabilul profesor Petru 

Bejinariu din Rădăuţi. 
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