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ABSTRACT: The article pays pious homage to Romanian hydrobi‑
ologist Mihai Papadopol (1927–1992). He studied Law and Natural 
Sciences, and he obtained a Doctoral degree in Biology from the 
University of Bucharest following the defense of a Doctoral disserta‑
tion on the biology of Cyprinid fish from Romania. He published 76 
scientific papers in various journals published by the University and 
Romanian Academy. He was a member of the International Societies 
of Limnology (The Netherlands) and Astacology (USA).
KEYWORDS: Mihai Papadopol, Faculty of Biology – University of 
Bucharest, hydrobiology, ichthyology, astacology.

Aflati acum în pragul senectuții, ne amintim cu drag si mare respect 
de oamenii care, prin sacrificiul lor, ne‑au modelat, educat si care au for‑
mat generații si generații de biologi ajunși apoi dascăli sau cercetători, la 
rândul lor. La fel si Mihai Papadopol, profesorul nostru de hidrobiologie, 
dascăl eminent, răbdător și erudit, distinsă personalitate a corpului didac‑
tic al Universității Bucuresti. Ca studenti nu cunoșteam aproape nimic din 
activitatea științifică a dascălilor nostri, nici nu bănuiam ce zbucium și câtă 
strădanie înghite această muncă, nevazută de noi, dublată de cea didac‑
tică de la catedră. Am trecut acum pe lângă laboratorul de hidrobiologie 
de la Facultatea de Biologie din Bucuresti, era închis! Câtă dezamăgire! 
Hidrobiologia este o știință grea, de graniță, ai nevoie de multe cunoștiințe 
de chimie, fizică, biofizică, ceva mecanică, multă zoolgie, și câte și mai câte. 
Ne gândim cu nostalgie la orele noastre din acest laborator, acolo am văzut 
euglena și paramecii vii pulsând sub lamelele de sticlă. Cât entuziasm! 
Aproape toți peștii din apele noastre, nevertebratele cele mai neașteptate 
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și doamne câte întrebări pentru bietul nostru profesor care nu mai prididea 
alergând de la microscop la microscop să ni le descopere, să ni le arate, 
pentru că niciodată nu le vedeam! Totdeauna binevoitor, punctual ca un 
ceas elvețian, domnul profesor ne aștepta în laborator. Nu ne amintim să 
fi intârziat vreodată, să fi refuzat un student, chiar dacă cererea lui părea 
și chiar era uneori impertinentă, domnul professor, cu o eleganță și cu 
răbdare nobilă îi arăta și îi demonstra punându‑l la punct pe „eruditul 
obraznic” prin răbdare și bunătate.

Fig. nr. 1 – Profesorul Mihai Papadopol

Anii au trecut, profesorul nostru a intrat în lumea umbrelor, dar în 
drumul nostru de biologi ne‑am întâlnit de atâtea ori cu cele învățate de 
la domnia sa. Se cuvine dar, ca astăzi să‑i aducem un omagiu acestui om, 
cercetător și dascăl eminent, modest și erudite, care ne‑a îndrumat primii 
pași în științele vieții.

Mihai Papadopol s‑a născut la 9 martie 1927 în Sighetul Marmației. 
A fost fiul lui Gheorghe Papadopol, funcționar vamal, decedat in 1947 

la Vaslui, de unde era originar, iar mama, Valeria, a fost casnică, decedată 
în 1932, la Sighet. Este fratele lui Aurel Papadopol (1923–2009), ornitolog 
și fost director adjunct la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa”. 
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Termină școala primară şi începe gimnaziul „C.A. Rosetti” la Galați, 
unde tatăl său este transferat cu seviciul. În 1941 tatăl este pensionat și în 
1942, din cauza razboiului și datorită lipsurilor din Galați se mută la Vaslui. 

A continuat și încheiat gimnaziul în Vaslui (1943–1944), la colegiul 
„Mihai Kogălniceanu”. În primăvara 1944, tatăl cu cei doi copii sunt evacu‑
ați în Dobroteşti (Roşiori de Vede), dar revin în toamna aceluiași an, 1944, 
la Vaslui. Cu toate greutățile inimaginabile infruntate termină anul școlar 
și obține chiar premiul al III‑lea. 

În vara cumplitului an 1947, cu incomensurabilele sale lipsuri pentru 
întreaga țară din cauza secetei fără margini, după înscrierea la facultate, 
tatăl său moare intr‑o vreme grea pentru România, o vreme a lipsurilor, a 
secetei și foametei; Ca să se intrețină, pe el și pe fratele lui, domnul profe‑
sor a trebuit să lucreaze ca pedagog la liceu unde predă și ore suplimentare. 
În toamna 1947 va ajunge să dea examen la Facultatea de Drept din Iaşi, 
la fără frecvență, dar, din motive necunoscute, nu a urmat‑o. Se va orienta 
în cele din urmă, în toamna anului universitar 1948–49 spre Facultatea de 
Științele Naturii, de care se simțea mai apropiat.

Înainte de terminarea cursurilor primului an a fost propus pentru 
continuarea studiilor în URSS. În octombrie 1949 pleacă la Saratov pe 
Volga la Facultatea de Biologie‑Pedagogie a Universității de Stat „N. G. 
Cernâşevski” de cinci ani. Vacanțele de vară le petrecea la unchiul lui, 
Atanase Papadopol, decedat în 1958. 

În 1954 absolvă facultatea cu diploma de merit. Întors în țară s‑a căsa‑
torit cu Elena Susai absolventă de Geologie‑Geografie, secția geografie, 
promoția 1953, din comuna Poiana de Sus (județul Iași), profesoară de 
geografie, în provincie, apoi bibliotecară la liceul „Dimitrie Cantemir” din 
Bucuresti. Impreună au un copil, Rodica Papadopol. 

Este repartizat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie, 
ca asistent suplinitor la zoologie. Preda disciplinele zoologie, hidrobio‑
logie şi parazitologie, din 1967, ca lector la catedra de biologie, disciplina 
hidrobiologie. In 1957 se înscrie la doctorat, numit în acea periodă, aspiran‑
tură și susține teza în 1964. Titlul de doctor in biologie i‑a fost confirmat în 
1965. Pe lângă activitatea științifică și didactică răspunde de diverse înda‑
toriri sindicale asigurări sociale, culturale, financiare, în cadrul facultății. 
Intr‑un referat al acad. dr. doc. Petru Bănărescu aflăm că: „In cursul celor 19 
ani si jumatate in care a functionat la Facultatea de Biologie din Bucuresti, Dr. 
M. Papadopol a desfăsurat o intensă activitate atât pe tărâm didactic și obștesc 
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cât și pe tărâm știinţific, în primul rând în domeniul ihtiologiei, dar și în hidro-
biologie și carcinologie. În anul 1964 și-a susţinut teza de candidat în știinţă, 
care a fost recunoscută de către Comisia Superioară prin hotărârea nr. 532 din 
28 mai 1965. Conform dispoziţiilor legale ulterioare, titlul de candidat în știinţe 
a fost echivalat cu cel de doctor în știinţe.” 

La 1 octombrie 1971 este numit conferențiar la Hidrobiologie, catedra 
de Biologie, în paralel predă mai multe cursuri facultative, de biospeo‑
logie la anul IV și lucrări practice de Ecologie, Protecția şi conservarea 
mediului ambiental, întreține un cerc ştiințific studențesc de hidrobiolo‑
gie. Foloseşte pentru prima data in cercetarile sale si in lucrarile stiintifice 
publicate calculul statistic, mult folosit de cercetătorii străini. Publică la 
Analele Universităţii, Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, Studii şi cer-
cetări de Biologie, Analele romano-sovietice. I‑au apărut lucrări în colaborare 
cu Dumitru Mişcalencu, Geza Müller, Petru Bănărescu și Ștefan Boldor. A 
studiat genurile de pești, Aspius, Abramis, Tinca, Phoxinus. A publicat un 
studiu comparativ despre Scardinius erythrophthalmus erythrophthalmus 
şi S. e. racovitzai. A realizat astfel o mai bună cunoaştere a biologiei lor, 
știut fiind ca Scardinius erythrophthalmus racovitzai este specie endemit 
în lacul Pețea. În 1970 apar primele rezultate din România privind studiul 
bioecologic al unor populații de Astacus leptodactylus din zona inundabilă 
a Dunării.

Realizează schimburi de material și experiență cu numeroși specialiști 
din Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, URSS, R.F. Germania, R.D. Germania, 
Bulgaria, Iugoslavia, Franța, Elveția, Olanda, Suedia, Finlanda, Grecia, 
Anglia, Argentina, Canada. A participat la congrese internationale în 
România, Polonia, Bulgaria, Elveția, URSS și SUA (1974), într‑o perioadă 
când știm cât de greu obținei o ieșire peste graniță.

A fost membru al Societății Internaționale de Limnologie (din anul 
1970), al Societatii Internaționale de Astacologie (din 1974) și a celei de 
Științe Biologice din R.S.R. (din 1965). În 1970 Ministerului Educației și 
Invățământului îi acordă premiul pentru o lucrare din domeniul hidrobio‑
logiei. Are contribuții deosebite la studiul biologiei și morfologiei crapului 
(Cyprinus carpio L.), caracudei (Carassius carassius L.) și babuștei (Rutillus 
rutillus carpathorossicus Vlad.) din Dunărea inferioară. În urma acestor cer‑
cetări obține docența în 1974. 
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Fig. nr. 2 – Cadru didactic la Facultatea de Biologie din București

Fig. nr. 3 – Cu colegii de facultate (la Institutul Botanic, 1982)

Profesorul dr. docent C. S. Antonescu, il caracterizează astfel: 
„Orientat de la început către Ihtiologie și Hidrobiologie, acestea sînt domeniile 
în care Mihai Papadopol activează cu rîvnă și competenţă, publicînd pînă acum, 
43 lucrări știinţifice, alături de multe articole de popularizare, recenzii și cîteva 
cu caracter metodologic. 
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Fig. nr. 4 – Hidrobiologie (Limnologie biologică), curs universitar, 

autor: Mihai Papadopol (stânga) și Hidrobiologie, lucrări practice, 
autori: Mihai Papadopol și Romeo Stănescu (dreapta)

Fig. nr. 5 – Practică studențească la Pângărați, 1975

Publică 76 lucrări științifice, în tară și străinătate, numeroase 
lucrări de popularizare, un curs universitar și unul de lucrări practice de 
Hidrobiologie (1978). 

I‑au apărut de asemenea numeroase lucrări de popularizare în revista 
„Natura.”
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Și‑a concentrat atenția, cu îndreptățită justificare, spre peștii 
Cyprinizi, familie bine reprezentată în apele din bazinul hidrografic al 
Dunării inferioare, dar și cu importanță economică. A putut lămuri astfel 
unele aspecte ale ecologiei și biologiei speciilor de reală însemnătate eco‑
nomică, din apele Luncii și Deltei Dunării. În cercetările făcute, a utilizat, 
pentru prima oara în țara noastră, metode de lucru și procese de calcul 

Fig. nr. 6 – Profesorul Mihai Papadopol în practica de vară cu studenții pe teren
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statistic, folosite în studii similare de către ihtiologi străini. Au putut fi 
astfel bine caracterizate 9 specii de cyprinide, câteva din ele (văduvița, 
obletele și morunașul) cu ecologia necunoscută, încă lacunară. 

Fig. nr. 7 – Cu studenții promoției 1984 la terminarea studiilor.
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De asemenea, a stabilit principalele momente ale reproducerii plăticii, 
făcînd și recomandările respective privnind dimensiunea minimă legală și 
fixarea rațională a epocii de prohibiție.

Interesantă, între alte contribuții, este și propunerea de clasifi‑
care ecologică a peștilor de apă dulce, îndeosebi a cyprinidelor, pe baza 
gametogenezei și tipului de pontă. Judicioasă, tot pe baza unor cercetări 
amănunțite, este propunerea de prelungire a prohibiției (la 45 zile) la crap, 
deci a celui mai valoros cyprinid din apele noastre. 

Datele relative la ritmul de creștere a zece specii de cyrprinide din 
Dunărea inferioară constituie materialul unui subcapitol monografic din 
„Limnologia sectorului românesc al Dunării”, apărută la editura Academiei 
în 1967.

Iată cum îl caracteriza Prof. dr. doc. Adriana Murgoci în referatul pen‑
tru doctorantură: „... Conf. Dr. Mihai Papadopol, ca specialist in Hidrobiologie 
și ihtiologie, recunoscut și apreciat în ţară și peste hotare, a dus o activitate 
știinţifică neîntreruptă și amplă, la nivel înalt, cu o deosebită conștiinciozitate și 
modestie. A aplicat în cercetarea de teren și laborator metode actuale, moderne, 
de lucru și a avut în vedere, permanent, interesele practice ale economiei apelor 
din ţara noastră. Activitatea sa didactică, activitatea metodică și pe plan cultu-
ral, servește la pregatirea serioasă și temeinică în specialitate, a multor tineri 
și la difuzarea largă a cunoștiinţelor știinţifice.” Din analiza pe care o face, 
rezultă că Mihai Papadopol a contribuit substanțial la progresul științific, 
tehnic și cultural, în domeniile activității pe care a condus‑o. 

În raportul de sinteză pentru ocuparea postului de conferențiar 
Academicianul Eugen Macovschi, Președintele Comisiei de concurs (1971) 
spunea: „...Mihai Papadopol s-a remarcat de asemeni printr-o susţinută și 
continuă activitate cultural-educativă și obștească desfășurată atît în rîndu-
rile studenţilor, în calitatea de îndrumător de grupă și an de studii. Din analiza 
activităţii didactice, știinţifice, cultural-educative și obștești a ... (paragraf 
indescifrabil). Rezultă clar că Mihai Papadopol este un cadru didactic temei-
nic pregătit, un bun pedagog și cercetător, cunoscător al metodelor moderne 
de investigaţie știintifică, ceea ce ne îndreptăţește să conchidem, împreună 
cu ceilalţi membrii ai comisiei, că îndeplinește toate condiţiile spre a fi numit 
conferenţiar la disiplina Hidrobiologie”. 

În amintirea nostră și a colegilor a rămas ca un profesor total dedicat 
meseriei de dascăl. Ne‑a impresionat și apreciem aceasta mult mai mult 
acum, prin marea sa modestie, prin căldura cu care știa să se apropie de 



178 Iorgu PETRESCU, Angela PETRESCU

noi. Gândul nostru a fost de a păstra vie amintirea dascălului nostru prin 
noi, cei care l‑am cunoscut, și l‑am avut de model ca dascăl și ca cercetă‑
tor, pentru cei care vor veni și nu‑l știu, dar il vor cunoaște prin studiile și 
lucrarile originale despre ihtiofauna României.

Mulțumiri
Toate mulțumirile și recunoștiința noastră se îndreaptă către doamna 

Rodica Papadopol, cea care a făcut posibilă această lucrare prin bibliogra‑
fia și documentele referitoare la tatăl Domniei Sale pe care ni le‑a oferit 
cu mare drag.
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