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Abstract: Laudatio for the scientific researcher I dr. Ştefan Negrea 
with the occasion of his 80th birthday, by prof. dr. Gheorghe Mustaţă. 
 

 
Cercetător principal I dr. ŞTEFAN NEGREA 

Mergând pe urmele lui Emil Racoviţă în ceea ce priveşte cer-
cetările din domeniul biospeologiei, domnul cercetător şt. I dr. Ştefan 
Negrea poate fi considerat astăzi unul din cei mai mari specialişti din 
ţara noastră în studiul mediilor subterane terestre şi acvatice. 
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 Prin cercetările sale a contribuit, printre altele, la apariţia şi 
dezvoltarea unei noi ştiinţe, stigobiologia care urmăreşte fenomenul 
vital nu numai în peşteri, ci în toate categoriile de ape subterane şi în 
sol. Pe baza materialelor colectate în peşterile şi din alte medii teres-
tre şi acvatice din Cuba, Bulgaria, Spania, Israel şi, desigur, în 
România, a reuşit să identifice peste 40 de specii noi pentru ştiinţă 
din grupele Chilopoda şi Diplopoda (Miriapoda) şi Cladocera 
(Crustacea). Ca apreciere a contribuţiei sale ştiinţifice în domeniul 
biologiei subterane i-au fost dedicate peste 20 de specii şi genuri noi 
pentru ştiinţă din grupele: Oligochaeta, Opiliones, Pedipalpes, 
Acari, Chilopoda, Diplopoda, Copepoda, Isopoda, Thysanura, 
Psocoptera, Lepidoptera şi Coleoptera – dintre care menţionăm: 

 Negrella Avram, 1970 (Arachnida, Opiliones) – gen cu cinci 
specii noi; 

 Negropia Vasiliu & Călugăru 1977 (Acarieni) – gen cu o 
specie nouă; 

 Cubacubana negreai Wygodzinski & Holinger 1977 
(Thysanura); 

 Parapacroscia negreai Vandel, 1981 (Isopoda). 
 Dintre cele 406 lucrări, multe publicate în reviste de 

specialitate din ţară şi străinătate, până în 2009, peste 30 sunt cărţi. 
În special pentru volumele „Cladocera” (1983) din Fauna României 
şi „Branchiopoda”(2002) scrisă cu prof. H.J. Dumont (Belgia) pen-
tru seria internaţională „Guides for identification of the 
Microinvertebrates of the Continental Waters of the World”, dom-
nul cercetător şt. I dr. Ştefan Negrea este recunoscut şi apreciat în 
lumea specialiştilor din întreaga lume, fiind ales printre altele ca 
membru al Uniunii Internaţionale de Speologie, al Centrului 
Internaţional de Miriapodologie (membru fondator) şi al Societăţii 
Internaţionale de Limnologie (SIL). În România, datorită reputaţiei 
sale tot mai mari, a fost ales ca membru în diferite societăţi, iar Sec-
ţia de Ştiinţe Biologice a Academiei Române l-a recomandat, în 
1997, pentru alegerea sa ca Membru de Onoare al înaltului for. 

 Domnul cercetător şt. I dr. Ştefan Negrea nu numai că a 
publicat multiple lucrări în reviste ştiinţifice de prestigiu, citate de 
„Institute for Scientific Information” (I.S.I.), dar este membru în 
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comitetele de redacţie ale unor publicaţii de mare circulaţie, cum ar 
fi: Annales de Limnologie (International Journal of Limnology) 
Toulouse – Franţa (editor asociat) şi Seria naţională „Fauna 
României” – editată de Academia Română (redactor şef adjunct). 

 Născut la 9 noiembrie 1930 în satul Gura Văii, comuna 
Căciuleşti (azi Girov), din Jud. Neamţ, domnul Ştefan Negrea a ur-
mat cursurile Facultăţii de Biologie de la Universitatea din Bucureşti, 
pe care a absolvit-o în 1954. După absolvire a fost numit asistent la 
Staţiunea de Cercetări Marine din Constanţa, unde a lucrat aproape 
doi ani, după care a fost transferat la Brăila, unde a fondat Staţiunea 
Hidrobiologică a Universităţii din Bucureşti, unitate care şi-a săr-
bătorit în 2005 semicentenarul. Din 1956 a lucrat în cadrul Institu-
tului de Speologie „Emil Racoviţă” din Bucureşti, chiar din prima zi 
de funcţionare după reorganizarea acestuia ca institut de nivel naţio-
nal, la 21 iunie 1956. Aici a avansat până la gradul de cercetător şt. I. 
În cadrul Institutului a deţinut, în ultimii patru ani înainte de pensi-
onare, şi funcţia de şef al Compartimentului de Biospeologie şi 
Edafobiologia Carstului. 

 Domnia sa a abordat în principal cercetări de biospeologie şi 
freatobiologie şi a devenit specialist în taxonomia Cladocerelor 
(Crustacea) şi Chilopodelor (Myriapoda). Spectrul cercetărilor a fost 
însă mult mai larg, domnul cercetător şt. I dr. Ştefan Negrea având 
contribuţii deosebit de importante şi în alte domenii de cercetare 
precum: ecologie marină, ecologia zonei inundabile a Dunării, cer-
cetări de freatobiologie şi crenobiologie, ecologie subterană (biospe-
ologie şi stigobiologie) din România, Cuba şi din alte ţări, lucrări de 
istoria şi popularizarea ştiinţei, protecţia naturii, turism ecologic şi 
cultural etc. 

 În fiecare domeniu de cercetare, domnul cercetător şt. I dr. 
Ştefan Negrea şi-a adus contribuţia ştiinţifică la elucidarea unor pro-
bleme de taxonomie, filogenie, zoogeorgafie, ecologie şi/sau etologie etc. 

 A contribuit la elucidarea unor probleme privind structura şi 
dinamica zooplanctonului din Marea Neagră, şi a descoperit trei 
specii noi: un relict pontocaspic (Cornigerius maeoticus) şi şapte spe-
cii dulcicole cu mare valenţă ecologică. A identificat două specii 
foarte importante în materialul colectat în interstiţiul marin şi din 
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conductele de apă din Constanţa (Bathynella natans scythica Bots. & 
Dam. şi Parastenocoris panonicus). 

 Domnul cercetător şt. I dr. Ştefan Negrea a adus contribuţii 
importante la cunoaşterea faunei de Cladocere din zona inundabilă a 
Dunării. De altfel, lucrarea Ecologia populaţiilor de Cladoceri şi 
Gastropode din zona inundabilă a Dunării, publicată în 1975, 
împreună cu doamna cercetător şt. I dr. Alexandrina Negrea a avut 
un larg ecou nu numai în ţară, ci şi în străinătate. Aprecierile făcute 
de Ph. Dreux în Bull. Soc. Zool. France (1976), şi de T. Petkovski, 
M. Lamotte, J. Rey, N. Della Croce, D. Flössner şi alţii stau mărtu-
rie în acest sens. 

 Cercetările de speologie şi ecologie subterană sunt de-a drep-
tul impresionante. Studiul izvoarelor din Carpaţi şi a apelor freatice 
din Câmpia Română sunt unice prin modul de abordare a cercetă-
rilor şi prin rezultatele obţinute. Monografia realizată în 1962 
împreună cu eminenţii biologi C. Motaş şi L. Botoşăneanu a devenit 
un model de lucru în acest domeniu. Importanţa acestei lucrări 
reiese şi din aprecierile unui important număr de specialişti între 
care: prof. Sven Ekman (Stockholm), Kaj Berg (Hillerod), Umberto 
D’Ancona (Padova), V. Jadin (Moscova) etc. 

 Cercetările de speologie generală sunt însă cele mai ample.  
 Impresionează în cât de multe peşteri a efectuat în echipă 

cercetări atât în ţară cât şi în străinătate; explorările din Carpaţii 
Meridionali şi din Dobrogea, din peşterile din Banat şi din zona 
„Porţile de Fier” şi multe altele, precum şi bogăţia datelor acumulate, 
prelucrate ştiinţific şi publicate în reviste de prestigiu, împreună cu 
doamna cercetător şt. I dr. Alexandrina Negrea, ceea ce îl consacră 
pe domnul cercet. şt. I dr. Ştefan Negrea ca pe unul dintre cei mai 
mari biospeologi ai ţării noastre şi nu numai. 

 Monografia „Grottes du Banat explorées de 1960 à 1962” 
realizată împreună cu L. Botoşăneanu şi Alexandrina Negrea şi pu-
blicată la Paris (201 pagini) a făcut cunoscut în întreaga lume tezau-
rul biospeologic din peşterile României. Lucrarea, prefaţată de ilus-
trul biospeolog Albert Vandel, a fost primită cu deosebit interes de 
specialişti. În aceeaşi măsură a fost primit şi apreciat volumul Studiul 
monografic al peşterilor din zona lacului de acumulare „Porţile de 
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Fier” (1964–1971) pe care l-a coordonat împreună cu prof. dr. T. 
Orghidan. 

 Împreună cu doamna dr. Alexandrina Negrea a elaborat şi 
publicat numeroase lucrări de sinteză privind asociaţia parietală, 
sinuzia guanoului şi asociaţiile de planşeu din peste 130 de peşteri 
cercetate fiind printre primele studii de acest gen din lume. 

 În colaborare cu V. Decu, domnul cercetător şt. I dr. Ştefan 
Negrea a realizat prima regionare biospeologică a carstului din 
România, publicată în 1969 în Acta Zool. Cracoviensis.  

În ceea ce priveşte campaniile de explorare a peşterilor din 
Cuba, acestea au fost publicate în seria „Résultats des expédition 
biospéologiques cubano-roumainnes à Cuba” (formată din patru 
volume, 1973–1983). Au fost aduse contribuţii impresionante în 
ceea ce priveşte studiul faunei cavernicole şi edafice, fiind descrise 
peste 40 de specii noi pentru ştiinţă. Domnul cercet. şt. I dr. Ştefan 
Negrea a format în Cuba o adevărată şcoală de biospeologie, recu-
noscută în lumea ştiinţifică. 

 Nu insistăm asupra cercetărilor monografice care l-au consa-
crat pe domnul cercetător şt. I dr. Ştefan Negrea în domeniul taxo-
nomiei Cladocerelor şi a Chilopodelor. Subliniem însă faptul că 
domnia sa şi-a adus o contribuţie importantă şi în domeniul istoriei 
biologiei. A prezentat viaţa şi opera didactică şi ştiinţifică a unui 
mare număr de biologi, între care Grigore Antipa, C. Motaş, T. 
Orghidan, M. Băcescu etc. 

 Lucrările de popularizare a ştiinţei şi Istoria biospeologiei 
româneşti, în curs de redactare, ni-l prezintă pe domnul cercetător 
şt. I dr. Ştefan Negrea ca pe un talentat scriitor şi ca pe un specialist 
cu o vastă cultură. 

 Domnul cercetător şt. I dr. Ştefan Negrea s-a simţit atras de 
Staţiunea Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” încă din perioada 
care a lucrat ca asistent la Constanţa. Am simţit din plin interesul pe 
care îl are pentru Staţiune şi l-am solicitat deseori pentru a prezenta 
studenţilor din experienţa domniei sale, ceea ce a făcut, cu multă 
plăcere, împreună cu doamna dr. Alexandrina Negrea. A iniţiat stu-
denţii în cercetări de biospeologie şi a prezentat interesante cursuri 
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referitoare la Cladocere şi în genere la zooplancton. A efectuat la 
Staţiunea Agigea chiar şi lucrări practice cu studenţii. 

 Pentru impresionanta operă ştiinţifică realizată de-a lungul 
vieţii domniei sale, pentru ataşamentul pe care îl prezintă faţă de 
Staţiunea Biologică Marină „Prof.dr. Ioan Borcea” de la Agigea şi 
pentru sprijinul acordat în cercetările ştiinţifice reluate la Staţiune şi 
în practica biologică a studenţilor, Consiliul Facultăţii de Biologie a 
propus Senatului Universităţii „Al. I. Cuza” acordarea domnului 
cercetător pr. I dr. Ştefan Negrea, de la Institutul de Speologie „Emil 
Racoviţă”din Bucureşti, a titlului de MEMBRU DE ONOARE AL 
SENATULUI Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Propunerea a fost 
acceptată de Senatul Universităţii acordându-i Domniei Sale acest 
titlu de onoare. 

 Ţinem să menţionăm că domnul cercetător pr. I dr. Ştefan 
Negrea a avut o colaborare deosebit de fructuoasă cu marele biolog 
Constantin Motaş, a cărui operă ştiinţifică este continuată cu colec-
tivul de la Institutul de Speologie din Bucureşti. 

 Suflet nobil, cu o cultură aleasă şi cu har de scriitor, domnul 
Ştefan Negrea, mergând pe urmele magistrului său, se dovedeşte a fi 
unul dintre marii biografi români contemporani. 

 La venerabila vârstă de 80 (în 2010) de ani îi dorim domnu-
lui Ştefan Negrea multă sănătate, linişte sufletească şi succese în acti-
vitatea ştiinţifică alături de umbra divină care l-a urmat o viaţă 
întreagă pe cărările întortocheate ale ştiinţei în drumul către progres, 
doamna Alexandrina Negrea.  

 La mulţi ani!   
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Ştefan şi Alexandrina Negrea, în 2008, Lacul Tineretului, Bucureşti  

(foto: Irimia – Hurdugan Oriana). 


