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ABSTRACT: Obituary contains essential data about the life and 
consistent work of Ph.D. Alexandrina Negrea achieved in the 94 
published works (articles, books, book chapters) largely devot‑
ed to gastropods from holarctic and tropical zones of Earth, but 
Aquatic Ecology, Biospeleology and History of Science, too.
Finally, the authors express their grief and admiration for this 
distinguished Lady who was and remains a great biologist. Note 
the fruitful collaboration of hers with   big malacologists and oth‑
er of the world, including: the American K. Jacobson, the French 
A. Vandel, the Dutch F.E. Loosjes, the Polish Adolf Riedel, the 
Russian V. Jadin and the Romanian Alexandru V. Grossu, in mak‑
ing taxonomic revisions and describing new species and genera.
KEYWORDS: Alexandrina Negrea: Life and Works; Malacology, 
Terrestrial, Aquatic and Underground Ecology, Zoogeography, 
History of Biology.

Nu de mult timp ne‑a părăsit eminentul biolog evoluţionist, acad. prof. dr. 
Nicolae Botnariuc.

Acum a fost chemată în lumea spiritelor recunoscuta şi simpatica 
Doamnă, cercetător dr. Alexandrina Negrea. Plină de viaţă, cu un opti‑
mism molipsitor şi cu o inimă caldă şi deschisă. 

Domnia‑sa a fost asemenea unei umbre nedespărţită de soţul său, 
eminentul cercetător dr. Ştefan Negrea. Rar mai poţi găsi un cuplu atât de 
unitar şi de devotat. Aşa cum nu‑ţi poţi imagina că într‑o zi cu soare nu eşti 
însoţit de umbra ta, tot aşa nu puteam gândi că la reunile ştiinţifice şi la 

1 Doctor în biologie, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, membru 
al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST al Academiei Române, membru al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România.

2 Doctor în biologie, conferenţiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
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alte întâlniri academice, soţii Negrea nu vor fi împreună. Cei doi eminenţi 
biologi au durat o operă ştiinţifică ce onorează cercetarea românească.

Foto nr. 1 – Dr. Alexandrina Negrea. Fotografie datată 13 decembrie 1970  
(Fototeca dr. Ştefan Negrea)

Foto nr. 2 – Părinţii Alexandrinei Negrea, Piatra‑Neamţ, 1937.  
(Fototeca dr. Ştefan Negrea)

Născută la 23 august 1930, în municipiul Piatra‑Neamţ, a urmat  cursurile 
preuniversitare în oraşul natal. După absolvirea cursurilor liceale, la Liceul 
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de fete, azi Colegiul „Calistrat Hogaş”, în 1949, s‑a înscris la Facultatea de 
Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru ca, în anul 
următor, să se transfere la Universitatea din Bucureşti, unde era student 
soţul, Ştefan Negrea, şi aveau domiciliul o soră şi un frate al ei.

Remarcându‑se printre colegi prin inteligenţa sa nativă, printr‑o capa‑
citate mare de muncă, prin pasiunea pentru studiul naturii şi mai ales prin 
caracterul deschis, sincer şi sociabil, a reuşit să finalizeze cursurile univer‑
sitare cu brio în 1953 şi să obţină post de preparator la Muzeul de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”. 

Foto nr. 3 –La „Cercul gospodinelor” din Parcul Cozla, Piatra‑Neamţ, 1958.  
De la stânga la dreapta: prof. Constantin Garabedeanu, Ştefana Motaş,  

Didina Negrea, prof.Constantin Motaş, Ştefan Negrea, Lazăr Botoşăneanu.  
(Fototeca dr. Ştefan Negrea)

În 1954 se transferă ca cercetător ştiinţific la Comisia de Hidrologie a 
Academiei Române, grupul cu sediul la Staţiunea de Cercetări Marine 
din Constanţa, unde era numit asistent soţul ei, proaspăt absolvent al 
Facultăţii de Biologie. În 1955, soţii Negrea sunt transferaţi la Staţiunea 
Hidrobiologică de la Brăila, nou înfiinţată de Universitatea din Bucureşti, 
pentru practica studenţilor biologi. Director, cu delegaţie, a fost numit 
Ştefan Negrea care, împreună cu Alexandrina Negrea şi Stelian Beldescu, 
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chimist, au reuşit să organizeze Staţiunea şi să primească primele serii de 
studenţi practicanţi. În paralel, micul colectiv a demarat, sub conducerea 
conf. dr. Nicolae Botnariuc, de la Facultatea de Biologie, ambiţiosul pro‑
iect al studiului complexului de bălţi Crapina‑Jijila din zona inundabilă a 
Dunării. Scopul era să se compare situaţia din acei ani cu datele lui Grigo‑
re Antipa din 1910 şi să demonstreze rolul important al zonelor umede în 
evoluţia naturii şi viaţa oamenilor.

În 1957 se transferă la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” pe un 
post de cercetător ştiinţific. Fiind căsătorită, cum spuneam, din primul an 
de facultate, cu Ştefan Negrea, au format un cuplu perfect pentru cerce‑
tarea ecosistemelor acvatice şi terestre şi pentru descifrarea miraculoasei 
vieţi din mediile subterane. Au colaborat, ajutându‑se şi încurajându‑se 
reciproc şi, timp de o viaţă de om, au adus contribuţii ştiinţifice inedite în 
aceste domenii.

Foto nr. 4 – Fotografie de familie, Bucureşti, 17 august 1975  
(Fototeca dr. Ştefan Negrea)
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În 1964 s‑a înscris la doctorat, la domnul acad. prof. dr. Nicolae Botnariuc, 
având ca temă de cercetare „Dinamica populaţiilor de gasteropode din comple‑
xul de bălţi Crapina‑Jijila (zona inundabilă)”. Urmărind, nu numai dinamica 
speciilor de gasteropode, ci şi valenţele ecologice ale acestora, Alexandri‑
na Negrea a realizat o teză de mare valoare, care a fost susţinută public în 
1971. Teza de doctorat a fost publicată într‑o variantă condensată în tra‑
tatul „Ecologia populaţiilor de cladocere şi gasteropode din zona inundabilă a 
Dunării”, la Editura Academiei R.S.Române, în anul 1975. 

Deosebit de valoroasă această carte, prin aspectele de biodiversitate 
a celor două grupe de nevertebrate şi prin cercetările moderne de ecologie 
la nivel individual, populaţional şi biocenotic, reprezintă un triumf al celor 
doi cercetători şi consacrarea lor ca limnologi de talie europeană.

Devenind un strălucit malacolog şi biospeolog, doamna Alexandri‑
na a continuat seria cercetărilor ştiinţifice realizând un număr de aproape 
100 de lucrări ştiinţifice, publicate în prestigioase reviste de specialitate din 
ţară şi străinătate şi un număr de şase cărţi, în colaborare, una fiind prefa‑
ţată de marele biolog francez, acad. Albert Vandel, care a scris primul tratat 
de biospeologie din lume; lucrarea, model de studiu regional speologic, a 
fost publicată de către Centre National de la Recherche Scientifique din Paris.

Foto nr. 5 –Dr. Lazăr Botoşăneanu, dr Ştefan Negrea şi  
dr. Alexandrina Negrea la Poiana Mărului, 5 septembrie 1992  

(Foto: Lilica Botoşăneanu; fototeca dr. Ştefan Negrea)
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Foto nr. 6 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Zilele Universităţii” – Iaşi, 
21 octombrie 2000. De la stânga la dreapta: prof. Gheorghe Mustaţă, drd. Oana 

Chachula, dr. Ştefan Negrea, dr. Alexandrina Negrea, prof. Nicolae Valenciuc.  
( fototeca dr. Ştefan Negrea)

Ceea ce ne‑a impresionat este faptul că, după pensionare, a continuat cer‑
cetările ştiinţifice în cadrul Institutului de Speologie „Emil Racoviţă”, fără 
a fi remunerată şi a realizat 29 de lucrări, dintre care trei cărţi şi trei capi‑
tole de carte.

Foto nr. 7 – Dr Ştefan Negrea, dr. Alexandrina Negrea  
şi drd. Oriana Irimia‑Hurdugan pe malul Lacului Tineretului, 7 iunie 2008  

(Fototeca dr. Ştefan Negrea)
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Aşa cum spuneam, făcând echipă cu soţul său şi cu reputaţii speologi 
din cadrul Institutului de Speologie „Emil Racoviţă”, doamna Alexandrina 
Negrea a participat la explorarea biospeologică a peste 200 de peşteri din 
România şi la cartarea a nu mai puţin de 30 km de săli şi galerii. A colectat 
şi prelucrat o impresionantă cantitate de material ştiinţific din substra‑
turi diferite (guano, planşeu şi parietal), contribuind la cunoaşterea faunei 
subterane acvatice şi terestre din România. Ea a lăsat la institut o boga‑
tă colecţie de gasteropode care a fost consultată de malacologi români şi 
de peste hotare.

Doamna cercetătător dr. Alexandrina Negrea l‑a urmat pe soţul său 
în toate şi în tot de‑a lungul vieţii sale; i‑a fost şi soţie, şi soră, şi „mamă”, 
şi înger păzitor, dar şi colaborator de nepreţuit în cercetarea ştiinţifică, 
având şi lucrări realizate integral, ca autor unic, în domeniul malacologiei.

Foto nr. 8 – Dr Ştefan Negrea şi dr. Alexandrina Negrea, la aniversarea  
celor 90 ani de viaţă ai prof. Nicolae Botnariuc (Fototeca dr. Ştefan Negrea)

Cartea „Biodiversitatea din mediile subterane din România”, lucrare rea‑
lizată în colaborare cu Ştefan Negrea şi Aurel Ardelean, îi încununează 
cariera şi o plasează definitiv în galeria marilor biologi ai neamului nostru. 

Pentru capitolul „Peşterile din Defileul Dunării şi fauna terestră”, publi‑
cat în cadrul volumului „Speologia”, al seriei monografice academice 
„Porţile de Fier”, a fost distinsă cu Premiul „Emil Racoviţă”.
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Dumnezeu a chemat‑o la el mai devreme. Poate că nici nu a simţit 
când a plecat. A lăsat însă în urmă o operă ştiinţifică ce o va plasa în gale‑
ria biologilor români cu merite recunoscute peste hotare şi a contribuit cu 
toată fiinţa sa la afirmarea soţului său, recunoscut prin diplome şi titluri 
academice, ca unul dintre cei mai mari cladocerologi şi chilopodologi din 
lume.

Doamna Alexandrina a trecut în lumea spiritelor, însă va rămâne în 
inimile şi în sufletele noastre prin opera sa, dar şi prin farmecul personal, 
optimismul şi bucuria de a trăi.

Acum, la despărţire, o asigurăm de toată stima şi preţuirea noastră ţi 
îlrugăm pe Bunul Dumnezeu să o primească în Împărăţia Sa, iar domnu‑
lui cercetător dr. Ştefan Negrea, care a primit recent, după moartea ei, titlul 
onorific de „Academician of the American Biographical Institute”, îi vom fi 
alături şi îl rugăm să o pomenească până va merge de‑a dreapta sa.

Dumnezeu să o ierte!




