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ABSTRACT: It’s four-volume series „The diversity of the living
world“, initiated and coordinated by Stoica Preda Codreanu in
’90s, designed as a practical guide, as keys to identify the most
common species, but also the most rare, endangered. Since the
publication of the first volume (1995), 15 years passed by before
the appearance of the third one (2010) which consists of three
parts to fit the 70 chapters of the terrestrial fauna written by
52 authors. Indeed, a substantial contribution to the study of
biodiversity of the whole living world in Romania (plants and
animals)! Each volume has its coordinator – this one is coordinat‑
ed by Aurel Ardelean. The three parts, like separate paperbacks,
were printed at “Vasile Goldiş” University Press of Arad and
summarize 1164 pages and thousands of drawings.
The final volume, the fourth, is ready, but there are financial
difficulties and it expects the completion of the global econom‑
ical crisis. It includes the fauna of underground ecosystems and
most authors are from the Institute of Speleology “Emil Raco‑
vita”. Sterea Godeanu’s experience, as his proverbial patience, is
unique in the world, worthy of Guinness Book of Records.
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Opera lui Sterea Preda Godeanu este unică în istoria biologiei. Deter‑
minatorul său fluviu, alcătuit din patru volume, din care, în intervalul
1995 – 2010 au apărut trei, conţine mii de pagini şi zeci de mii de dese‑
ne. La el au lucrat zeci de specialişti în floră şi faună. Volumul III, apărut
anul trecut (2010), este dedicat faunei terestre. La el au lucrat 52 de autori,
cele 70 de capitole au fost broşate în trei părţi, totalizând 1.164 pagini.
Coordonatorul volumului, Aurel Ardelean l‑a publicat la Editura „Vasile
Goldiş” University Press din Arad (2010). Volumul al patrulea, ultimul,
dedicat faunei, este practic gata, dar aşteptă atenuarea crizei economice
pentru obţinerea fondurilor neceare pentru publicare. El cuprinde fauna
ecosistemelor subterane şi a fost elaborat de taxonomişti de la Institutul de
Speologie „Emil Racoviţă”. Fără îndoială, avem de‑a face cu o operă unică
în lume, demnă de Cartea Recordurilor. Numărul mare de pagini, broşa‑
te în volume groase şi tirajul mic va face să nu fie folosit aşa cum merită.
Deşi s‑a lucrat mult la fauna României, ea este departe de a fi cunoscu‑
tă integral. Seria „Fauna României” a fost concepută de Radu Codreanu
şi Mihai Băcescu în 1950 (deoarece acela care a fost desemnat, prof. Con‑
stantin Motaş, a fost întemniţat) – în 304 volume numite „fascicule” din
care au apărut aproape 90 în 60 de ani!

