IN MEMORIAM: DR. ING. RADU ICHIM

In ziua de 28 martie 1997, s-a stins din viaţă dr. ing. RADU ICHIM, în al 76-lea an,
după o activitate de 52 de ani pusă în slujba zeului său tutelar: PĂDUREA.
In această perioadă de timp, activitatea domniei sale a fost canalizată spre trei direcţii
principale : producţia, cercetarea şi învăţământul superior, în toate obţinând rezultate
remarcabile.
Având vocaţia pionieratului, dr. ing. RADU ICHIM şi-a adunat în bogatul palmares
rezultatele excepţionale, care îl aşează în Panteonul marilor personalităţi ale silviculturii
româneşti.
Pentru aceasta pledează înfăptuirile sale fără egal între care menţionăm, crearea
Staţiunii Experimentale de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc, cercetările ştiinţifice
în domeniul istoriografiei pădurilor din Bucovina, încununate prin lucrarea "Istoria pădurilor şi
silviculturii din Bucovina”, cercetările ce au au avut drept obiect analiza stabilităţii pădurilor
de molid finalizate prin lucrarea "Gospodărirea pe baze ecologice a pădurilor de molid",
reluarea editării revistei "Bucovina Forestieră" în calitate de redactor responsabil.
La acestea se adaugă desigur numeroase creaţii ştiinţifice şi lucrări cu o largă
recunoaştere europeană.
Formarea şi pregătirea tinerilor specialişti în cercetare, îndrumarea acordată în
elaborarea tezelor de doctorat, constituirea de blocuri şi suprafeţe experimentale demonstrative
pentru introducerea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în producţie, organizarea de
simpozioane, consfătuiri, instructaje etc., reprezintă alte laturi ale prestigioasei sale activităţi,
realizate cu deosebit succes.
Prin numeroasele investigaţii şi cercetări ştiinţifice a contribuit la mai buna cunoaştere
a pădurilor noastre şi la gospodărirea lor superioară. Fără a greşi, putem afirma că nu există
zonă forestieră a ţării noastre în care pădurile să fi fost mai mult studiate şi cercetate ca cele de
aici. La Câmpulung Moldovenesc, în cadrul Staţiunii Experimentale de Cultura Molidului, dr.
ing. RADU ICHIM, bucovinean prin naştere şi simţire, muncind toată viaţa cu pasiune şi
abnegaţie pentru o idee, a constituit şi format o adevărată şcoală a silviculturii româneşti cu
specific bucovinean.
ln spatele fiecărei reuşite - şi acestea nu au fost puţine - rămâne ştiută numai de el,
lupta cu greutăţile şi lipsurile de tot felul, lupta cu inerţia specifică timpurilor respective.
Modestia, tenacitatea, competenţa profesională, crezul în idealul suprem - pădurea - i-au ajutat
să răzbată şi să-şi încununeze cu succes vasta sa operă.
Dispariţia sa discretă dintre noi, a produs un imens vid, Staţiunea Experimentală de
Cultura Molidului, revista "Bucovina Forestieră”, silvicultura din Bucovina sunt mai sărace în
ceea ce priveşte puterea unui exemplu personal de o mare forţă. Prin cărţile sale, domnul
profesor dr. ing. RADU ICHIM, ne va călăuzi şi supraveghea întotdeauna.
Dumnezeu să-l odihnească !
Redacţia revistei “Bucovina Forestieră”
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