
Geniul  în… natura Vasluiului 

 

Fondatorul freatobiologiei, fondatorul biospeologiei și totodată primul român care a 

ajuns în Antarctica, realizatorul primului batiscaf românesc de cercetări subacvatice și 

inventatorul fermei de acvacultură a păstrăvului, inventatoarea tehnicii de transparență totală 

a organismelor… Ce au în comun acești titani de ieri și de azi ai biologiei? Își au originea pe 

meleagurile vasluiene. Amprenta comportamentală şi evaluarea personalităţii trebuie corelată 

cu stimulii situaţionali, cu cei 7 ani de-acasă, care apropie ființa umană tot mai mult de inima 

naturii, devenind coloana vertebrală a existenţei sale. În acest context, amintim o parte dintre 

geniile științei cu care se mândrește județul Vaslui: 

Emil Racoviță  

 fondatorul biospeologiei (studiul faunei din 

peșteri), 1907 și al primului Institut Speologic 

din lume, Cluj, 1920, 
 

 primul biolog din lume într-o expediţie în 

Antarctica, „Belgica", 1897.
 

 fondatorul Oficiul Național de Turism (ONT), 1926.
 

 descoperitor al balenei cu cioc. 
 

Constantin Motaș 

 autorul primului curs de hidrobiologie și piscicultură din țara noastră; 

 fondatorul freatobiologiei - știința organismelor din apele freatice; 

 primul președinte al Comisiei Monumentelor Naturii din Moldova, 1938. 

Constantin I. Toma  

 fondatorul Şcolii de Morfo-anatomie şi Histologie vegetală, Iași. 

 descoperitorul unor varietăţi în flora ornamentală a României; 

 pionier al cercetării a peste 600 specii de cormofite, unele endemice; 

       Ionel Miron  

 inventatorul fermei de creştere dirijată a 

păstrăvului pe lacuri montane; 

 creatorul batiscafului de la Stațiunea Biologică 

Potoci, Bicaz și recordman european - 36 de zile 

și nopți de explorări subacvatice, 1994. 

E. Racoviță în prima fotografie 

subacvatică ce s-a păstrat până 

astăzi (foto L. Boutan, 1899) 



Viviana Grădinaru  

 inventatoarea tehnicii "Clarity", 2014 - organismul devine 

transparent, utilă în cercetarea cauzelor și evoluției unei boli; 

 premiată de Barak Obama cu ”Presidential Early Career 

Awards for Scientists and Engineers'', 2016  

 

 

Lista rezervațiilor naturale din județul 

Vaslui 

 Rezervaţia forestieră şi botanică Bădeana 

 Rezervaţia forestieră şi botanică Bălteni 

 Rezervaţia botanică Coasta Rupturile 

Tanacu 

 Rezervaţia botanică Fânaţul de la Glodeni 

 Rezervaţia forestieră şi botanică 

Hârboanca 

 Rezervaţia botanică Movila lui Burcel 

 Punct fosilifer Măluşteni 

 Rezervaţia paleontologică Nisipăria 

Hulubăţ 

 Rezervaţia forestieră şi botanică Seaca-

Movileni 

Lista celor 14 specii endemite din 

județul Vaslui 
 Zăvăscuța (Astragalus manos 

pessulanus),  
 laleaua galbenă ( Tulipa 

bierberstiana),  
 salba moale pitică ( Evonymus nana),  
 iarba mare (Inula oculus christi), 
 sadina (Chysopogon gryllus),  
 sipica (Cephalaria uralensis),  
 cârcel (Ephedra distachya),  
 garnița (Quercus frainetto),  
 stânjenel (Iris brandzae),  
 barba boierului (Ajuga laxmanni),  
 tufa lemnoasă (Caragana frutex),  
 laleaua piestriţă (Fritillaria 

meleagris),  
 rușcuța (Adonis hibrida),  
 sânsâiene (Asperula moldavica). 
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