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RECENZII
Sorin Geacu, Colinele Covurluiului –
Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 2002, 338 p.
Cartea publicată de dl. Sorin Geacu abordează, într-o formă nouă, studiul complex de
evaluare a potenţialului geoecologic într-o regiune puternic afectată de activităţile antropice care au
dus la modificarea peisajului natural şi diminuarea treptată, dar continuă, a capacităţii productive la
activităţile economice de bază şi în consecinţă alterarea calităţii vieţii în regiune.
Studiul este structurat în trei părţi: I – Probleme generale; II – Analiza componentelor
peisajului geografic; III – Modificarea antropică a peisajului geografic, ocrotirea naturii, regionarea
peisagistică. Toate cele trei capitole formează un tot unitar prin corelaţiile evidenţiate cu autoritatea
unui cercetător consacrat.
În partea I a lucrării este descrisă aşezarea geografică, limitele şi denumirea regiunii şi
istoricul cercetărilor, începând de la Dimitrie Cantemir până în zilele noastre.
În partea a II-a a cărţii sunt analizate complex şi meticulos componentele peisajului
geografic: geologia, relieful, potenţialul climatic şi hidric, comunităţile biologice şi solurile ca
expresie a interacţiunii dintre potenţialul ecologic şi comunităţile biologice.
Partea a III-a reprezintă o sinteză critică a modificărilor antropice a peisajului geografic,
ocrotirea naturii şi regionarea peisagistică.
Lucrarea în întregime se bazează pe o documentare minuţioasă din arhive şi sinteze de
specialitate, iar datele prezentate sunt reale şi credibile, ceea ce face ca ele să poată fi utilizate în
lucrări de amenajare a teritoriului şi managementul durabil al resurselor.
Modul de expunere este clar, inteligibil şi arată că autorul are o solidă pregătire
ecogeografică, stăpâneşte cu siguranţă metodologia de lucru pe teren şi în laborator, are o capacitate
de analiză şi sinteză remarcabilă, toate dublate de o legătură sentimentală cu locurile de origine ale
autorului.
Pe lângă datele valoroase inserate în paginile cărţii, autorul se remarcă prin interpretarea
acestora în mod original, urmate de concluzii solid argumentate pe bază de literatură şi observaţii
proprii.
Lucrarea publicată de dl. Sorin Geacu reprezintă un model de analiză complexă
ecogeografică a unei unităţi geomorfologice distincte şi pe lângă importanţa ştiinţifică ea poate fi
utilizată în planurile manageriale privind dezvoltarea durabilă a regiunii.
Considerăm că această carte este utilă unui cerc larg de specialişti care lucrează în
amenajarea teritoriului, agricultură, silvicultură, administraţie publică şi învăţământ, fapt ce ne face să
o recomandăm cu toată responsabilitatea tuturor celor interesaţi.
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