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La 26 fe.bruarie 1984 colecti
vul Muzeului Judeţean Covasna, 
viaţa ştiinţifică, a suferit o gravă 
pierdere prin incetarea din viaţă 
a· Dr. Kovacs Săndor, �ţ�uzeolog, 
înfocat activist al ocrotirii mediu
lui, doctor in ştiinţe biologice. 

S-a născut la 20 februarie 
1928 in satul Sincrai din jud. Co· 
vasna. Studiile le-a efectuat in sa
tul său natal, apoi la Sf. Gheorghe, 
iar în 1947 se înscrie la facultatea 
de ştiinţe naturale-chimie a Uni
versităţii Babeş-Bolyai din Cluj. 

In 1950 este numit preparator lîngă profesorul Csuros lstvăn la ca
tedra de botanică a universităţii. Peste un an va deveni profesor, înce
pindu-şi activitatea la Baraolt, iar din 1952 la Sfintu Gheorghe. In 1961 
obţine postul de muzeograf la secţia de ştiinţe naturale a Muzeului din 
Sfintu Gheorghe, dedicindu-şi toată energia inventarierii, sistematizării, pre
lucrării şi imbogăţirii patrimoniului de specalitate. A clasificat şi catalo
gat cele 25.000 exemplare de �lepidoptere ale colecţiei, Dioszeghy Laszl6, 
in colaborare cu cercetătorul bucureştean 1. Căpuşe; a creat condiţiile 
folosirii ştiinţifice ale colecţiei, asigurind în acelaşi timp şi perspectivele 
de viitor ale îmbogăţirii ei. 

- · 

Cercetările sale de teren vizau în primul rînd ocrotirea mediului na
tural. A elaborat principiile în cadrul protejării rezervaţiilor Mestecănişului 
Reci, Lacul Ana şi Băile Balvănyos. 

· 

Din 1965, colaborind cu paleontologii bucureşteni P. Samson şi C. 
Rădulescu, atrage aprecierea unanimă a specialiştilor europeni, pentru 
prezentarea fosilelor quaternare descoperite . in bazinele Carpaţilor de 
Curbură şi elaborează catalogul colecţiei paleontologice a Muzeului Ju
deţean Covasna. 

Al treilea domeniu, unde se remarcă, este botanica, in special cer
cetarea florei şi vegetaţiei Munţilor Bodoc. Lucrarea sa de doctorat, pri-
vind influenţele reciproce ale pădurilor de fag-păşunilor-solurilor este ela
borată cu minuţiozitate, competenţă şi rigoare ştiinţifică. 

Ani de zile se, frămîntă pentru asigurarea condiţiilor necesare orga
nizării. unei expoziţii ecologice. 
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Publică peste 200 de arfcole ştiinţ ifice şi de popu la rizare, contri
buind în mod activ la formarea unei v iziuni ştiinţifice despre lume şi viaţă, 
prin explicarea fenomenefor naturale - slujind în mod conştient prote -
jarea valorilor din domeniul ştiinţe lor naturii . . 

Trecî!"'d in revistă cantitatea şi calitatea activităţii profesionale şi şti
inţifice o dr. Kovăcs Sandor, se poa,te aprecia, că a descoperit şi a: pus 
la d ispoziţie un imens material ştiinţific, iar prin scrierile sa.le a contri.u:it 
în mod substanţial la dezvoltarea cunoştinţelor din cadrul ştiinţelor naturi i . 

PRINCIPALELE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI DE POPUlAR11ZARE 

Băile· Bc:ilvanyos şi imp.rejeurimHe luir .. Sfî:ntu Gheorghe,.. 1970 tGhid 
turistic), in colaborare cu K6nya Adam. · · 

Mestecăniş.ul de la Reci· şi imprejurimile lui� Sfintu Gheorghe._ 1r970· 
(Ghid 'turi,stic) în �colorhorare cu K6nyo Adam., · 

Plantele medicinale ale judeţului Cova.sna� Sfîntu• Gheorghe, l973,, 
Ooo,u1:or, pa.g. 20-30, 136-146, 22'1-230. 

Flora şi vegetaţia Munţilor Bodoc ( Lucrare -d-e doctor.at, manus:c�is)�-· 
1979. 

Sub redacţia sa aparE;! în Aluta anuar.ut MuzeuluL din Sfintu� Gheor
ghe, în perioada 1969-1981, materiaiU<I din. domeniul �tîinţe.lbr natlilr.ii·. 

PRINCIPALELE STUDII DE SPECIAlHATlt 

1. Botanică, cercetare de teren, ocrotirea mediuluf 

AJuta 1969, 1974, 1976, 1980-1981 
C0ntliibuţri i bot{lnice, Cluj, 1977, 1979. 
Revista. Pădurilor, l96A, 2, 104-105. 

2. Paleontologie· 

Aluta 1969-, ·1970, 1912, 1980-19131: 

3. Muzeolog,ie, zooJogre şi' attele 
Acta lheriolog:ic,a, 1964, în �cdll(]bor,s;re cu. HamGJr M. 
Aluta - 1.9-70, 1972, 1974-1975; 1()78-1979, 1980. 
Culegere de studii, Muzeul Braşov, 1967 .. 
Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător, 1976. 
Revista muzeelor, 1970; 2. 

4. Artieote· de popul'arizore 

A Het, 1972, 1973, 1976, 1978, 1980. 
Brass6.i lspok. 1973, 1982·. 
!Diore-, 1968, 1976, 1981. 

Blovi'l6g, ,1963-. 
J6barăt, 1970. . 
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Megyei Tukăr, 1968-' 1974, 1976, 1'978; 1979, 1982. 
Tanu'gyi Ujsog, 1969. 
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