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DEVELOPMENT OF ECOLOGY
Romania has proved to be one of the fi rst 

countries in the world, where ecology has entered 
and strengthened its positions after its founding by 
E. Haeckel. The credit belongs to his disciple and 
collaborator, Gr. Antipa, zoologist, ichthyologist, 
hydrobiologist, botanist, European-class economist, 
and last but not least, a world-renowned ecologist. 
Over the decades, the ecological researches in 
Romania have been organically integrated with 
those in the fi eld of the protection of nature, the 
rational use of natural resources in the context of 
the sustainable development concept. Today, in 
Romania we have four scientifi c schools (centers) in 
the fi eld of ecology and environmental protection: in 
Bucharest, Cluj, Iasi and Constanta, well-known and 
appreciated throughout the entire world.

O contribuţie esenţială la cunoaşterea compor-
tamentului organismelor vii în natură, la geneza şi 
evoluţia ecologiei ca ştiinţă sinbiologică au adus 
savanţii naturalişti români pe care, cu siguranţă, îi 
putem considera precursorii ştiinţei ecologice naţi-
onale. Dar, probabil că primii care au scris despre 
natura spaţiului geografi c românesc au fost câţiva 
gânditori naturalişti şi istorici greci.

 Mai întâi, îl vom menţiona pe părintele istori-
ei şi geografi ei Herodot (484? - 420? î. Hr.), care 
este autorul primei istorii epice din lumea antică
(v. Istorii în 9 cărţi) şi care, călătorind pe meleaguri-
le noastre [(Ţara Sciţilor ce se învecina cu ţărmurile 
Pontului Euxin (M. Neagră)] scria despre ele că „… 
reprezintă o câmpie bogată în ierburi şi bine irigată. 
Această câmpie este brăzdată de apele atâtor râuri, 
câte canale sunt în Egipt…” [citat după D. Roşco-
van, S. Roşcovan, I. Doctoreanu (2005)]. 

Printre primii care au încercat să determine 
exact aşezarea geografi că a râurilor şi localităţilor 
din imediata apropiere a Pontului Euxin, inclusiv 
a zonei populată de geto-daci, de exemplu Bugea-

cul (v. Geographia, în 7 cărţi), a fost Strabon (64 
î. Hr.-21 d. Hr.), de asemenea grec, elevul lui Aris-
totel. Hotarele Daciei, reţeaua ei hidrografi că a fost 
descrisă foarte exact de al treilea grec – Ptolemeu 
Claudiu (90-168 d. Hr.). Îl vom menţiona şi pe Dio-
scoride Pedanios Anazarbeus (născut în Asia Mică 
la începutul a. 70 ai erei noastre) – medic în armata 
romană şi botanist grec, care a călătorit mult (prin-
tre teritoriile vizitate se numărau şi teritoriile actu-
alei Românii). Acesta a studiat circa 600 de specii 
de plante, printre care sunt glosare şi echivalente 
dacice de specii ale unor plante medicinale, clasi-
fi cându-le după importanţa lor practică: alimentară, 
medicinală, aromatizantă etc.

Celebrul medic, naturalist, alchimist şi fi losof 
elveţian Paracelsus (Philippus Aureolus Theophras-
tus Bombastus Hoenheim, 1493-1541) în peregrină-
rile sale episodice europene a vizitat (1521-1524) 
Transilvania şi Valahia, făcând unele notiţe de un 
real interes naturalist (ecologic).

Dintre conaţionalii noştri, care s-au situat pe un 
loc de cinste în lunga istorie a ştiinţelor naturii, în 
primul rând a fost Milescu Nicolae Spătarul (1636-
1708), marele om de cultură, umanist, fi losof, na-
turalist (strămoşul lui I. I. Mecinikov), care, prin-
tre altele, a fost şi învăţătorul, prietenul şi sfetnicul 
confi dent al ţarului Rusiei Petru I. Nicolae Milescu 
Spătarul primul a descris cu lux de amănunte ştiin-
ţifi ce inedite natura Siberiei, inclusiv lacul Baikal, 
totodată întocmind prima hartă geografi că a acestui 
cel mai mare lac din lume. Europenii au afl at despre 
natura (munţii, apele, pădurile, fl ora, fauna), istoria, 
obiceiurile populare din China, la fel din lucrările 
lui Milescu Spătarul (v. „Descrierea Chinei” şi „Jur-
nal de Călătorie în China”,1675-1678). 

Un eveniment cu totul deosebit în istoria ştiin-
ţelor europene a constituit apariţia în 1715 a operei 
lui Dimitrie Cantemir1 „Descriptio Moldaviae” – 
prima lucrare etno-naturalistă academică de la noi. 
După cum se ştie, conform deciziei UNESCO, 2003 
a fot declarat Anul internaţional D. Cantemir.

 Merită la fel să fi e menţionat medicul şi bo-
tanistul german Johann Christian Gottlob Baum-
garten (1765-1843) care, din 1793 până la sfârşitul 
vieţii, lucrează medic în Transilvania (mai întâi la 
Sibiu, apoi la Sighişoara), în paralel efectuând ex-
cursii ştiinţifi ce pentru studierea fl orei din Munţii 
Făgăraşului şi Bârsei, împrejurimile Sighişoarei şi 
zona Harghitei, a Munţilor Gurghiului, Câmpiei 
Transilvaniei etc. Drept rezultat, a publicat (1816), 
în 3 volume, primul conspect al fl orei Transilvaniei, 

1 D. Cantemir, de asemenea, a fost un bun prieten şi consilier 
al ţarului rus Petru I. 
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în care întâlnim şi unele observaţii de natură ecolo-
gică.

Mai târziu (1825-1837), medicul german Ja-
cob Cristian Stanislau (Chihac, Czihar), stabilit la 
Iaşi, a fost, împreună cu M. Zotta, membru fondator 
(1833) al primei Societăţi de naturalişti şi medici 
din Iaşi. Excepţională a fost şi activitatea sa de or-
ganizare sanitară în Principatul Moldovei. A efectu-
at cercetări asupra fl orei şi faunei acesteia, expuse în 
lucrarea editată (1836) la Regensburg (Germania), 
despre 116 specii de plante; în 1863 a fost publicată 
anexa (în colaborarea cu J. Szabo) cu lista plante-
lor medicinale; a publicat primul manual în limba 
română „Istoria naturală” (1837), cu aplicarea unei 
terminologii ştiinţifi ce adecvate. 

Este valoroasă şi contribuţia ştiinţifi că a altor 
naturalişti: Iuliu Baraş (1815-1863), care a fon-
dat (1836) revista „Natura”; Anastase Fătu (1816-
1886) – întemeietorul (1856) Grădinii Botanice din 
Iaşi (prima din România) şi autorul primului (1877) 
tratat românesc de botanică; botanistului Florian 
Porcius (1816-1906). Gr. Cobălcescu (1831-1892), 
promotorul înfl ăcărat al evoluţionismului şi fonda-
torul (1866) revistei „Buletinul Societăţii de Medici 
şi Naturalişti din Iaşi”, înfi inţează (1899), împreună 
cu A. D. Xenopol şi alţi profesori, prima Societate 
Ştiinţifi că şi Literară din Iaşi, întemeiază Muzeul de 
Mineralogie şi Geografi e, în cadrul Universităţii din 
Iaşi. Carol Davila (1832-1884) este creatorul servi-
ciului sanitar modern al României; Constantin Esar-
cu (1836-1898) – autorul primelor cursuri de ştiin-
ţe naturale din ţară noastră (1864); G. Ştefănescu 
(1826-1911) – adeptul darwinismului, oponent al 
„teoriei cataclismelor” emise de I. Cuvier; Dimitrie 
Grecescu2 (1841-1909) – elevul lui C. Davila, cer-
cetător profund al fl orei şi fi togeografi ei României 
şi Balcanilor. Acest ilustru botanist şi darwinist (el 
i-a dat Grădinii botanice din Bucureşti statutul de 
instituţie ştiinţifi că) a pus bazele fi togeografi ei ro-
mâneşti, implicând în descrierea vegetaţiei factorii 
geografi ci şi, implicit, ecologici, cu rol important în 
repartiţia speciilor.

Un mare naturalist (medic şi botanist) a fost aca-
demicianul Dimitrie Brandza (1846-1895) – fonda-
torul Institutului Botanic din Bucureşti (1891) şi re-
formatorul ştiinţifi c al Grădinii botanice din capitala 
tării, autorul unor lucrări importante în domeniul 
2 D. Grecescu publică două lucrări de o deosebită importanţă: 
1) „Conspectul fl orei României” (1898), în care descrie 2450 
specii şi 550 varietăţi de plante însoţite de o scurtă caracterizare 
ecologică şi fi togeografi că şi 2) „Flora medicală a României” 
(1892) cu un studiu glosologic al proprietăţilor medicale şi al 
geografi ei medicale indigene.  
 

fl oristicii; a descris 2100 specii de plante vasculare 
din România; a efectuat cercetări în domeniul siste-
maticii, zoologicei, parazitologiei, anatomiei, medi-
cinii, teoriei evoluţiei etc., lucrări în care găsim şi 
multe observaţii cu caracter ecologic („naturalist”).

În cohorta iluştrilor naturalişti români au intrat 
şi: D. Barcianu-Popovici (1847-1903) – unul din-
tre primii darwinişti români; Artemin Publiu Alexi 
(Alessi) (1847-1896) – cunoscut botanist şi susţi-
nător înfl ăcărat al evoluţionismului; N. Danilescu 
(1849-1897), creatorul primelor perdele forestiere 
din preajma Bucureştilor, autor al unor interesante 
lucrări asupra modului de refacere a esenţelor fores-
tiere; A.N. Vitzu (1852-1902) – întemeietorul fi zio-
logiei experimentale din România ş. a.

 Un loc cu totul aparte îl ocupă Victor Babeş 
(1854-1926), cunoscut mai mult ca unul dintre 
marii microbiologi de pe mapamond, fondator al 
primului Institut de Bacteriologie şi Patologie din 
Bucureşti, autorul, în colaborare cu A.V. Cornil, al 
primului tratat de microbiologie din lume (1885), 
fondatorul Universităţii din Cluj (1919), considerat 
şi precursor al seratoterapiei etc. Mai puţini însă 
cunosc că V. Babeş a fundamentat şi dezvoltat con-
cepţia asupra asociaţiilor microbiene, formulând 
unele legi de o importantă fundamentală; a elaborat 
concepţia privind variabilitatea microbilor în funcţie 
de condiţiile de mediu. A demonstrat experimental 
că unele microorganisme îşi pot elabora substanţe 
[exometaboliţi – I. D.] care, fi ind eliminate în me-
diul înconjurător, opresc creşterea şi dezvoltarea 
altor microorganisme. Astfel, savantul român poate 
fi  considerat, în plan mondial, fondatorul microbi-
ologiei ecologice, întrecut astăzi poate numai de 
Gh. Zarnea (1994).

Geologul Saba Ştefănescu (1857-1931) a pus 
bazele paleoecologiei în România, a publicat o serie 
importantă de lucrări de geologie şi paleontologie, 
în care schiţează evoluţia vieţuitoarelor în cursul 
erelor geologice şi lămureşte problema fi logeniei 
elefanţilor şi mastodonţilor.

Importante lucrări în domeniul zoologiei never-
tebratelor, cu aspecte ecologice, a publicat profesorul 
Universităţii din Iaşi Leon Cosmovici (1857-1921).

O contribuţie deosebită la dezvoltarea ecologiei 
forestiere a adus-o şcoala (ştiinţifi că) de silvicul-
tură de la Brăneşti (Ilfov) în componenţa lui Gh. 
Stănescu (1858-1897), P. Antonescu (1858-1935), 
P. Grunau (1860-1936), I. Moldovan (1866-1935), 
N. Iacobescu (1873-1931) etc., care au publicat lu-
crări valoroase referitoare la conservarea, ameliora-
rea şi gospodărirea pădurilor, precum şi în domeniul 
fi topatologiei plantelor medicinale.

Ecologie
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Merită să fi e menţionat şi Aristide Cardaja 
(1861-1955), entomolog (mare lepidopterolog), 
fi lozof şi muzician român, care a explorat şesuri-
le, dealurile, văile şi munţii României. Botanistul 
A. Procopeanu-Procopovici (1862-1918) elaborea-
ză şi publică „Harta generală pentru vegetaţia ţări-
lor dacice”, care are un caracter istoric, vegetal şi 
ecosistemic; întocmeşte „Harta vegetaţiei din Ro-
mânia” – prima de acest fel privind teritoriul locu-
it de români. Zoologul, hidrobiologul, darwinistul 
şi talentatul scriitor român P. Bujor (1862-1952), 
cercetând hidrobiologia lacurilor sărate, ajunge la 
concluzia (1900) că nămolul negru existent în ele 
constituie rezultatul unui proces ecologo-biochi-
mic complex. Nicolae Leon (1862-1931) a fost un 
ilustru parazitolog şi epidemiolog român cu orien-
tare ecologică, fi ind, împreună cu fratele său vitreg 
Gr. Antipa şi Const. N. Ionescu (1878-1935), elevul 
de doctorat şi discipol al lui E. Haeckel. Este cunos-
cut şi prin vederile sale asupra originii şi perfecţi-
onării materiei organice (1890), faunei cadavrelor 
(1923), animalelor veninoase (1923) etc.

Bineînţeles că nu putem trece nici peste con-
tribuţia ştiinţifi că a microbiologului I. Cantacuzi-
no (1863-1936), entomologului şi zoogeografului 
C. Hurmuzachi (1863-1937), silvicultorului 
M. Tănăsescu (1864-1929), acesta din urmă fi -
ind şi autorul primei hărţi silvice din România; 
E.C.I. Teodorescu (1866-1949) – fondatorul algo-
logiei ecologice şi fi ziologiei vegetale ecologice; 
agronomului, fi topatologului şi botanistului de la 
Cluj B. Pater (1860- 1938), cunoscut specialist în 
plante medicinale care a fondat (1964) „Staţiunea 
de plante medicale din Transilvania” etc.

Dar iată că vine în ştiinţa românească legenda-
rul Grigore Antipa (1867-1944) – zoolog, ihtiolog, 
hidrobiolog, oceanolog, muzeolog, economist de 
talie europeană şi, nu în ultimul (ci, pentru noi, în 
primul) rând, ecolog de talie mondială. Zicem „în 
primul rând”, fi indcă dânsul a fost unul dintre primii 
doctoranzi, asistenţi şi promotori activi ai ecologiei 
lui E. Haeckel. Gr. Antipa l-a însoţit pe magistru în 
expediţiile sale pentru explorarea animalelor mari-
ne. Întors în ţara de baştină, tânărul biolog de for-
maţie ecologică şi oceanologică haeckeliană a în-
ceput marea operă de formare a şcolii româneşti de 
ecologie, ştiinţă pe care a folosit-o ca fundament al 
hidrobiologiei, oceanologiei, ihtiologiei şi muzeo-
logiei, domenii în care s-a manifestat ca un adevărat 
explorator pionier. 

Gr. Antipa a fost primul ecolog român (şi poa-
te primul din lume) care a efectuat (începând din 
1892) cercetările dinamicii biocenozelor  (mai bine 

zis a ecosistemelor!) acvatice în cursul inferior al 
Dunării şi în sectorul N–W al Mării Negre, cu re-
ferire la succesiunile ecologice, precum şi a bio-
productivităţii! Aceasta într-adevăr a însemnat un 
studiu de pionierat pe plan mondial. Mai mult de-
cât atât, biologul enciclopedist a iniţiat cercetările 
aspectelor economice ale productivităţii biologice, 
astfel fi ind de fapt creatorul unei noi ştiinţe la in-
terferenţa dintre ecologie şi economie, numită de 
el bioeconomie, argumentată mai târziu (1971), pe 
baza termodinamicii, de către un alt mare român 
– ilustrul economist american Nicolas Georgescu-
Roegen (1906-1994). În acelaşi context, o esenţială 
contribuţie la dezvoltarea acestui domeniu (princi-
piul ecologic în economie) a adus şi regretatul acad. 
N. N. Constantinescu (1976, 1993), continuatorul 
ideilor ecologo-economice ale lui Gr. Antipa. Aici 
este locul şi cazul de a menţiona, fără a exagera, 
că poate datorită acestor trei mari savanţi români, 
Gr. Antipa, N. N. Constantinescu şi N. Georges-
cu-Roegen, noţiunea paradigmatică de economia 
naturii, lansată de bine cunoscutul biolog suedez 
C. von Linné (1749, 1760), a fost promovată, prin 
crearea teoriei generale a bioeconomiei, până la 
apariţia concepţiei paradigmatice a dezvoltării sus-
tenabile (durabile) (v. Agenda 21, elaborată de Con-
ferinţa ONU „Mediul şi Dezvoltarea” de la Rio de 
Janeiro, Brazilia, 5 iunie 1992).

Gr. Antipa descoperă şi procesul de autoreglare 
ecologică prin conexiune inversă negativă (retroac-
ţiune stabilizatoare – I. D.), determinată (în cazul 
autorului) de nivelurile apelor din bălţi în raport 
cu nivelul apelor fl uviului Dunărea, lucru constatat 
şi apreciat la justa valoare cu 50 de ani mai târziu 
(Wiener, 1948; Ashby, 1963) [în cadrul ciberneticii 
– I.D.]. Autorul menţionează că procesul se reali-
zează prin depunerea de aluviuni la gurile canalelor 
de alimentare şi evacuare, stabilindu-se că viiturile 
periodice constituie factorul decisiv în desfăşura-
rea (autoreglare – I. D.) vieţii din lunca inundabilă. 
Ideile funcţionării biocenozelor sunt dezvoltate în 
lucrarea lui Gr. Antipa „Organizarea generală a vieţii 
colective a organismelor şi a mecanismului produc-
ţiei în biosferă (1935)”. Autorul constată că „fi ecare 
baltă, respectiv întreaga zonă acvatică cercetată, cu 
diferite tipuri de ape este subdivizată în numeroase 
biotopuri; fi ecare biotop este populat cu o biocenoză 
care, prin funcţionarea ei, asigură producţia fi nală, 
care se porneşte de la fotosinteza realizată de plante 
şi se ajunge la producţia de peşte; totul se termină 
prin întoarcerea materiei în circuit” (subl. n. – I. D.)... 
Privind biocenoza ca formă de organizare a vieţuitoa-
relor,  Antipa precizează: „Niciun organism animal 
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sau vegetal nu poate duce o viaţă izolată şi trebuie să 
facă parte, cu alte organisme cu care convieţuieşte, 
dintr-o asociaţie biologică a mai multor specii – bio-
cenoză – în care fi ecare specie este repartizată printr-
un anumit număr de indivizi... Formarea biocenoze-
lor nu este deci un fenomen sporadic şi facultativ, ci 
o lege generală (subl. n. – I. D.) pentru toate fi inţele 
...” (citat după Pârvu, 2001).

Gr. Antipa, ca întemeietor al Muzeului de Istorie 
Naturală din Bucureşti, a pus bazele muzeologiei 
europene, pentru prima dată în lume elaborând me-
todologia dioramelor ecologice. Totodată, Gr. An-
tipa a fost organizatorul unei exploatări raţionale 
a bogăţiilor biologice ale apelor din România; înte-
meiază Institutul de Biooceanografi e din Constanţa 
şi Staţiunea de hidrobiologie din Tulcea (1924).

Analizând vasta operă ştiinţifi că şi organizatori-
că a lui Gr. Antipa, noi îl putem considera nu doar 
fondator al şcolii româneşti de ecologie şi unul din 
pionierii ecologiei europene, ci şi primul şi cel mai 
înfl ăcărat şi efi cient propagator al ecologiei3 (tot aşa 
cum a fost însăşi E. Haeckel vizavi de teoria evolu-
ţionistă a lui Gh. Darwin).

Unele abordări ecologice pot fi  găsite în lucră-
rile cunoscutului biolog D. Voinov (1867-1951) şi 
ale medicului veterinar I.I. Atanasiu (1868-1926), 
ambii ieşeni, precum şi ale botanistului M. Brandza 
(1868-1934), medicului şi naturalistului (populari-
zator al ştiinţelor) D.I. Călugăru (1868-1937) etc.

O pagină aparte în istoria ştiinţei biologice mon-
diale, ca şi Gr. Antipa, a scris alt mare savant român, 
Emil Racoviţă (1868-1947), primul zoolog din lume 
care, pe nava „Belgica” (1897-1899), a explorat 
fundamental viaţa din apele antarctice. Dar cea mai 
mare contribuţie a lui E. Racoviţă la dezvoltarea bi-
ologiei mondiale a însemnat fondarea unei noi şti-
inţe pe care a botezat-o biospeologie, în esenţa ei fi -
ind de fapt ecologică. În scopul consolidării acestei 
ştiinţe, E. Racoviţă a înfi inţat (1920) la Cluj primul 
din lume Institut de Speologie. Din 1907 scoate, de 
asemenea în premieră, revista „Biospeologie”.

3 De fapt, primul savant care a contribuit la promovarea  eco-
logiei lui E. Haeckel în afara Germaniei de asemenea a fost 
de origine română. Este vorba despre ilustrul biolog, zoolog şi 
microbiolog I.I. Mecinikov (1845-1916) – autorul teoriei fago-
citozei, pentru care i s-a conferit premiul Nobel, – care în 1869 
(cu trei ani mai târziu după apariţia primei ediţii a lucrării lui 
E. Haeckel „Generelle Morphologie der Organismen”, Berlin, 
1866) a publicat, într-o variantă prescurtată (în l. rusă), în Rusia 
lucrarea „Învăţătura despre formele organice... ”  (1869) în care 
a expus, într-un limbaj foarte accesibil (spre deosebire de lim-
bajul sofi sticat şi greoi al autorului), concepţia lui Haeckel (ci-
tată după Novikov, 1959). Anume astfel naturaliştii ruşi, primii 
în afara  Germaniei, au afl at şi acceptat noua ştiinţă biologică 
- ecologia.  

Activitatea lui E. Racoviţă este continuată de 
şcoala speologică (acum cu sediul central la Bu-
cureşti, în cadrul Academiei Române), pe care a 
lansat-o şi care s-a extins considerabil, de fapt pe 
toate continentele. Este publicată lucrarea „Peşteri 
din România”, semnată de T. Orghidan, Ş. Negrea, 
G. Racoviţă, C. Lascu, în care se concretizează 
marea varietate de ecosisteme subterane existente 
în ţară. Aici este de remarcat şi aportul ştiinţifi c al 
lui C. Motaş (1891-1980), care, pe lângă cercetări 
clasice biospeologice, conturează, în colaborare cu 
S. Karaman şi P.A. Chappuis, o nouă ştiinţă [ecolo-
gică – I. D.] cu numele freatobiologie (studiul fa-
unei acvatice din cavităţile interstiţiale subterane). 
Împreună cu L. Botoşăneanu şi S. Negrea, C. Motaş 
publică (1962) lucrarea „Cercetări asupra biologi-
ei izvoarelor şi apelor freatice din partea Centrală 
a Câmpiei Române”. C. Motaş a fost şi un promo-
tor înfl ăcărat al mişcării pentru ocrotirea naturii. 
De asemenea, la Cluj, acesta iniţiază primul Birou 
român pentru studiul migrării păsărilor; înfi inţează 
prima Societate turistică română din Transilvania 
întitulată „Frăţia munteană”. 

Toată opera ştiinţifi că a lui E. Racoviţă şi acti-
vităţile sale publice, organizatorice, culturale poartă 
un evident caracter ecologic şi evoluţionist. El con-
sideră evoluţia ca o lege generală a tuturor fenome-
nelor din univers (!), iar variabilitatea, în funcţie de 
schimbările mediului înconjurător, ca o proprietate 
fundamentală a materiei vii, combătând fi xismul, 
creaţionismul şi idealismul.

În continuare, vom menţiona aportul botanistu-
lui şi medicului K. Ungar (1869-1932) – ocrotitor 
activ al naturii, cercetător al fl orei alpine din Car-
paţii Meridionali şi al fl orei Transilvaniei; a zoolo-
gului E. Botezat (1871-1964), care, pe lângă intere-
sante cercetări structurale (anatomice, morfologice, 
histologice) şi etologice privind viaţa şi obiceiurile 
(comportamentul) căprioarelor, cerbilor, urşilor, lu-
pilor, râşilor etc., a fost unul dintre promotorii  ac-
tivi ai mişcării pentru ocrotirea naturii. 

Alt militant al ideilor ocrotirii naturii a fost geolo-
gul şi paleontologul I. Simionescu (1873-1944). Unul 
dintre fondatorii algologiei şi micologiei ecologice a 
fost botanistul şi geologul I. Grinţescu (1874-1963). 
Iu. Prodan (1875-1959), ilustru botanist (taxonomist, 
fi togeograf, ecogeobotanist, fi topatolog), a publicat 
prima în România monografi e de ecologie vegetală 
întitulată „Ecologia plantelor halofi te din România 
comparate cu cele din Ungaria şi şesul Tisei, din re-
gatul SHS” (Cluj, 1922). Interesantă este şi lucrarea 
cu caracter de asemenea ecologic a lui Iu. Prodan 
„Ameliorarea locurilor alcaline” (1923).
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Membrul fondator (împreună cu A. Popovici-
Bâznoşeanu, S.S. Radian) al Societăţii naturaliştilor 
din România a fost cunoscutul zoolog şi publicist 
C. Kiriţescu (1876-1965).

Încă (după Gr. Antipa şi E. Racoviţă) un mare 
ecolog român de talie europeană a fost Andrei 
Popovici-Bâznoşeanu (1876-1969), biolog de o 
neîntrecută erudiţie (zoolog, parazitolog, anato-
mist, fi ziolog, ecolog, etolog etc.), care introduce 
(1937) în ecologie noţiunea de bioskenă, pe care 
o consideră unitatea sinecologică elementară, no-
ţiune recunoscută pe larg în literatura (monogra-
fi i, manuale, dicţionare) ecologică mondială. El, 
refuzând să trateze urmărirea sistemului zoologic 
ca un simplu inventar, a promovat insistent ideea 
de a pune lumea animală în raport cu fenomenele 
ce se desfăşoară în mediul lor înconjurător, de a 
cunoaşte ecologia acestora în toată complexitatea 
şi plinătatea ei. Pe lângă aceasta, el editează, în 
cadrul Societăţii naturaliştilor din România (fi ind 
unul dintre fondatorii ei), revistele: „Publicaţiile 
Societăţii naturaliştilor din România” şi „Buleti-
nul Societăţii Naturaliştilor din România”. A fost 
primul director-fondator al staţiunii zoologice (din 
cadrul Universităţii Bucureşti) de la Sinaia. A. 
Bâznoşanu-Popovici a militat, alături de E. Raco-
viţă şi A. Borza, pentru ocrotirea naturii şi mediu-
lui înconjurător. Din cele 47 de lucrări publicate 
în ţară şi în străinătate este sufi cient să menţionăm 
numai trei: „Probleme de ecologie de viaţă din 
RSR” (Bucureşti, 1969), „Sur le convergence dans 
la regne animal” (Varşovia, 1960) şi „Sur les phe-
nomenes de convergence dans le monde vegetal” 
(Paris, 1949).  

Al treilea (după Gr. Antipa şi N. Leon) discipol 
român al lui E. Haeckel, după cum am notat mai 
sus, a fost zoologul Const. N. Ionescu (1879-1935), 
care îşi ia doctoratul (1906), se specializează în do-
meniul studiului faunei marine la staţiunea zoologi-
că din Neapole (1907), apoi, reîntorcând-se în tară, 
a devenit primul cercetător, inclusiv şi din punct de 
vedere ecologic, al peştilor din România. 

Ilustrul biolog, eruditul zoolog şi hidrobiolog 
român Ion Borcea (1879-1936), format la şcoala 
biologică franceză, doctor în ştiinţe naturale la 
Sorbona (1905), autorul multiplelor lucrări ştiin-
ţifi ce privind morfologia, zoologia descriptivă, en-
tomologia, ecologia, ihtiologia, oceanologia, a fost 
iniţiatorul (1910) studiilor relictelor ponto-caspi-
ce, punând bazele şcolii româneşti de oceanologie. 
Este  fondatorul (1926) Staţiunii Zoologice Marine 

„Ferdinand I” de la Agigea4, locul potrivit al că-
reia a fost ales de el, având în vedere cele mai va-
riate faciesuri bentonice, pentru a putea cuprinde 
cu uşurinţă cât mai multe aspecte legate de fauna, 
fl ora şi caracteristicile litorale (ecologice) ale Mă-
rii Negre, precum şi dunele de nisip ce formau de-
corul principal supraterestru, cu pâlcuri de plante 
specifi ce dunelor marine: Ephedra distachya, Con-
vulvus persicus, Scabiosa ucrainica etc. Faleza şi 
plaja erau impresionante. Ca urmare, ţărmul Mării 
Negre din dreptul staţiunii avea să intre defi nitiv în 
istoria oceanologiei româneşti şi universale (Mus-
taţă, 2001).

În contextul dezvoltării staţiunii de la Agigea, 
un eveniment deosebit de important l-a constituit 
înfi inţarea (la iniţiativa lui I. Borcea, Al. Borza şi 
Iu. Prodan) în 1939, pe o suprafaţă de 6 300 mp din 
dunele de nisip, pe lângă / în cadrul Staţiunii, a unei 
rezervaţii naturale ca Monument al Naturii.

Cel de-al doilea (din 1939) conducător al staţi-
unii de la Agigea a fost un alt mare hidrobiolog şi 
zoolog, limnolog de excepţie C. Motaş – elev al lui 
I. Borcea, care, în afară de perfecţionarea activităţii 
manageriale, ştiinţifi ce şi didactice a Staţiunii (pe 
care noul director o considera un Institut de cerce-
tări oceanografi ce şi oceano-biologice), a fondat o 
importantă publicaţie periodică: Lucrări ale Staţi-
unii Zoologice Marine „Regele Ferdinant I” de la 
Agigea, sub auspiciile Universităţii Mihăilene din 
Iaşi.

Încă o pagină nouă privind activitatea Staţiunii 
Marine de la Agigea a fost deschisă de marele zoo-
log, hidrobiolog şi ihtiolog de reputaţie europeană, 
regretatul Sergiu Cărăuşu (de origine basarabeană), 
care a preluat conducerea instituţiei în 1953. Sub 
dirijarea acestuia, Staţiunea şi-a lărgit considerabil 
spectrul de cercetări privind: studiul bentosului, 
planctonului şi ihtiofaunei marine, fi ziologia eco-
logică comparată a animalelor acvatice, aspectele 
fi zice şi chimice ale mediului marin, anatomia com-
parată ecologică etc., la care a contribuit o străluci-
tă pleiadă de savanţi români: P. Jitariu, M. Constan-
tineanu, Paul Borcea (fost director), Ionel Andri-
escu (fost director ), N. Gavrilescu (fost director), 
4 Prin acelaşi Înalt Decret Regal (nr. 810 la 01.03. 1926), avea 
să fi e înfi inţată Staţiunea Zoologică de la Sinaia (aparţinând 
Universităţii din Bucureşti), primul director fondator fi ind nu-
mit marele biolog şi ecolog român Andrei Popovici-Bâznoşea-
nu (vezi mai sus). Astfel ... au luat fi inţă, în mod ofi cial, două 
staţiunii surori  –  la Marea Neagră şi la munte, fi ind vizate 
cercetările biologice [inclusiv ecologice – I.D.] în învăţământul 
academic românesc: una pe lângă prima Universitate din Ro-
mânia, cea de la Iaşi,  a doua pe lângă Universitatea din Bu-
cureşti.  
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E. Pora, M. Băcescu, R. Codreanu, O. Şerbănescu, 
F. şi I. Porumb, R. şi P. E. Mihnea, C. Nagy, I. Botez 
(fost director în perioada cea mai cumplită – a celui 
de-al Doilea Război Mondial), A. Antoniu-Murgoci, 
O. Necrasov, G. Hasan, P. Feider, V. Simionescu, 
N. Valenciuc, V. Hefco, M. Celan, A. Bavaru, 
A. Bologa, Gh. Mustaţă (fost director 1990-2008), 
V. Surugiu (fost director 2008-2011), M. Nicoară 
(actualul director din 2011) etc.

După o lungă şi tristă perioadă de inactivitate 
(1970-1990), Staţiunea a fost redeschisă (1990). 
Întreg meritul pentru renaşterea, pe o treaptă cali-
tativ nouă, a Staţiunii de la Agigea, după revoluţia  
din decembrie 1989, îi aparţine Dlui Prof. Dr. Gh. 
Mustaţă, care a condus-o cu dăruire şi mare talent 
managerial şi ştiinţifi c, reinstaurând „spiritul de la 
Agigea” întronat de profesorul Ioan Borcea. Pe lân-
gă cercetările fundamentale complexe, printre care 
locul de frunte îl ocupă cele ecologice, care-i aduc 
ţării renume internaţional, astăzi staţiunea biologi-
că marină „Prof. Ioan Borcea”5 este deschisă către 
toate universităţile şi centrele de cercetări din ţară şi 
din străinătate.

Vom menţiona şi contribuţia altor naturalişti 
români, spre binele diversifi cării cercetărilor eco-
logice, cum sunt: parazitologul Ion Ciurea (1878-
1944); ornitologul D. Linţia (1880-1952); botanistul 
E.I. Niardy; entomologul K.M. Knechtel (1884-
1967), fondatorul şcolii româneşti de entomologie 
agricolă; silvicultorul M.D. Dracea (1885-1958); 
botanistul M. Guşuleac (1887-1960), cunoscut cer-
cetător al vegetaţiei (din punct de vedere geobota-
nic) din România, luptător neobosit pentru ocroti-
rea naturii care înfi inţează rezervaţia de la Poiana 
Stampei,  iniţiază (reuşit) obţinerea statutului de 
arie protejată pentru fâneţele seculare din Bosanci 
şi Ponoare cu specii endemice. Sunt bine cunoscute 
şi cercetările unui alt ilustru botanist (geobotanist) 
român A. Borza (1887-1971)6, fondatorul Grădinii 
Botanice, Muzeului Botanic şi al Institutului Bota-
nic, toate la Cluj; sub redacţia sa a apărut „Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Naturale” (1933-1944); 
de asemenea, sunt înalt apreciate cercetările lui Bor-
za (inclusiv cele din Basarabia) privind sistematica 
5 La 21-22. 10. 2011 a avut loc (Constanţa) Conferinţa Ştiinţi-
fi că Internaţională consacrată celei de a 85-ea aniversări de la 
fondarea (1926) Staţiunii Biologice Marine Prof. Ioan Borcea 
de la Agigea.
6 A. Borza, împreună cu I. Lepsi şi N. N. Florov, a ales şi funda-
mentat ştiinţifi c primele arii (10) naturale protejate de stat din 
Basarabia, pe o suprafaţă totală de 5154,97 ha (prin Hotărârea 
Guvernului România din 07. 07. 1930): Căpriana, Cărbuna, Va-
lea Mare, Hârbovăţ, Hârjăuca, Palanca, Pârjolteni, Delacău, Ru-
hotin, 2 stejari şi un prund în Pâdurea Manzâr (Cucuruzeni). 

fi logenetică, fi togeografi a, fi tosociologia şi fi toetno-
botanica, geobotanica, fi tocenologia, fi toecologia, 
cecidologia, ocrotirea naturii; el pune bazele teore-
tice şi practice ale geobotanicii româneşti, utilizând 
metodologia fi tocenologică a lui Braun-Blanquet; 
prin cercetări teritoriale, identifi că (1927) stadiile 
de climax şi succesiunile vegetale din Câmpia Ro-
mână.

O deosebită contribuţie la dezvoltarea botanicii 
(inclusiv în Basarabia), micologiei şi fi topatologiei 
ecologice române l-a adus acad. T. Săvulescu (1889- 
1963), care a pus şi bazele cercetărilor de virologie, 
bacteriologie, fi tofarmaciei şi biochimiei, legate de 
raportul parazit-plantă. Nu putem trece cu vederea 
nici lucrările lui O. Săvulescu (1914-1969), V. Pre-
da (1912-1982) etc.

Continuând analiza contribuţiei biologilor (bo-
taniştilor) români la dezvoltarea ecologiei plantelor, 
vom menţiona şi meritele enorme ale lui Emil Pop 
(1897-1974), care a elucidat: originea relictelor gla-
ciare din turbăriile Europei, caracterul ecologic al 
succesiunii vegetaţiei silvestre din Carpaţi în post-
glaciar şi succesiunea vegetaţiei silvestre în varianta 
vest-europeană. Acest talentat fi tocenolog şi paleo-
botanist este unul dintre cei mai de seamă militanţi 
pe tărâmul ocrotirii naturii şi ambianţei umane din 
România, fapt ce i-a adus o binemeritată reputaţie 
internaţională.

Bazele studiului biocenotic al briofi telor din 
România au fost puse de cunoscutul botanist T. Şte-
fureac (1908-1987). El efectuează cercetări de pio-
nierat privind raportul de coexistenţă şi interrelaţii 
între diferite specii de plante caracteristice asocia-
ţiilor vegetale şi formaţiunilor de vegetaţie din pa-
jişti, păduri, mlaştini turboase afl ate în diferite etaje 
şi zone de pe teritoriul României. Interesante sunt şi 
cercetările lui T. Ştefureac privind particularităţile  
ecologice ale briofi telor halofi te, turbicole şi sapro-
lignicole.

Un merit deosebit privind studiul ecologic al pă-
durilor din România îl au nu numai botaniştii, dar 
şi silvicultorii, pădurile fi ind abordate ca ecosiste-
me complexe specifi ce. Mai sus deja am menţionat 
aportul ştiinţifi c al şcolii româneşti de silvicultori de 
la Brăneşti (Ilfov), la care  vom adăuga contribuţia 
foarte importantă, inclusiv (mai târziu), în cadrul 
Programului Biologic Internaţional (IBP), a urmă-
toarei echipe excelente de cercetători de mare probi-
tate profesională: Al. Beldie, I. Milescu, G. E. Negu-
lescu, V. Stănescu, I. Florescu, D. Târziu, N. Doniţă, 
Şt. Purcelan, I. Ceianu, M. Ianculescu, C. Bândiu, 
F. Carcea etc., care au impus o schimbare radicală de 
concepţie asupra pădurii ca ecosistem şi a funcţiilor 
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ei (Pârvu, 2001). Drept exemple pot servi lucrările: 
„Ecologia forestieră” (1977) semnată de N. Doniţă 
cu colab.; „Făgetele din România – cercetări eco-
logice” (1989), lucrare elaborată de un colectiv de 
cercetători sub redacţia Mihaelei Paucă-Comănescu 
de la Institutul de Biologie al Academiei Române; 
lucrările colaboratorilor Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice (ICAS), Institutului de Cercetări 
de Pedologie şi Agrochimie (sub conducerea distin-
sului pedolog Corneliu Răuţă) etc.

Contribuţiile româneşti în domeniul ecologiei 
acvatice de asemenea sunt incontestabile. Mai sus, 
noi deja am abordat aportul ştiinţifi c al lui Ioan Bor-
cea. În continuare vom menţiona şi cercetările destul 
de importante ale altor hidrobiologi de mare presti-
giu naţional şi internaţional, de exemplu, cum sunt 
acelea ale lui L. Rudescu (Rodevald), în colaborare 
cu V. Marinescu, care a cercetat infl uenţa ecologică 
reciprocă Dunăre-Marea Neagră; a efectuat studiul, 
sub raport taxonomic şi ecologic, privind animalele 
nevertebrate (Rotatoria, Gastrostricha, Tardigrada, 
Spongilaria etc.), migraţia păsărilor şi problemele 
cinegetice din zonele umede, precum şi cunoaşterea 
hidrologiei ecologice, mai ales din Delta Dunării. Pe 
plan mondial, este cunoscută „Monografi a stufului 
din Delta Dunării” (1965), semnată de L. Rudescu, 
C. Riculescu şi P.I. Chivu, fi ind prima monografi e 
ecologică a stufului, lucrare în care se evidenţiază 
complexitatea funcţională a acestei specii în econo-
mia deltei (în spiritul concepţiei ecologo-economice 
a lui Gr. Antipa).  

De asemenea, în plan mondial sunt pe larg cu-
noscute cercetările şcolii româneşti de oceanologie 
din care a făcut parte şi alt mare biolog român Mi-
hai Băcescu, descendentul şcolii oceanologice fon-
date de Gr. Antipa şi I. Borcea. În afară de aceasta, 
M. Băcescu, în calitatea sa de director al Muzeu-
lui de Istorie Naturală „Gr. Antipa” din Bucureşti, 
a continuat cu râvnă şi dăruire opera muzeologică 
a marelui său predecesor. Tot împreună cu alţi cu-
noscuţi biologi, inclusiv cu Th. Buşniţa (de origine 
basarabeană) şi R. Codreanu, M. Băcescu a iniţiat 
editarea unei opere monumentale, la fel de impor-
tanţă internaţională, sub genericul „Ecologie Mari-
nă” (în 5 volume), apărută sub auspiciile Academiei 
Române.

Unul din consacraţii, pe plan mondial, oceano-
logi şi ecofi ziologi este Eugen Pora, explorator al 
faunei Oceanului Indian, pe nava sovietică de cer-
cetări oceanologice „Viteazi”. În acelaşi context, îl 
vom menţiona şi pe Marian Traian Gomoiu – cunos-
cut oceanolog, ecolog şi cercetător al Mării Negre şi 
al Mării Sargaselor. Merită remarcate şi cercetările 

algologilor A. Bavaru, A. Bologa, N. Bodeanu, H.V. 
Skolka, A. Ionescu şi a.

În cele ce urmează ne vom  referi la unul din 
continuatorii principiilor (şcolii) ecologice ale lui 
Gr. Antipa şi I. Borcea. Este vorba despre N.I. Bot-
nariuc (de origine basarabeană), erudit biolog teo-
retician, evoluţionist, fondator al şcolii româneşti de 
limnologie. A efectuat cercetări valoroase de hidro-
biologie în regiunea inundabilă a Dunării, inclusiv 
privind dinamica şi productivitatea populaţiilor de 
animale nevertebrate din bălţile Dunării inferioare. 
Sunt pe larg cunoscute cercetările sale teoretice în 
domeniul biologiei generale şi istoriei biologiei. 
Fără ezitare, N. Botnariuc poate fi  considerat unul 
dintre clasicii biologiei teoretice româneşti şi, inclu-
siv, a ecologiei, autor al unei serii de monografi i în 
aceste domenii, de exemplu: „Unele aspecte teoreti-
ce ale integrităţii în biologie” (1964), „Nivelurile de 
organizare ale materiei vii şi unele legi specifi ce lor 
în lumina materialismului dialectic” (1964), „Ca-
racterul autoreglabil al evoluţiei” (1970), „Concep-
ţia şi metoda sistemică în biologia actuală” (1973), 
„Ecologie” (1982), în colaborare cu A. Vădineanu,  
„Evoluţionismul în impas?” (1992), „Evoluţia siste-
melor biologice supraindividuale” (1994) etc.

Referindu-ne în ansamblu la şcoala limnologică 
românească, vom constata o bogată, extrem de in-
teresantă şi necesară roadă ştiinţifi că, ca o expresie 
a continuităţii (neîntrerupte) strădaniilor multiplelor 
generaţii, începând cu primele cercetări ale lui Gr. 
Antipa, dar  poate şi mai înainte... În acest context, 
vom aduce câteva exemple concludente. În primul 
rând, vom aprecia înalt şcoala limnologică de la 
Universitatea din Bucureşti, fondată de N.I. Botna-
riuc, cunoscuţii elevi ai căruia sunt A. Vădineanu, 
G. Brezeanu şi D. Manoleli, S. P. şi M. Godeanu, Şt. 
şi A. Negrea etc., care au efectuat importante cerce-
tări în bazinul Dunării inferioare. 

Şcoala hidrobiologică de la Universitatea din 
Iaşi a fost fondată de profesorii I. Borcea şi S. Că-
răuşu. Aici vom menţiona cercetările foarte impor-
tante ale colectivelor conduse de I. D. Cărăuş şi 
I. Miron privind ecologia lacului Bicaz. Cercetări 
interesante şi utile efectuează în prezent V. Surungia 
şi M. Nicoară.

Probleme importante au fost abordate în dome-
niul studiului ecologic din zona Porţilor de Fier, co-
ordonate de M.A. Ionescu, care a condus cercetările 
unui colectiv constituit din specialişti din întreaga 
Românie. 

În afară de cercetările de sinteză citate mai sus, 
în continuare vom menţiona şi alte lucrări mono-
grafi ce, tratate, manuale, dicţionare, printre care un 
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deosebit interes prezintă: seria de manuale şi stu-
dii ale lui B. Stugren (1978, 1981, 1982, 1994 de 
la Cluj-Napoca); „Introducere în studiul învelişului 
vegetal” de Al. Borza şi N. Boşcaiu (1965); „Monu-
mente ale naturii” de E. Pop şi N. Sălăgeanu (1965); 
„Biologia apelor impurifi cate” de I. Mălacea (1969); 
„Curs de ecologie generală” de V. Vancea (1970); 
„Probleme de ecologie” de A. Murgoci şi P. Neacşu 
(1971);  „Protecţia mediului. Ecologie şi societate ” 
şi „Efecte biologice ale poluării mediului” sub re-
dacţia prof. A. Ionescu (1973)7, „Ecosistemele na-
turale şi evoluţia lor în raport cu impactul uman” 
(Cluj, Academia R.S.R., 1974); „Ecologie gene-
rală” de P. Neacşu; „Mediul înconjurător şi viaţa 
omenirii contemporane” de V. Dinu (1979); „Bio-
geografi e ecologică” (în 2 vol.) de I. Pop (1979), 
„Ecologie umană” sub redacţia lui M. Barnea şi 
A. Calciu (1979); „Ecologie” de V. Simionescu 
(1980); „Ecosisteme din România” sub redacţia 
lui C. Pârvu (1980); „Dicţionar de ecologie” de P. 
Neacşu şi Z. Apostolache-Stoicescu (1982);  „Ele-
mente de ecologie umană” de C. Budeanu şi E. Că-
linescu (1982); „Conservarea dinamică a naturii” de 
I. Rezmeriţă (1983); „Ecologie şi protecţia mediu-
lui” (în 2 vol.) de P. Neacşu (1984, 1986); „Rezer-
vaţii şi monumente ale naturii din România” de Gh. 
Mohan şi colab. (1992); „Bioterminologie ilustrată” 
(în 2 vol.) de G. Mohan (1993); „Monitoring ecolo-
gic integrat”, „Ecotehnie” şi „Diversitatea lumii vii” 
(în 2 vol.), semnate de St. P. Godeanu; „Dezvoltare 
durabilă” (în 3 vol.) de A. Vădineanu; „Fitosociolo-
gia”, „Municipiul Cluj-Napoca şi zona periurbană. 
Studii ambientale” semnate de V. Cristea şi colab. 
(2002, 2004), seria de monografi i ale distinsului bi-
olog de la Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi Gh. 
Mustaţă: „Ecologie somatică” (2001), „Eseuri de 
biologie” (2003), „Homo sapiens sapiens. Origine şi 
evoluţie” (2002), „Origine, evoluţie, evoluţionism” 
(2001), „Probleme de ecologie generală şi umană” 
(2003), „Regnurile lumii vii” (2004), „Evoluţia şi 
evoluţionismul la începutul mileniului III” (2004), 
„Poruncile ecologiei creştine, sau poruncile divine 
interpretate ecologic” (2005), „Evoluţia prin asoci-
ere şi edifi carea organismelor” (2009), „Pe urmele 
evoluţiei” (2011) etc.

Înainte de a încheia succinta (nu pretindem la 
un studiu exhaustiv, dar care se impune!) trecere 
în revistă a contribuţiilor româneşti la dezvoltarea 
ecologiei, vom puncta şi unele realizări în domeniul 
7 Prof. A. Ionescu este unul dintre cei mai prolifi ci din Româ-
nia, în ultimii 50 de ani, autorul şi coordonatorul unei bogate şi 
interesante serii de monografi i consacrate problemelor ecologi-
ce şi protecţiei mediului înconjurător.
 

ecologiei aplicative. De fapt, după cum am arătat 
mai sus, pe tot parcursul dezvoltării ecologiei în 
România, într-o măsură mai mică sau mai mare, au 
fost abordate concomitent şi problemele ocrotirii 
monumentelor naturii, combaterea poluării mediu-
lui înconjurător, conservarea diversităţii biologice, 
utilizarea raţională a resurselor piscicole, forestiere, 
turistice, ecourbanistice, bioeconomia etc. 

Bazele ecologice privind folosirea raţională şi 
valorifi carea resurselor biologice8, respectând legi-
le economiei, au fost puse în România la începu-
tul sec. XX de Gr. Antipa (apoi de N. N. Constan-
tinescu). Rezolvarea acestor probleme teoretice şi 
practice prioritare a fost continuată de I. Borcea, 
E. Racoviţă, S. Cărăuşu, M. Băcescu, N. Botnariuc, 
T. Buşnită, R. Codreanu, V. Simionescu,  M. Gomo-
iu, A. Vădineanu, G. Brezeanu, St. şi M. Godeanu, 
I. Andriescu, G. şi M. Mustaţă, C. Pisică, I. Mi-
ron, I. Cărăuş, M. Bleahu, S. Nicolaev, A. Ionescu, 
B. Stugren, V. Giurgiu, V. Surugiu etc.

Din cele expuse în această lucrare, vom face ur-
mătoarele concluzi principale:

1. Istoria scrisă, începând cu Herodot, Strobon, 
Dioscoride etc. şi până în zilele noastre, despre acu-
mularea în România a datelor privind relaţiile or-
ganism-mediul înconjurător cuprinde peste 2500 de 
ani; cunoştinţele respective s-au acumulat în con-
textul general european.

2. Acest proces cognitiv a avut un impact pozitiv 
permanent asupra conştiinţei ecologice, cuprinzând 
întreaga populaţie.

3. România s-a dovedit a fi  una dintre primele 
ţări din lume, unde ecologia a pătruns imediat după 
fondarea ei de către E. Haeckel, datorită strădaniilor 
discipolului şi colaboratorului acestuia care a fost 
Gr. Antipa.

4. Spre deosebire de majoritatea ţărilor, unde la 
sfârşitul sec. XIX şi în prima jumătate a sec. XX 
a început să prindă rădăcini ecologia haeckeliană, 
primele fi ind aspectele autecologiei, Gr. Antipa, îm-
preună cu întreaga sa şcoală ştiinţifi că, a demarat 
abordarea sistemică (holistă) în ecologie, începând 
cu ecosistemele, deci trecând peste primele două pa-
radigme ecologice: a reducţionismului autecologic 
şi chiar a reducţionismului populaţional, astfel an-
ticipând aproape cu 100 de ani (!) actuala paradig-
mă ecosistemică. Această afi rmaţie nu este o simplă  

8 Gr. Antipa a creat, după cum se ştie, termenul de bioeconomie, 
independent de biologul rus T. I. Baranov (1925). Ambii autori 
au interpretat economic biologia, în timp ce celebrul econo-
mist american de origine română N. Georgescu-Roegen (1971, 
1979) consideră ca „…procesul economic cu toate aspectele lui 
trebuie interpretat biologic”.
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izbucnire (de loc falsă) de patriotism românesc, ci o 
constatare obiectivă.

5. Astăzi în România funcţionează, cu un înalt 
randament intelectual, patru şcoli (centre) ştiinţifi -
ce în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului: la 
Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Constanţa, cercetările cărora 
sunt cunoscute şi apreciate în întreaga lume. În ul-
timul timp, cercetări ecologice foarte interesante se 
efectuează la Galaţi, Craiova, Arad şi Oradea. 

6. Datorită acestui fapt, ştiinţa ecologică  româ-
nească s-a înregistrat în avangarda ştiinţei europene 
şi, de ce nu, a celei mondiale. Cu atât mai mult cu 
cât cercetările ecologice au început să fi e instituţio-
nalizate din timp (v. exemplele de mai sus). 

7. În ultimii 50 de ani, cercetările ecologice au 
fost integrate organic cu cele din domeniul ocroti-
rii naturii, folosirii raţionale a resurselor naturale în 
contextul concepţiei dezvoltării sustenabile (durabi-
le), sau a ecodezvoltării, fapt ce a favorizat consi-
derabil promovarea politicilor naţionale de mediu, 
construirea unui cadru legislativ modern, elaborarea 
standardelor şi normativelor de mediu armonizate 
cu cele europene etc.
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