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Sire, 

Alteță Regală, 
Domnilor Colegi, 

Infăţișindu-mă. azi pentru a, fi primit în mod „solemn în Academia! 
Română, simt înainte de toate nevoia de a. vă exprimă și cu această 
ocazie profunda mea, recunoștință pentru marea onoare ce mi-aţi 
făcut alegându-mă ca membru 'al celui' mai înalt așezământ de 
cultură românească, dându-mi astfel putinţa să lucrez cu modestele 
mele puteri alături cu D-voastre la ridicarea, neamului nostru prin, 
cultivarea “adevărului, binelui și frumosului. | i 

Sarcina co mi-ați dat este însă cu atât mai grea, cu cât locul! 

ce mi l-aţi încredinţat a fost ilustrat un timp îndelung gat de o per- 

soană eminentă, a cărui activitate a lăsat urme adânci în nNumeroa- 
sele direcţiuni în cari a lucrat. i | | 

În adevăr, Petre Aurelian a fost om de știință, economist, agri- 

cultor practic, organizator, om, de școală, . popularizator și om poli- 
tic şi pretutindeni urmele sale luminoase se văd. 

Nu voiu încercă să fac o nouă biografiie a acestui ilustru bărbat, 

căci foștii săi elevi, colegii și prietenii săi, au făcut dojă aceasta cu 
„mult mai multă competență decât aş puteă eu să o fac. 

Pentru mine, Petre Aurelian este omul de ştiinţă, pozitivă, bota- 

nist și agronom care & pus cunoștințele sale științifice în serviciul 

desvoltării economice a ţerii şi a adus astfel cele mai mari servicii. 

In acest scop ela organizat Școala centrală de agricultură și silvi- 
cultură, unde ca director şi profesor timp de pesto .30 ani a produs 

o serie de elevi, cu cari apoi ca director în Minister a organizat 

Secţia agriculturii, punând astfel bazele organizării agriculturii na- 

ționale.
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Ca om de știință el a scos timp de 10 ani, împreună cu mult 
regretatul nostru coleg Grigorie Ștefănescu, «Revista, Științifică» pen- 
tru a populariză Știința în țară; ca învăţat economist a scos revista, 
sa «liconomia Naţională» spre a populariză principiile economice la 
noi și a discută toate chestiunile ce se prezentau, iar ca om de stat 
a lucrat și stăruit pentru aplicarea, măsurilor necesare desvoltării 
noastre economice, între cari și îndrumarea, unei politice comer- ciale care să proteagă producţia naţională, | 

Astlel procedând sistematic în toate direcţiile și adaptându-și cu- 
noștințele, sale . nevoilor timpului, a putut ajunge la acele rezultate pe cari le-a dat activitatea sa. - | e | 

Firește, marea, experiență dobândită a făcut în urmă ca acest băr- 
bat să ocupe și în politică, locuri. tot mai înalte Și să pună la, dis- poziţia, țerii bogatele sale cunoștințe, înrâurind astfel și asupra des- voltării altor ramuri decât cele dela cari pornise la, început. 

De sigur pe urmele unui astfel de fruntaș locul, chiar. dacă se ocupă, rămâne în mare parte gol şi nu .pot aveă altă dorință decât ca măcar în unele direcțiuni să, fiu în stare a urmă exemplul său. » Urmând tradiţiunii acostui ilustru predecesor, voiu căută dar și cu a trată astăzi în linii genorale un subiect științific, care poate avea „ aplicaţiuni practice însemnate, anume despre cercetările hidrobio- logice în România și importanța lor: științifică și economică.



Sire, 

Alteță Regală, 
Domnilor Colegi, 

Dacă privim în linii! 'mari direoţiunile. în cari s'au desvoltat cer- 
cetările biologice; vedem că mai întâiu toate s'au îndreptat spre stu- 
dierea, formelor existente, căutându-se a se cunoaște şi descrie cât 
mai multe : specii de “animale și vegetale. Cu cât numărul spe- 
ciilor a devenit; mai mare, cu atât s'a “simţit mai mult Și nevoia, 
unei sistematizări a acestor cunoștințe, . a clasificării materialului 
adunat. 

Această clasificare, la, început artificială, s'a trarisformat în urma 
cercetărilor lui Lamark și Darwin într”o- clasificaţie naturală, având de 
bază, nu ca până atunci asemănările și diferinţele întâmplătoare din- 
tre specii, ci 'legăturile lor reale. de înrudire, stabilite prin compa- 
rația formei tuturor organelor și ţesăturilor cari compun corpul lor. 

| Astfel studiile acestea filogenetice pentru stabilirea, unui arbore 
genealogie al regnului animal și vegetal au luat dela Darwin î încoace 
o desvoltare enormă, covârșind cu totul preocupările zoologilor și 

potanicilor. a | , a , 
Aceste cercetări morfologice au avut însă marele inconvenient că 

studiindu-se în mod: unilaţeral numai formele animalelor și ale or- 
ganelor lor s'a neglijat aproape cu totul. studiul vieţii lor și al 
funcţiunii. acelor organe. 

In tot acest timp de. unilateralitate morfologică, cercetările fizio- 

logice s'au restrâns numai la studiul fiziologiei umane, pe care ne- 

cesitățile medicinei o cereau, iar animalele inferioare erau cu iotul 
neglijate, așă că aici despre multe organe nu cunoaștem încă nici 
azi cu preciziune ce funcţiune au, Abiă în anii din urmă aceste
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Studii au fost reluate din nou și crearea noului Institut do Fizio- 
logie comparată la Staţiunea: zoologică din Napoli este dovada cea 
mai bună, că cercetările au început acum a se îndrumă cu energie 
și în această, direcţie. . | 

Și mai neglijate încă au fost în acest interval studiile și observa- 
fiunile asupra vieții organismelor adică ale Diologiei lor. Modul 
cum trăesc și se îmmulţesc ele, cum se hrănesc, cum se apără con- 
tra dușmanilor, raporturile dintre ole și natura înconjurătoare, etc., 
toate aceste chestiuni atât de importante, prin studiul cărora ţocmai 
Darwin a ajuns să pună bazele filogeniei moderne, pentru corce- 
tătorii filogenetici de până acum nu mai aveau nici o importanță, 
căci animalul pentru ei începeă a aveă un interes Științific numai 
după ce cră conservat în alcool și tăiat cu microtomul, E | - Această îndrumare unilaterală a cercetărilor; zoologice, numai în- spre studiul formelor și neglijarea, completă a studiului vieții și func- țiunii, a avut însă efecte rele chiar Și asupra rezultatelor cercetă- rilor filogenetice. Nimic nu. ne poate dovedi mai bine. aceasta, de- cât propriile cuvinte ale unuia, din cei mai mari filogeniști actuali, * Arnold Lang. Iată cum se exprimă el în frumosul său studiu «Des- pre influenţa vieţii sedentare asupra animalelor» (pag. . 100): 
" «Interesul' pentru cercetările strict morfologice a nimicit în ul- timele decenii aproape cu totul interesul pentru cercetările bio-: logice și fiziologice. Acest interes nu-l găsim nici măcar în cele mai valoroase monografii, cari se ocupă foarte amănunţit de grupe cu' totul mici de animale. Cum și unde irăesc aceste animale? ce și cât mănâncă ? cari sunt dușmanii lor? cum respiră ? etc., despre toate acestea nu găsim aproape nicăeri date precise, și căpătăm impresia, că, mulți dintre cercetători Sau temut ca nu cumvă,- tra- tând despre asemenea chestiuni să atragă, asupra lor învinuirea că, cercetările lor nu ar fi, destul de științifice, Şi aceasta într'o epocă tocmai când splendidele cercetări biologice ale unui Darwin. puteau să ofere un exemplu atât de strălucit, a Astfel stând lucrurile, în tot acest. interval de unilateralitate cor- cetările biologice — ca, și cele. fiziologice — s'au restrâns numai asupra
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unor specii al căror studiu prezentă mai mult un interes „practic 
imediat, ca, de 'ox. “asupra speciilor de animale vătămiătoare sau fo- 
lositoare omului. aia a E 

In ultimii ani însă și aici a venit rezicțiunca şi astăzi î în. toate țe- 
rile vedem un. mare număr de naturaliști publicând lucrări foarte 
importante asupra biologiei animalelor și plantelor ; "vedom apărând 
reviste 'spocialo şi creându-se stațiuni biologice, bă chiar se fac ox- 
pediţiuni: mari—ca de ex. expediţiunea Planctonului—pentru studiul 
special al chestiunilor biologice. a 

ar Pi 

i 

Dar cercetările biologice moderne” nu se mai "mulţumesc azi a 
studiă, oricât de amănunţit ar fi, numai felul de vieaţă, al fiecărei specii 
de organisme în parte, ci ele trebue 'să' meargă acum mai departe: 

'Felul de vicaţă al organismelor se poate schimbă și ol adesoaori 

după mediul în care trăesc acele organisme, adică după condiţiunile 

naturale de existenţă pe cari acel mediu le prezentă acestor organisme. 

Biologia modernă das trebue înainte de toate : să; studieze dife- 
ritele medii cu toate însușirile lor şi condițiunile „generale de 

existență co le oferă, ele organismelor. RR i 
Diferitele medii prezintă pentru vieaţa organismelor tot felul de 

pericole precum și 0 serie do 'avantaje. Organismele: ce trăiesc în 
acele medii au trebuit dar" să-şi adapteze corpul lor astfel ca să 

se poată apără contra acestor pericole şi să „poată, profită de acele 
pi „avantaje.  -:: 

Graţie acestei calități mari, de a se piateă adaptă, vieața, care în 

esență este una și acecaș,. a putut să pună: stăpânire! po toată su- 

prafața pământului, dela pol 'la ecuator și din fundul cel mai adânc 

al oceanelor până în vârfurile 'cele mai înalte ale munților. ” 

Biolog gia moderi nd, dar trebue să cerceteze "CUpor tur ile dinte 

mediu și organism și să se ocupe mai cit. sediu cu studiul 

daiuror fenomenelor de adaptațiune G 019 ganismelor. 

"Un anumit mediu! impune. însă la diferitele orgânisme cari trăesc 

în el, o serie anumită de condițiuni de existență identice, la, cari
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toate acele organisme trebue să, fie adaptate pentru 'a puteă trăi la un loc; toate aceste organisme formează deci între dânsele '0 co- manitate de vicață cu caractere definite, . a Intre organismele. cari compun o asemenea comunitate de.:vieață, adică o biocenoză, se stabilesc însă anume raporturi, atârnând unelo de altele. prin felul. lor de traiu, și fiecare specie are rolul ei; rezultă așă dar că aici specia, sau individul nu. mai 'sunţ o unitate izolată, ci devin o parte a unui. întreg .și că deci ele . formează, o fiinţă, superioară, o nouă unitate biologică, . 
Astfel o pădure, un banc de corali, un lac, ete., prezentând orga- nismelor ce trăsse în ele condițiuni de existență mai mult sau mai puțin uniforme, formează, o unitate biologică: superioară Și  organis- mele cari o | compun servind unele de hrană altora, putem vorbi de circuitul materiei în acea Pădure, lac,:etc., şi de rolul .pe .care fiecare specie de „animale și plante îl arc în : economia. generală, adică în vieața, acestui organism superior. e - Biologia modernă dar trebue să studieze-.cu dea m cănauntul ai namai raporturile dintre mediu şi organisme, ci și: raporturile în cari irciesc aceste organisme între. ele; asociațiarnile.și comunitiițile de vieață, ce le formeazti ele: între dânsele şi raporturile. dintre aceste biocenoze considerate ca unitciţi biologice și mediu. Vieaţa în diferitele regiuni. putem s'o considerăm ca o. rezultantă a luptei dintre cerinţele . de vieaţă; ale organismelor ce trăese în ele și între posibilităţile de vieață,, ce. le .oteră acele -regiuni. Astfel fiind, în regiunile cari prezentă aceleași condițiuni naturale, adică aceleași posibilităţi de vieață, putem să ne aşteptăm să găsim trăind. acelaș fel de organisme, legate între. ele: Prin numeroase rolațiuni, și adaptate în. acelaș mod acestui anume fel.de -vieaţă, De: aici decurge dar, că Și invers, după, speciile ce le. găsim. într'o re- giune, putem să tragem câncluziuni asupra condițiunilor.. naturale ale acelei regiuni și după cum în Geologie, după fosilele caraete- ristice putem. recunoaște cu :c6 formaţiuni avem -, face, tot astfel .și. aici după speciile caracteristice ce le găsim putem conchide asupra, condițiunilor fizice sau originii unei regiuni,
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Pentru a, caracteriză-“mai bine această, strânsă legătură dintre o 

și totalitatea condiţiunilor | 
adoptat și în Biologie noţiunea, geologică de facies. 

Biologia modernă trebue dar, să se mai ocupe și cu studiul dife- ritelor faciesuri biologice, „adică. să „studieze și. totalitatea, - conudiți- anilor fizice și Viologice cari caracterizează “difeiitele regiuni. 
„Din toate acestea se vede dar că biologia, modernă, trebuo să-și întindă, cu mult obiectul - cercetărilor ei; obiectul ei astăzi nu mai 
poate fi numai “studiul: obiceiurilor animalelor și” plantelor, ci vieața 
în toată întregimea ei și condițiuviaile în ca i sa desfășual ea 
pe toată suprafaţa g globului: e Ia n 

De sigur că cu mult cea mai interesantă, pante! a Biologiei. este 
Ilidrobiologia, atât fiindcă apele adăpostesc un număr incomparabil 
mai mare de organisme, cât și fiindcă, problemele ce le întâlnim aci 
sunt cu mult mai măreţe și mai variate; începând chiar Gu problema 
originii 'vieţii. pe Pământ ȘI deslășurarea, ci i treptată până a ajuns 
la vieața aoriană. Si 

Astfel dar studiul. vieţii acuatice din. toate aceste puncte de: vedere 
prezentă, cel mai. mare. interes' ştiinţific și ne poate pune în stare a 
lucră la rezolvirea celor mai înalte chostiuni cari au preocupat, în 
totdeauna mintea, omului. m a 

Dar în afară de aceste” scopuri pur științifice, tatal vieţii” or- 
ganismelor acuatice, în legătură; cu mediul în care trăese ele, ne 
mai interesează, foarte de aproape $ şi din punctulide vedere economic, 
căci apele cari acoperă, aproape 3, din suprafaţa 'totală, a globului, 
produc omului unul din cele mai principale alimente şi “multe alte 

- producte dela abundența cărora, depinde bogăţia Și i foricirea, ba chiar 
existența multor: popoare. - 

Studiul vieții acuatice dar, din toate aceste puncte de vedere 
Științifice și. practice, constitue. obiectul cercetărilor hidi ea, 
nioderne şi scopul conferinţei: de faţă este de a arătă: | stare ea, 'im- 

portanța și îndrumarea, acestei chestiuni în România. 
j



CERCETĂRILE HIDROBIOLOGICE. IN ROMÂNIA 
  

După aceste consideraţiuni generale, să căutăm acum .să vedem 
cum ni se prezentă chestiunea cercetăr ilor 'hidvobiologice în ' Ro- 
mânia, să vedem ce probleme avem aici de studiat, ce însemnătate 
au “ele, și la ce rezultate ştiinţifice și practice putem să ajungem 
in urma acestor studii. | | 

Nu e în intențiunea, mea de a. aduce aci rezultatele pozitive ale 
cercetărilor mele proprii asupra unei sau altei chestiuni hidrobio- 
logice speciale pe: care am studiat-o în apele noaste. Scopul acestei 
lucrări este mai mult de a privi chestiuriea hidrobiologică în toată, 
întregimea ei și a înlesni rezolvirea vastelor probleme . relative la, 
țara, noasră prin munca, combinată a unei serii de cercetători, indi- 
cându-le problemele ce trebuesc studiate şi organizând munca în 
vederea. acestui scop. 
In cele ce urmează mă voiu. sili dar: 
„1. De a face o scurtă expunere a condiţiunilor generale de traiu 
și modul cum s'a desfășurat vieaţa în apele noastre ; 

9. De a preciză problemele principale ştiinţifice şi practice pe 
cari avem a le rezoli în raport cu condiţiunile . naturale speciale 
ale țerii, și SE | Sa 

3. De a alcătui un program de lucrări pe baza, căruia. „să se por- 
ncască în mod sistematic cercetările pentru rezolvirea problemei 
odată formulate și precizate. 

„ Lucrarea, de faţă este dar mai mult programatică, și ţinta ei con- 
cordă cu ţelurile superioare urmărite de. această înalţă instituţiune, 
care în toate ramurile de activitate intelectuală trebue să stimu- 
lezo la lucru, să dea directive şi să organizeze munca, 

*
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România fiind una din .ţerile. cele mai, bogate i în apo din luropa 
(6.14%/, din suprafața, totală a eri), cu condițiuni naturale de cexis- 
tență: pentru organismele ce .trăesc în -ele foarte variate, şi proble- 
mele hidrobiologice ce ni se prezentă :sunt foarte variate. 

Munţii noștri sunt; șorpuiți de un mare: număr de pârae. și .râuri 
cari se scoboară cu curs. repede la: vale, unindu-se tot; mai mult 
intre ele pentru a conduce. în Dunăre. Dunărea. aro poe malurile 
ci 0 regiune mare inundabilă de peste 900.000 hectare, în care se 
găsesc bălți mari permanente, gârle, bălți periodice cari so usucă 
în timpul toamnei, "mlaștine, terenuri cari stau numai câtevă luni 
pe an sub-apă. - ' e 

In delta Dunărei avem o suprafaţă foarte mare de bălți adânci, 
parte cu luciu de apă liber, parte acoperite pe distanţe enorme cu 
o pătură groasă plutitoare, compusă : din rădăcini și rizome de. stul, 
pe caro crește o întreagă, floră :de - plante terestre .. 

Pe malul mării avem 'o suprafață mare 'de lagune şi'o seric do 
lacuri litorale întinse. In interiorul. ţerii diferite lacuri naturale cu 
apă dulce— din cari unele :în regiunile înalte ale Carpaţilor —o 
seric de lacuri sărate, o serie mare de. cleştee :.naturale sau arti 

ficiale, diferite bălți și smârcuri în zona inundabilă: a râurilor, etc. In 

line Marea Neagră, cu condiţiunile cei fizice atât de caracteristice și 
de diferite de ale: altor mări, care udă coastele noastre pe o dis- 

tanță de peste 200 km. Și aia Ea 
“Toate aceste ape' situate în .poziţiuni atât de diferite și” fiind do: | 

"naturi diferite prezentă, şi condițiuni de vieaţă, variate, . cărora Orga 

nismele ce trăese în elo au trebuit; să se adapteze.: Ă 
Să examinăm dar mai de aproape pe fiecare din aceste categorii | 

de ape.pe cari le-am distins și să vedem cari sunt anume conui-' 

țiunile naturale de existonţă po cari le prezentă ele, cum s'a desvoltat 
vicața întinsele şi în ce. mod au știut organismele ce trăesc acolo 

a răspunde cerințelor speciale ale modiului și a .se adaptă lor. 

Voiu porni dar dela munte, urmărind după cursul apei modul cum 
s'a desfâșuraţ, viața până la gurile Dunărei și la Marca Neagră cu! 

lagunele ci.
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-Ă, Biologia torenţilor, _ 

„Să începem cu: biologia unui torent, ..: 
In general caracteristica, unui pârău de;munte este:: paula mare, 

însă nu uniformă; fundul pietros; debitul în general mic, insă ni- 
velul creşte repede. după orice ploaie, putând uneori să ajungă la 
înălțimi extraordinare ; : viteza, apei în general este mare, variind 
după pantă; apa e foarte bogată, în oxigen, limpede, numai câte odată vine turbure încărcată cu. detritusuri organice; temperatura apei este joasă; apa nu îngheaţă, aproape niciodată și diferința din- tre temperatura ei iarna și vara e relativ foarte mică; vegetația, în interiorul pârăului este. săracă, și pe întregi porțiuni aproape lipsește, aa i 

Acestea sunt caracterele: generale ale pârăului; totușş cursul său nu este .uniform, căci din distanţă în distanță întâlnim mici porțiuni unde. condiţiunile de vieață, diferă unele de altele. Astfel panta nu este pretutindeni uniformă, ci pe când în unele . locuri formează 
adevărate. cascade, în altele apa se scurge foarte încet; ba uneori chiar bolovanii formează ca, o iezătură, așă -că po. tot cursul. pârău- 
lui din .distanţă în distanță, avem o serie de mici iazuri cu apă stă- 
tătoare, din care numai pesteplinul se poate scurge. să 

- In albia. pârăului se găsesc de asemenea, multe” bucăţi de stâncă, având partea, superioară scobită, în care se. adună apă și care. se 
umple regulat. de. câte ori crește nivelul pârăului. Aici se găsește 

iarăș o faună specială care a fost numită hidropetrică. "Tot ast- fel pe pietrele unde sunt cascade crește o vegetație puternică de 
alge, peste care se scurge apa și care adăposteşte “un număr de animale speciale. e Ca ae 

Po marginea pârăului chiar, la: limita nivelului ordinar 'al apei, crește adeseori pe unele «porțiuni câte o bandă de mușchi; : din aceştia cei mai apropiaţi do pârău stau îmmuiaţi în apă, iar cei mai depărtați se udă numai din timp. în timp, așă însă că rămân totdea- una umezi. Și aceste covoare de muschi adăpostesc ecua: totul o altă faună. 
i 

s
a
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. 

În partea sa inferioară pârăul mai are - adeseori. pe malurile sale 
și câte o mică regiune inundabilă, în care .rămân din timpul apelor 
crescute un fel: de mici băltoace cu apă liniștită; în acestea, condiţi- 
unilo de vieață sunt de asemenea cu totul altele, așă că, aici întâlnim 
iarăș cu totul o altă faună decât cea din pârăul. propriu zis. 

. In pădurile din jurul. pârăului trăește o faună, bogată .care de 
asemenea influențează, și ea, în:mod: preponderent condiţiunile de vi- 
cață din el; în. special sunt.insectele cari își: depun .ouăle în apă 
și păsările cari distrug ouăle, animalelor acuatice și înlesnesce po-: 
pularea pârăelor -prin transportul. diferitelor specii din alte ape. 

Din toate acestea, vedem dar că pârăul, departe de a prezentă, 
condițiuni uniforme de vieaţă, este compus dinti'o serie de zone bio- 
logice cari alternează, aele cu altele abil î în lungul cât şi în lu- 

bul său. | 

po 
4 

Cunoscând acum, însușirile naturale ale tuturor acestor zone, să, 

vedem cum se prezentă vieaţa în fiecare din ele, cari sunt cerințele: 

mediului și cum au știut; animalele -să se adapteze acestor cerințe. 

„a: Pâvăul propriu sis. Desigur că partea cea, mai principală a, 

pârăului atât din cauza întinderii sale cât. și din cauză că tocmai 

aci condiţiunile de .vieaţă. speciale: acestor ape sunt .cu. totul exage- 

rate, este pârăul propriu zis, adică albia sa minoră. . 

Animalele cari trăesc aici trebue dar să fie capabile: :a rezistă: 

puterii mecanice a curentului ca să nu le.târască la vale,.să poată, 

suportă apa rece și temperatura: constantă; vara și iarnă, să nu 

aibă nevoie de hrană .multă,. să . poată trăi fără vegetaţie pe un 

fund pietros, în ciclul existenţei lor să -nu aibă nevoie. de repaosul 

de iarnă şi de trezirea din primăvară ca animalele din. apele dulci 

mai liniștite, puii lor să se nască. formaţi: astiel încât să fie ca- 

pabili a-și agonisi o hrană mai mare, aci lipsind planctonul, ș. a. m..d. 
Condiţiunile acestea, extreme de vieaţă sunt de sigur foarte. grele, 

totuș .s'au găsit o. serie -do. organisme cari .au putut să se: adap- 

teze lor, rezolvind şi aici problema ce le este încredințată, a con-
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servării speciei; aceasta, esto tosmai partea interesantă în studiul vie- 
ţii din torenţi, căci putem  vedeă. fenomene de adapţiune la mediu 
extraordinare," cari no dovedesc încă odaţă inai mult marea plasti- 
citate a vieţii şi modul. cum a ajuns ca să pună stăpânire pe toată suprafața globului. -  ; aa - 

Dacă trecem în rovistă diferitele specii de animale. ce le: găsim în torenți și: le .comparăm. cu rudele. lor apropiate cari trăesc. în apele: liniștite, vedem 'că ele se deosebesc printr'o serie: de. modifi- cări sau prin diferite organe speciale, pe cari cele mai multe din ele și le-au creat tocmai pentru a, 'se: apără de! pericolele mediului. în” care: trăesc, Se 
: Fără îndoeală ci! mijlocul cel mai simplu pe. care îl pot aveă, ani- malele de'a se apără. în contra pericolului. de a nu fi'târite de curent este de « se lipi și fixă, pe pietrele şi stâncile din fun dul apei și a lăsă apa să lwece pe deasupra lor. De aceea. vedem la ele tot felul de dispozitive și organe menit să îndeplinească . în mod mai mult sau mai puţin complot această : funcțiune. Astfel: la, unele Planarii sau la. Iivudinei, corpul lor secretoază un mucus cleios cu: care se lipește de pietre; iar altele au chiar ventuze spe-: ciale pentru acest scop. Mai toate insectele și mai cu seamă Dipte- vele și Trichopterele, alo căror larve în- apele liniștite sunt libere, aici au casole lor lipite de pietre, (ie: temporal, fie permanent. Astfel sunt de ex. unele Chironomide și mai toate Phriganidele. La dipte- vele Simuliuiu reptans și Liponeura, larva și pupa este fixată în mod permanent de piatră, - aia - 

„Animalele ce trăese aici. nu au “nevoie :ca să, înoaţe pentru a-și căută, hrana, căci curentul 10-0: aduce singur, această, fixare dar a, larvelor de pietre: nu lo aduce. nici o, vătămare, ci: din contră lipsa, do mișcăre le face chiar că aibă nevoie de mai puţină hrană. - Și ouăle sau .cocoanele: lor lo lipesc pe. fundul: apei. ca, de ex.: Jlivudineele, unele" Planarii, imulte Insecte, Viermi, Hiydracarini, Ş. amd. e i pi - Chiar peștii cari trăesc aici ea, Z/glcivoacer, Lipanul şi Boișteanul, 

1, 
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iși lipesc icrele pe pietre aşă de tare, că un țăran îmi ziceă « parcă 
ar fi sleite cu ceară». , 

„ Alte animale —ca de ox. diferite Hydracarine, și lcve de in- 
secle— pe lângă. diferite mijloace de a se lipi de fund și-au creat 
și organe speciale pentru a se «jăță pe pietre sau a se prinde 
de algele de pe stâncile din cascadele pârăului. Aceste organo pe cari 
Steinmann le numește o7gane de retențiune—aveau înainte alte fune- 
țiuni și sau transformat; aci în ghimpi și ghiare, 

Alt mijloc de apărare în contra puterii curentului esto turtirea 
dorsoventrală a corpului și lățirea sa astfel ca să aibă, O supra- 
față de adeziune pe stânci cât mai mare. 

Foarte frumoase sunt exemplele pentru aceste feluri de adaptaţie: 
astiel larvele de Ephmeride ca Rhithrogena, Iron şi altele, larvelo de 
Diptere ca Liponeaa, Iidvacavine ca Aturus, multe Planarii, ete., 
au corpul cu.totul turtiţ şi. ascuţit la partea anterioară ca o pană, 
astfel încât să poată cât mai bine tăiă apa și să so ferească «do 
puterea, curentului, | 

Poarte interesant e melcul Ancyylus Țlawviatilis la, caro, în râuri 
şi în locurile mai liniștite din pârău, spinarea este mai bulbucată, pe 
când la exemplarele cari trăesc în albia, pârăului propriu zis ca este 
turtită cu totul -spre a nu opune o rezistență mai mare curentului. 
La Hivudinee, „chiar cocoanele cu ouăle lor — cari la exomplare 
din bălți și râuri sunt rotunde —sunt aici cu totul turtite și lipite 
pe piatră, . o | 

Steinmann mai atrage atenţia că mai toate speciile torenticole sunt 

" Pitice faţă, de rudele lor din alte ape și că acoasta ar fi tot ca un 

mijloc, de apărare contra puterii curentului, putându-se astfel refugii 

mai ușor în crăpăturile pietrelor. 
larăș un foarte frumos fenomen de adaptaţiune contra puterii cu- tentului este că multe . Zichoptere (Phryganide) cari își fac casele 

lor. din Pietricele, întrebuințează aici şi câte o piatră mare care prin greutatea ei împiedecă ca, să fie luate” de curent. Ă le li- 
De altfe] loate casele Phryganidelor, pe cari acestea, în up o i 

niștite le fac șubrede și numai din materii vegetale, aici le lac de
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piatră și. mult: mai solide spre a puteă apără mai bine larvele din ele de puterea curentului, Da e "De asemenea, şi: temperatura, joasă și constantei din pârău a avut o: influență: însemnată, asupra organismelor ce trăesc în el, Astfe] aici: ne mai fiind o.mare. difetință de: temperatură între iarnă şi vară, și influenţa, anotimpurilor ” asupra animalelor dispare. Multe specii cari în alte: ape în “timpul iornii cad în stare de, hiberna- țiune, aici continuă. în tot cursul anului să trăcască la 16. “Tot astfel. și' desvoltarea, larvelor nu mai este legată, do anotimpuri şi 

foarte Puțin în comparaţie cu rudele lor din apele mai liniștite; apoi ele sit: adaptate 4-suportă, foamed, timp foarte îndelungat. Stein- mann a 'cultivat larve de o Tricho 4 luni fără hrană Și Sau desvo lipsa de hrană un timp încă cu: pulex, care în apele stătătoare foamea foarte mult timp, 
După cum se vede dar din aceste câ 

pteră, Apatania, pe cari le-a lăsat 
tat bine.  Planariile au suportat 

mult mai îndelungat, iar Gammarus 
este atât de mâncăcios, aici suportă 

apteze unor -condițiuni cu ţotul grele. este condițiuni de existență sunt încă și mai 
e vertical în formă de cascadă. 

cât -câtevă specii de Muschi și Alge cari crese ascade și. foarte . puţine animale agățate de ele 

știi. — Cu mult: maj ușoare însă, sunt 
n acele 'porțiuni ale Pârăului: unde apa for iștită, ca în acele iazuri mici aunintite, 

s, 
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în locurile - de sub. cascade, în cuvetele: umplute cu apă 'de'pe stânti 
și pe pietrele scobite; aici vieața, oste cu mult mai bogată atât ca, 

„individe, cât și ca, spebii. 
Multe animale cari. nu pot suportă bine un timp mai indelungat 

curentul puternic din pârău,; ca de ex. Hirudineele, diferite larve de 
Chironomus, Limnaea, câtevă, specii din Hydracarinele mai gingaşe 
și altele, se găsesc în iotdeauna, numai în:: aceste porțiuni. cu: apă 
liniștită. . A ar, ae i 

Aici vin insectele de-şi depun ouăle, aici stau peştii ca Păstrăvul, 
/glăvoacea și Boișteanul, fiindcă găsesc o hrană mai bogată. Aici 

însă vin și păsările acuatice cari aduc pe picioarele lor germenii 

multor specii din ălte ape şi astfel: pe calea aceasta a migrațiunilor 

pasive sa făcut și se face încă: popularea “pâraelor cu diferite specii 

din 'apele mai liniștite, Din aceste specii importate, unele -cari 'au 

o putere de adaptaţiune mai mare rămân apoi: şi:continuă a se 

îmmulţi aci — adaptându:se tot mai mult acestui mediu, —. iar altele, 

cum sunt câtevă Ostracode, Cladocere, etc., cari nu sunt destul 

de rezistente, dispar în lupta pentru existență, dacă încearcă a se 

întinde mai departe în pârău. 

d) Mușchiul. de pe marginea pârăului.: o bioconoză interesantă, 
pe care Steinmann a studiat-o mai de aproape, este asociația, de 

animale cari populează acele livezi de mușchi de. pe înurginea 
Pârdului, din care o parte. stă în permanenţă 'sub: apă, iar-alta 
rămâne afară şi e mănţinută umedă numai prin improşcăturile apei 

sau creșterile dese ale: nivelului. : De 
Aici el a.găsit o serie do: animale din cari multe nu “pot trăi 

în albia pârăului, ca: de' ex. «diferite larve de:Diptere; „Nematode, 

Oligochete, Rotatoriii, Gastrotriche, .câţivă Infuzorii şi Flagelaţi, 
Turbelarii (rabdocoeli). și Tasdigrade ; afară de acestea un mare 

număr de specii somiacuatice de Acarieni, Colleimbole și Coleoptere»: 

El crede că aceasta, este una din porţile de intrare a speciilor 

cosmopolite la vieaţa -torenticolă, Iată--cum se exprimă el: i... 

„PS scheint also în. dieseu -Moosrasen eine. Binwanderung în 

den. Baci, vor -sich zu. gelen, îudem - eiuzelue:  Mitglieder. der 
2 

Nae 

Antipa, Discurs. 

Sa . 
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" Moosfauna' sich an das: Leben în subinersen Moos anpassen und 
so torrenticol 1verden“.. »: ID a E | 

Din parte-mi, fără a contestă importanța totală: a faunei acestor 
complexe. de mușchi pentru popularea pâraelor cu animale Cosmo- 
polite; cred: că în această. privință au o mai mare importanță, acele 
mici basene cu apă stătătoare! de cari am vorbit mai sus, 

In: fine în .pâraele din:alte ţeri, (Elveţia Germania) s'au găsit o 
serie de forme speciale cari nu pot proveni din adaptarea . anima- 
lelor: cosmopolite la aceste condiții de vieaţă, : dar cari se găsesc în apele . provenite din ghețari; pe acestea Zscholke le numeşte 7e- 
licte. glaciale rămase în urma : retragerii ghețarilor. Nu ştiu dacă 
asemenea forme se găsesc și la noi, este însă de sigur de cea mai 
mare importanță a 'se face cercetări speciale în această direcţiune, 
deoarece 'ele:pot să.ne ducă la concluziuni de o importanță, chiar 
cu mult mai :mare. i. , o 
e) Băltoacele provenite din înundațiile pârăului. Intru cât pri: 
vește acele mici băltoace cari câteodată se formează în zona, inun- 
dabilă a pârăului, fauna lor este de aceeaș natură ca a tuturor 
apelor stătătoare, numai că numărul speciilor este mai mic; aici în= 
tâlnim mai multe specii de crustacei, iar dintre peşti găsim adesea- 
ori:. Linul, Caracuda,  Câra (Cobilis taenia), mai rar Ştiucă, şi 
chiar Cobitis fosilis, care carăctetizează : în deajuns natura, acestei 

| faune. și condiţiunile biologice ale acestor ape. . aaa 
“Faptul că aceste . bălți, deși se alimentează cu apă din. pârău. și 

deși sunt situate la aceeaș altitudine și în: condițiuni climaterice egale: cu pârăul, au totuș. condițiuni biologice fundamental diferite, 
ne arată încă odată, mai lămurit că felul de vieață special din torente 
nu e cauzat nici. de altitudine, nici de. condițiunile generale clima- terice, ci numai de curentul puternic și de temperatura joasă, aproape conștantă, 'a apei. Aa = 

„Din toate. acestea s'a putut vedeă dar că; condițiunile biologice în adevăr nu sunt uniforme. pe tot cursul pârăului “și că ol poate fi împărţit în. diferite regiuni biologice cu: condițiuni de existență di-
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ferite, în cari trăesc,. și asociaţiuni de organisme diferite. Stăpânii 
întregului. pârău, însă, din cauză că ci singuri sunt înotători: voinici; 

sunt peștii și toată hrana aflată acolo, în ultima instanţă le revine lor. 

Speciile principale do pești ce trăesc aci şi cari în acelaș timp. 

caracterizează şi regiunile, biologice. ale pârăului, sunt următoa- 

rele: 1) Regiunea cea mai înaltă (regiunea Păstrăvului) cu spe- 

ciile: Păstrăvul (Pruta fas'io), Zglcivoacea: (Coltus gobio și. Cottus 

poecilopus) şi Boișteanul (Phoxinus laevis); 2) In partea mai de jos 

a pârăului vine regiunea Lipanului cu speciile caracteristice ' Li- 

panal (Thmalus vexilifer) și Grindelul (Cobitis barbatula); 3) 

Mai. jos încă dăm de regiunea Lostriței și apoi. a Mrenei (Bur- 

bus flaviatilis. și Barbus. Petenuyi) ; cu. prezenţa acestor două specii 
din urmă însă știm că a-încetat cu totul caracterul faunei de pârău 

și a început fauna caracteristică, râurilor. noastre de munte. 

: Și | 

Din cele „arătate până acum sa putut faco o idoe de modul cum 

se prezentă vieaţa în pâraelo noastre de munte, de condiţiunile na- 

turale de existență și de modul cum sau adaptat aceste organisme 
la, cerințele atât :de grele ale „mediului nalural.. Tot odată însă s'a, 

mai putut vedeă şi ce mulţime de probleme interesante relative la 

biologia pâraelor, noastre ni se impun şi modul cum. ar.trebui să 

procedăm pentru a le studiă. | 

Iată cari sunt după părerea, moa direcţiile. în cari ar trebui stu- 

diile noastre; ştiinţifico, să se întindă: 1). studiul complet al faunei 

și, florei „diferitelor -pârâe din. țară, 2) compararea formelor găsite 

cu formele: înrudite din apele mai liniștite, 3) studiul biologiei fie- 
cărei specii constatate aici şi raportarea, ci la: mediul natural, 4) stu- 

diul modului. cum s'a adaptat fiecare specie la cerinţele mediului 

natural, 5) studiul . originii faunei pâraelor noastre, 6) studiul . for- 

melor relicte și influența faunei glaciale asupra” faunei actuale a, pâ- 

raelor noastre, ai gti i 

* Dar nu numai din punctul de vedere științific, « ci și. din. cel prac- 

tic ne poate fi de cel mai mare folos studiul sistematic al biolo-
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giei pâraelor. noastre, căci numai: pe această bază; vom fi 'în stăre 
a luă măsurile necesare :pentru amenajarea și repopularea, lor, în- 
lesnind reproducția, peștilor Și îmbunătățind condiţiunile lor do hrană; 

B. Biologia râurilor, 

“După ce âm'schiţat cum se prezentă, vieața într'un' pârău de munte și am văzut cele mai extraordinare fenomene de 'adapţiune la un mediu cu totul particular, să vedem dicum cun se prezență vieața în celelalte ape curgătoare. ai a Cu cât ne scoborim pe 'pârău la, vale, cu cât; deci curentul apei devine mai' încet, cu atâta vedem ' formele torenticole dispărând și înlocuindu-se cu forme comune, 'cari nu mai “prezentă nici o-'specia- lizare sau adaptare deosebită! în această direcție.  - - a | Pe când însă în torenți predominau larvele de insecte, în râuri cu cât nu scoborim mai în jos cu atâta vedem că fauna, crustacee- lor începe'a: deveni mai: abundentă. Apa fiind mai liniștită, pe deo parte se' poate desvoltă, O' vegetaţie lângă maluri, caro face ca, 'şi fuma litorală, să se desvolte mai- mult, pede altă parte anima- „lele putând 'înotă “libere fără "pericol, încep a, se ivi şi formele po- lagice formând cu încetul un Potamo-plancton. Astfel fiind, în acea. . stă regiuno încep a predomină acuma, și' peștii” Ciprinoizi cari se hrănesc mai cu seamă cu crustacei. Mai întâiu începe a predomină Aveau: și 'apoi Cleanul (Sqasal ius cephalus), cari: sunt caractări- stici pentru toată: regiunea râurilor 'noastra până la Dunăre. "Cu cât ne scoborim -pe :râuri în jos," cu atâta și zonele. lor- de înumdațiuite devii: iai. mari, cu atâta: vedem că! se formează în ele bălți în cari:. vieaţa iea'o intensitațe “mai mare. Aceste bălți sunț locurile de reproducție a: peștilor din râu și locurile unde 'se desvoltă în apă liniștită Planctonul care prin: gârlele de comiunica- ție se scurge în râu Și influenţează condiţiunile biologice de acolo; astiel dar aceste bălți, după cum vom vedeă, mai de apr năre, sunt adevăratele: focare pentr 
și în. râuri. | i 

oape la Du- 
u întreținerea; unei: vieţi bogate
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In general dar, cum am făcut pentru torenţi, noi putem împărţi 
şi râurile în.. diferite regiuni biologice, condiţionate în prima linie 
de diferinţele de pantă și deci de .viteză a apei.: Luând ca specii 
caracteristice pentru fiecare din aceste. regiuni biologice speciile de 

„poşti cari trăesc în ele, putem deosebi în lungul unui râu înco- 
pând dela munte următoarele regiuni:. 1. Reg giinea Lostriţei; 2. Re- 
giunea Cleanului ; 3. „Regiunea Mrenei; 4. Regiunea Crapului; 
și 5. Regiunea Abramidelor; aceste 2 din urmă formează, transi- 
țiunea spre apelo. cu totul stătătoare. In fiecare din aceste regiuni 

insă. condițiunile ; generale de vieață sunt altele și. deci și aspectul 
general faunistio : și floristic este - albul ct 

iC, Biologia Dunărei şi bălților ei. 
i NE , ; i DI : 

“Sa trecem acum : mai departe și să vedem cum se o prezontă vicaţa 

in Dunăre cu bălțile şi lunca ci, adică în toată albia ei majoră; să 

vedem ce. cerințe. pune aici: mediul. la. vieaţă, ce pericole -şi:ce fo- 

loase prezentă el pentru existenţa organismelor ce trăesc aici şi cum 

au știut ele a se adaptă la aceste cerințe ale mediului.. ! 

„Nu voiu: da pentru aceasta. decât o schiţă foarte scurtă, deoarece 

această chestiune am tratat-o: pe larg într'o conferință pe care: am 

ținut-o' la Congresul internațional .de. Zoologie din Graz în 1910. 
Voiu pune: aci în: evidenţă. numai punctele principale. 

„Pe când la pârae-noi am văzut că: pericolul'cel. mai mare :pentru 

existenţa, . orgariismelor ce trăese acolo și în contra căruia au: tre- 

„buit să se apere; este puterea cea! mare a :curentului, la Dunăre 

acest pericol 'dispare:.pe o distanță.de 931 kim.. dela Severin. la 
Sulina avem o pantă abiă de. 34::m..și apa curge cu o'iuțeală'nu- 

mai de 0.31' m. pe secundă la. apele mici şi: de cel mult 2 .m. la, 

apele cele mai mari. : | n: E ta cu 

„ De asemenea'în locul regimului | torențial, “care pune : în! Biocare 

moment în pericol .vieața, organismelor. din. el, aici la - Dunăre: orga- 

nismele au un mediu mult mai uniform, cu apă multă și constantă 

și deci și toate aceste pericole dispar. Pe:când însă apa pârăului
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este limpede ca cristalul, apa Dunărei vine încărcată cu cantităţi 
mari de aluviuni -pe .cari le duce în suspensiune ajungând până la 
1 kgr. 225 gr. pe metrul cub de âpă; în aceasta de sigur rezidă un 
mare pericol pentru organismele ce trăesc în ea. 

Tot astfel debitul. Dunărei este supus la creșteri: mari periodice, 
așă că dela 2.000 m. . pe secundă el se poate: urcă în creşterile 
de primăvară la 35.000 ni: c.; ridicând! proporțional și nivelul ape- 
lor, care ajunge la Soverin: până la -o înălțime de 8,5 metri și la 
Galaţi până la 6,5 m. deasupra, etiajului. Această urcare a nivelu- 
lui provoacă revărsarea, apelor fluviului peste maluri, cari duc cu 
ele și organismele ce le au în suspensiune și umplu toată zona sa 
de inundație — albia sa majoră — pe care o acoperă mai multe luni 
pe ah. La, retragerea apelor aceste organisme rămân parte prin băl- țile mari permanente al regiunii inundabile, iar parte pe câmpii și în jepeile cu apă puțină, cari seacă în timpul verii sau cari în- gheaţă iarna până în fund. Astfel dar organismele acuatice aduse de fluviu pe aceste întinse regiuni sunt” expuse a muri: fie: prin se- carea, mediului respirator, fie prin uscarea, ' corpului lor și a lichi- delor din ele, fie “prin îngheţ, etc. : | au 
“In sfârșit pe când în pârae am văzut o mare lipsă de vegetaţiune și de hrană, care a, făcut ca animalele de ' acolo să se adapteze până și la acest curios mod de vieață de a 'suportă, foamea, luni în- tregi, în Dunăre și lunca, ei: aveni din contră: o bogată vegetaţiune Și O extraordinar de abundentă, vieață organică, care constitue un mare izvor de hrană pentru toate animalele ce trăesc acolo. Bogăția, însă de animale în aceste ape deschide și o luptă mare de existență în- tre cole; mai mult încă, chiar organismele de uscat din toată această, regiune - își agonisesc hrana, lor tot în Dunăre şi bălțile ci. Astfel dar concurența pentru Vieaţă și lupta dintre specii, este. aici foarte mare, ceeace face ca fiecare specie să aibă dușmanii ei cari caută să O distrugă și astfol' avem o nouă și foarte! grea scrie de peri- cole: la cari sunt expuse organismele ce trăesc în acest mediu, "Nu pot aici intră, în: descrierea, detaliată “a, tuturor fenomenelor» de adapţiune atât 'de. interesante, deși! modul cum aproape liccare
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specie a știut să rezolve probloma conservării sale, înarmându-se 

cu mijloace și organe de apărare, esle' de cel. mai: mare interes. ști- 

ințific. | : a ie . 

O părte din observaţiunile ce le-am făcut în această privință le: -am 

publicat: în lucrarea, sus citată şi rămâne încă ca cercetările ultori- 

oare ale naturaliştilor să le: immulţească,.și să le completeze treptat, 

aici fiind unul din cele mai frumoase câmpuri de cercetări științifice. 

“In linii generale. voiu spune totuș că bălțile Dunărei, cari de 
altfel reprezentă supapele de siguranță ale fluviului contra, inunda- 

țiilor și supraînălțării nivelului său, din punctul de vedere. biologie 

ele sunt pe deo parte refugiul multor . specii: de animale 'din fluviu 

în timpul când apa e prea încărcată cu potmol, iar pe dealta, ele 

sunt locurile de reproducere a celor mai multe. animale și în spe- 

cial a majorităţii peștilor. din fiuviu. Bălţile cu terenurile inundate 

din jurul lor, :având' o apă limpede decantată, un fund puţin adânc, 

cu multă vegetaţiune atât de -stul pe marginile lor, cât şi de plante 

submerse sau cu foi plutitoare, având suprafeţe întinse de apă liberă 

pe cari. soarele le poate încălzi ușor, ș. a. m.:., ele prezentă în 

adevăr condiţiunile cele mai ideale atât. pentru desvoltarea ouălor 

cât şi pentru creșterea larvelor și puilor. 

'Pe de altă parte însă aceste bălți având ca fund un pământ foarte 

bogat în. substanțe :nutritive, microflora și fauna lor este .oxtraor- 

dinar 'de bogată, aşă că. peştii găsesc aci cele-mai minunate condi- 

țiuni nu numai pentru a se, reproduce, ci și: pentru a se "hrăni și 

crește..:Așă dar adevăratele. locuri cărora.li se datorește: producția, 

cea mare de pește din Dunăre sunt bălțile; căci peştele aci se naște, 

se hrănește și croște, iar. Dunărea este numai 'un rezervor: unde se, 

întorc ei când încetează de a so mai hrăni pentru'a iernă în apă 

adâncă - și a se feri astfel de pericolele înghețului din baltă. 

E „3 o 
! PR E ve , pm zai 

Dar nu numai bălțile mari permanente ale Dunărei, ci și terenul 

inundabil, în timpul cât e: acoperit 'cu apă, are o foarte bogată mi- 

crofaună şi floră care tot odată, constitue și hrana cea mai bună a 

"1
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peștilor şi -contribueşto. deci astfel și el: într'o măsură foarte mare 
ș 

. 
| | la sporirea producțiunii. peștelui din. Dunăre. DIE 

* In sus citata mea lucrare despre biologia, Deltei, precum și într'o' conferință, ţinută. în anul trecut la, Congresul . internaţional de pes- Gării din Roma, am arătaţ cercetările ce le-am făcut în această pri- vință și cum am găsit că aceste terenuri sunt infiltrate cu germenii unei bogate: faune și flore de apă dulce, cari trăesc în! stare latentă în ele până :ce vine o inundație care. face posibilă, desvoltarea lor dând .naștere lao vieațţă acuatică foarte abundentă. Tot în aceste terenuri: mai trăesc încă în stare latentă și rizomele sau semințele dela diferite plante :de uscat, cari de îndată ce apa se -retrage încep a .vegotă, formând: cole mai bogate păşuni co le avem în țară. “Astfel dar, aici avem. pe acelaș teren față: în! față, două. lumi cu interese opuse. una; alteia,. cari - așteaptă, fiocare să-i vie  condițiunile. favorabile. spre a:se desvoltă,. Și a ocupă terenul în dauna celeilalte, Până, îi .vor.: veni Și: ei : condiţiunile favorabile să-l recâștige iară, .. | SI ia i: e Dar nu. numai terenul. inundabil' propriu zis, ci chiar bălțile mari pot secă în timpul 'verii Și toate: orgânismsle din ele rămân . ox- puse la toate pericolele, de a -fi distruse -: prin. neputinţa do a res- piră, “prin uscarea corpului .lor, prin: îngheţ;:iarna, Ș. a.m. d. Cu toate acestea, îndată, ce vine apa; vedem reînviind' în ele o. bogată faună : și floră acuatică, căci: mai. toate aceste organisme au găsit mij- loace de'a se apără în contra, secetei, : uscăciunii, înghețului, “etc. Cele. mai: multe: din ele ca:d; ex. Daphniele, Hydra și altele fas «ouă de iarnă» sau «ouă rezistente» fecundate gata, cari sunt aco- perite cu: nişte învelișuri speciale. foarte ! tari, așă că: pot suportă, uscăciunea, și frigul cel mai! mare, fără a: suferi întru nimic. Altele fac un fe] de sămânță, ca de'ex.: geniulele dela: Spongii, statoblastele dela Bryozoari; altele secretează repede o cistă rezis- tentă cu care-și învelese corpul lor îndată ce Simt că e pericol de secarea apei, cum d. Ox. Acroperus, Cyclops şi alte Copepode și probabil mai tcate Crustaccele, Rotatoriile, etc.;. cole rămân apoi 

,
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în stare: latentă: timp chiar : de : mai mulți ani, până le. vin condițiu-: 
| nile favorabile. , PC 

- Modul cum diferitele specii de: orgoitisina. trec în aceste stări la- 
tente de rezistenţă, nu este încă cunoscut decât pentru puţine:specii; 
de sigur însă că acesta, este în regiunile asemănătoare':cu valea 
Dunărei, un fenomen cu mult! rhai:general decât se crede; In :expe- 
riențele ce lo-am! făcut luând diferite probe de pământ uscat din 
terenul inundabil 'al Dunărei, care 'stătuse mai mulţi. ani ncinundat 
și punându-l în apă la. lumină și căldură, după -co mai stătuse o 
iarnă întreagă afară expus la o “temperatură joasă până la— 210; 
am putut constată .că sunt: încă foarte multe . specii cari: trăesce în: 
astlel de stadii do: rezistenţă. și hibornaţiune spre a a s6-. apără contra 
secetei, ot... - PR a DE ) 

Astfel” am" văzut reînviind : din acele probe: de pământ încă o mul- 

țime de specii de crustacei, între-:cari și foarte multe: Ostiocode, 

mai: multe .specii de /ydracarine, Planorbis și altelo: despre cari 
în literatură nu am găsit nici o indicațiune..:!.. ; ie e 

Dar nu numai microfauna s'a adaptat la âcest mod! da vieaţă, apă- 

rându-se în contra pericolelor de uscăciune, secetă, căldură, îngheţ, etc., 

introducând în ciclul vieţii lor diferite stări de latentism, incistări 

și alte diferite stadii de rezistență. Chiar și 'animalele mari :mai 

superioare au găsit mijlocul 'de a rezistă în acest mod la secetă, 
In lucrarea mea, sus citată: :am arătat cum caracuda și ' țiparul 

(Cobitis fosilis) se retrag în nomol când începe'apa a secă; și adese- 

ori în jepci cu totul uscate, peste fundul cărora 'se poate umblă cu 

carul, săpând, găsim la o adâncime de vreo 30 cm. în nomolul 

umed, țipari sau caracude vii. Aceştia se mulțumesc cu puţina 

umezeală co. mai rămâne și reducându-şi “activitatea vitală la mini- 

mum, 'pot rezistă în această stare până la o nouă inundație. 

“Dar importanță “peturii de nomol de pe fundul jepeilor: este cu 

mult mai mare! și mai: generală decât se .pare,. pentru salvarea :de 

secetă a: mulţor 'altor specii:' Astfel în toamna. trecută po: la finea, 

lui Noemvrie, după 'ce am avut o secetă, îndelungată, am studiat 

jepeile dela Zagna 'din 'regiunea, Brăilei, cari se uscaseră cu totul



26 

  

de: aproape două luni,:iar fundul lor eră atât de vârtos încât am 
mers cu carul peste cel. 

n Săpând la vreo 80 cm. adâncime am găsit în pătura de nomol 
umed: următoarele animale vii: o foarte mare. cantitate do fipari, 
foarte multe Paludina, Planorbis şi Anodonta, iar Limuaca în 
mari cantități se târă — ducând cu totul vieață de animal de uscat— 
po deasupra nomolului uscat; apoi un puiu de lin, foarte multe ZIj- 
vudo medicinalis și un cocon cu 12 pui vii dela această specie, 
multe exemplare de Glossosiphonia complanata, Ierpobdela (Nep- helis) octoculata, apoi diferite larve de insecte, dar mai cu seamă cantităţi enorme: de larve -roșii. de Chironomus. 
La adâncimi de 50 cm. am găsit mai multe specii de Lenbri- cizi și foarte mulţi Zâmnodrilus. In altă jeapcă în apropiere, se- cată, de mai puțin timp, am, găsit în nomolul ud și  Gasterosteus Platuygaster și un puiu de Triton... De E Despre ţipari se. știe și mai mult, că în acoste regiuni chiar dacă iarna îngheață nomolul. în care sau conservat; şi apoi se deosghoaţă, iarăș cu încetul, ei continuă a trăi, pm 
„Toate acestea cred că sunt exemple suficiente ca să no arate cât de bine au ştiut animalele de aici a se adaptă: condiţiunilor specialo de vieață, ale acestui mediu. Urmărirea, mai deaproape a. felului de iraiu al fiecărei specii și mijloacele lor 'de apărare în contra perico- lelor mediului sunt de sigur cât sc poate de interesante subiecte de studii, pentru cei ce vor a, se ocupă de chestiunile volaţive la bio- logia. acestor. regiuni, 

Dar . biologia Dunărei. cu bălțile ei nu este interesantă numai din punctul: de vedere al fenomenelor de adaptaţiune. In adevăr Du- nărea împreună, cu bailțile ci și cu întreaga ei zonă. inundabilă constitue m tot organic, căci fluviul influențează neîncetat în mod preponderent vieaţa din bălți și bălțile vieața din fluviu. Fauna bălţi- lor. fără de fluviu ar luă cu totul alt aspect — ca, s'ar transformă, cu siguranță într'o faună de eleștau închis. sau de mlaștină —iar fauna



27 

fluviului s'ar. schimbă de asemenea: și ca dacă n'ar. mai dispune de 

acele excelente locuri de reproducție și de hrană pentru peşti, de refu- 

giile “contra pericolelor apei încărcate cu aluviuni și de acele enorme 

cantităţi de Plankton și 'deci:de hrană pe cari i le. aduc,în continuu 

bălțile 'prin gârlele lor.: Separându- se fluviul -de zona, sa inundabilă 

şi mai cu seamă. de -bălţile. sale permanente, atât de o: parte: cât şi 

de i cealaltă, puterea de producţie în materie organică—deci și pro- 

ducția pescăriei ;din ele —ar:scădeă -în mod cu totul considerabil. 

:- Dar cu toată. această; legătură atât de intimă între fluviul și băl- 

ţile sale, o baltă are în acelaș timp și. ființa ci proprie; ea cou- 

stitue o unitate . biologică, care are vieuța, ci pr 'oprie și "apor- 

turile ei. cu * natura, înconjurătoare. O. asemenea, . unitaţe morită 

dar â fi studiată și ca:atare; şi de „aceea o scrie dej monografii 

asupra bălților principale - ale Dunărei, atât - din. punctul de ve- 

dere fizic cât 'și biologic, cari să ne:dea o descriere amănunțită a, 

condiţiunilor naturâle fizice, o descriere. a faunei, florei și tuturor 

raporturilor. biologice dintre organismele ce trăesc aici, punând în 

evidență economia vitală a: intregei bălți, adică, circulaţiunea, com- 

pletă a materiei . în această. apă,. ş. a. m. -d., asemenea, studii.:de 

sigur că ar aduce mari servicii atât științei! pure cât şi aplicaţiilor oi. 

„In cele ce urmează dau dar un „program de lucrări, în care sunt 

de: bază cercetărilor ce Sar. - face pentru studierea sistematică. a băl- 

| ților noastre şi facerea. acestor. monografii. . .. | NR 

"Astfel. corisiderată! însă, o baltă ca o unitate: de sine, deci în afată 

de raporturile ei cu fluviul, ea are şi din punotul de vodere bio- 

logic mai mult aspectul unei, ape stățătoare, fauna, și flora ei. fiind 

în multe privinţe identică, cu, aceea, a unui lac. Astfel fiind, programul 

pe care-l .dau aci; ;pentru studiarea monografică a. unei bălți. so 

poate adaptă cu oarecari modificări pentru a; servi și. pentru stu- 
dierea unui lac sau eleșteu. Modificările "vor fi. mai cu seamă pri- 

vitoare la partea, relativă la condiţiunile fizice. ă 

Alcătuirea unei serii 'de monogafii asupra lacurilor şi cloștee- 

lor din țară, ar fi deasemenea o lucrare " foarte utilă, atât din punc-
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) 
tul de' vedere: științific. cât și mai cu seamă din punctul ..de ve- 
dere practic, căci acestea, ocupă :suprafeţe - foarte întinse șipo baza, 
unor astfel de studii: ele pot'fi puse. mai bine: în valoare mărindu- 
li-se producţia. Pe de altă parte -pentru. naturaliștii noștri cari trăesc 
în provincie : departe: de centrele universitare, de lâboratorii și bi- 
blioteci, ele le deschid. un frumos. şi' comod câmp de activitate știin- 
țifică putând face monogrăfia cleșteelor mai apropiate de reședința lor. 
“Iată dar acest progrâăm pentru studiul bălților Dunărei,. care poate 

ușor fi modificat şi adaptat spre a, servi totodată, şi pentru :studiul 
celorlalte ape stătătoare din ţară: s-a 
"1... Felul bălții, forniă şi suprafața ei. Este o baltă simplă alimontată di- rect din fluviu printr'o gârlă? sau esto un complex de bălți alimentate toate printr'o: singură, gârlă mare: principală care'stă, în. legătură cu ele prin mici gârle secundare? Are și jepei împrejur? Ce gârle de alimentare şi ce gârle de scurgere are ? Care este forma și suprafaţa bălții, la apele înalte, medii şi joase ? Care este adâncimea ei la apele normale? harta batimetrică. Da 2. Poziţia geografici a Vălţii. Altitudinea deasupra nivelului mării, situaţia, între munți, dealuri sau şes; temperatura, localităţii, înălţimea fundului bălții deasupra, etiajului fluviului sau răului din care se 'alimentoază.:-: eri 3.. Poziţia geologică. Formaţiunea geologică din: care: face. parte, fundul, şi malurile sale şi a gârlelor. de alimentare sau ale. altor gârle, cari.conduc aici apa. Apele freatice. i „- DI ae 4. Alimentarea bălților cu apă. Profilele transversale şi longitudinale 'ale Sârlelor de alimentare şi de scurgere; debitul lor, înălțimea pragurilor 'dela gurile lor atât dinspre baltă cât și dinspre' fluviu. Inălţimea malurilor; dela co cotă începe alimentarea, bălții. prin gârle şi: dela,. ce cotă peste maluri? Nivelul maxim, minim și ! mijlociu al apei în, timpul :.creșterilor.. principale. d. Apa: i 

, m n . IN a ițzra 1 a) Originea apei, apă de, fluviu sau, râu sau din amândouă; este 'şi apă de izvoare? apă de infiltraţie; debitul și evaporaţia anuală. e d) Constituţia fizică a apei. Temperatura în diferite anotimpuri, la diferite adâncimi; gazele în 'disoluţie; bogată sau săracă'în oxigen; aluviunile și ma= teriile: în: suspensiune Și Variația lor anuală: ic AIE - 6) Conslituţia chimică a, apei, tu 6. Pundul bălții, pi „i a) Natura fizică, a solului care. formează fundul pe harta batimetrică a diferitelor feluri de funduri. sapropelic, ete, a 

di 

pi 

şi malurile, însemnarea 
» Nisipos, "mâlos, elisos, 
Pi i, p E .
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b) Constituţia chimică, „i | 

6) Natura şi cantitatea aluviunilor aduse atât prin ploi de: „po terenurile 
învecinate cât şi prin gârlele de alimentare. . E | i 

d) Creşterile bancului dela gura gârlelor de alimentare prin aluviunile 

aduse de ele, mersul procesului. de potmolire a. bălții. o 

e) Natura malurilor şi înălțimea lor; COD RD IN PI N a 
7. Vegetaţia. po 

a) Stufăria de pe marginea și din coada biții şi înaintarea ei în interior; 

"cartografierea ci pe harta - batimetrică. * Deosebirea massivelor compacte .de 

stufăria mică și rară.: Deosebirea stufăriei propriu 'zise : (Phragmitetum) de 
regiunile de păpuriş, rogozuri, etc. Eventuale „coşcove sau. insule! pluti- 

toare, plaur. N De : | 

b) Determinarea speciilor de plante cari: compun  stufăria şi: asociaţiunile 

ce le formează ele, notarea lor pe hartă. 
Determinarea, specială a asociaţiunilor d de plante ce compun . regiunea..mlă- 

știnoasă din coada; bălții ză malul și pe.: bancul dela intrarea  gârlei de 
alimentare). A N CN II NI a 

c) Rolul acestei vegetaţiuni asupra procesului de potmolire a, bălți stu- 

dierea regiunilor de Popândaci (Care stricla).. a 

-d) Asociaţiunile de plante, cu foi plutitoare. (Nymphaea, 3 Nuphar,. 'Teapa 

natans, Hydrocharis, Ranunculus aquatilis, Stratiotes aloides,. etc.).. Determi- 

narea speciilor ce le-compun și însemnarea -pe hartă a „locurilor ocupate de 

ele. Adâncimea apei unde crese ele.  ....i - 
€) Asociaţiunile de planie. submerse., pryriophium; Ceratophşilun, Utaie 

cularia, etc... - . Au PR aL ai 
[) Asociaţiunile. de Potamogelori, ete. III i i 
9) Asociațiunile de. Alge filamentoase (Bulbochaete, ote.scu- cate Alge din 

grupele: Oscilarii,: Conferve, Spirogyre, etc.).. ...: E Sa 

h) Plantele de pe terenul inundubil în timpul. cât. e o usoal. Modul cum se 

comportă diferitele plante de uscat în timpul. inundaţioi. şi cum se comporti 

plantele de apă în timpul când terenul e uscat. Rt i 

9. Influențele din afară. a ai 

4) Direcţia vânturilor predominante şi intensitatea lor. i 

W) Căldura şi lumina, soarelui, umbra, ete. Na 

c) Terenurile învecinate ; dacă sunt livezi, 1, 

vreo influenţă asupra vieţii din baltă sau asupra potmolirii. ci, su ac 

sunt japşe, mlaștine 'ori teren inundabil. Arborii de pe:margine, șose e NA 

cuinţe sau așezări „omeneşti, fabrici, „ete. . n apropiere: precum şi. scursorile 

ce vin dela toate aceste în apa lacului.:: - Iei sculele | LU 

d) Fauna, respiratoare. de aer adăpostită: în: stufăria paţii,: pe insulele plur 

me 

ogoare sau păduri şi. dacă au
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titoare, pluur, cte. Cu ce se hrănește liecare specie şi puii.lor, cât stau aici, 
co migraţiuni fac și orice fel de alte: influenţe asupra vieţii din lac sau eleşteu. | 

e) Fauna terenurilor, pădurilor ete. înconjurătoare în raporturile ci: cu vieaţa Ain Dată, 
ai f) Insectele ce sboară deasupra bălții, (determinarea lor, fiind: cele mai de 

multe ori necesară pentru determinarea larvelor ce ile: pescuim din lac)... 
9. Fauna şi Flora. | | A. Fauna litorală. îi e: Sie i "+ a) Cercetarea Iniseroscopieă sau cu.lupa a diferitelor miei organisme cari | se mişcă sub apă la mal până la limita bătăii valurilor; examinarea pietrelor, bucăţilor: de crengi, scândurilor şi parilor la diferite: construcțiuni, etc., ce.se -găsesc în această regiune. Aici se vor găsi exemplare prezentând fenomene interesante de adapţiune la. vieaţa amfibică, - a A b) Observarea atentă mai întâiu macroscopică a stufului cu rădăcinile sale şi tuturor plantelor acuutice cari compun stufăria de pe. marginile “și din coada bălții. Cercetarea 'chiar în interiorul tulpinelor. lor unde se găseso animale interesante ca de ex. larvele de Donacia cari trăese în. interiorul trestiei sub apă, însă 'respiră oxigenul co-l produce 'stuful, ete. Pe partea din apă a tulpinelor și rădăcinelor acestor plante se :va'găsi partea, cea'mai bo- gată a faunei acestor ape: spongii, - briozoari, larve de insecte, crustacei rotiferi, infuzori, viermi, ete, . -: a Se 0) Cercetarea cu deaminuntul a foilor de plante cari plutesc la suprafaţa apei ca: Nymphaea, Nuphar, Trapa, ete. și anume examinarea mai întâiu a feţei de deasupra. unde 'se găsesc diferite animale 'aeriane cari au raporturi cu fauna acuatici și apoi a părţii de desubt unde se găsește o mare bogă- ție de animale: melci, hirudieni, larve. de insecte, briozoari, ete... îi. | d) Obserearea : cu: deamiinuntuil a foilor 'de plante submerse, atât de Bră- dişuri cât şi de Potamogeton și “Pescuirea : apoi .şi cu reţeaua de -Plancton deasupra grupelor 'de aceste plante. e i '“e). Fauna locurilor nisipoase, locurilor mâloase, sub.: malurile 'abrupte, la malurile cu stuf, în Păpuriș și ţipirig, în rogoz, la -:gura 'gârlei unde e. un | oarecare curent, în rădăcinile de salcie, pe parii gardurilor, pe pietrele. dela baza gardurilor, ete, i Sta Sa aa B. Fauna fundului bălții. ea aa „i a) Animalele cari -trăesc -pe fundul lacului (pescuire 'cu' o: târie pe fund). . DN Tai DE op : ID) Animalele ce trăesc în mâtul de pe fundul lacului (pescuire cu draga). c) Fauna acuatică; aflată, în stare. latentă în ' în aquarii a diferitelor probe de pământ. din mustețelor de salcie uscate, a plantelor acu 

9 . : ! 

NR 

reţeă, care: se 
£ 

er6nul inundabil.: Desvoltarea 
acest teren, a rădăcinilor şi 

atice rămase: pe uscat, ete.
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Toate aceste -pescuiri trebuese repetate -mereu în tot cursul anului, în 
toate anotimpurile şi materialul studiat mai întâiu macroscopice sau cu lupa, 
iar apoi cu microscopul. .De asemenea bucăţi de plante, probe din mâlul de 
pe fund, etc. trebuesc puse în aquarii pentru a se desvoltă toată f. una „de pe 

ele și a o examină apoi treptat. 
C. Planctonul. 
a) Studierea mai întâiu a tuturor speciilor şi varietăţilor ce compun planc- 

tonul. (analiza calitativă a planctonului), treptat cu apariţia şi dispariţia aces- 
tor specii în diferite anotimpuri, biologia şi desvoltarea, lor. 

0] Studierea mișcărilor periodice verticale ale planctonului în raport cu 

mediul natural şi în special cu lumina şi temperatura apei. 
€) Analiza cantitativă a planctonului în diferitele anotimpuri (cantitatea 

de plancton la metru cub de apă, sau pe metru pătrat de suprafaţă). 
D. Faunu gârlelor de alimentare şi de scurgere a bălților: la mijloc în 

curent, la mal şi sub rădăcinile sălciilor. 

E. Fauna Dunărei sau râului din care se alimenlează balla și rapor- 

lurile diulre ea şi fauna bălții. 

F. Determinarea diferitelor plante cari compun macro- şi microflora băl- 

ţii, biologia lor şi rolul. ce-l ocupă fiecare în economia gene rală a acestei 

ape. a 

-G. Determinarea luluror speciilor de peşte ce irăesc în aceste dălți, stu- 

dierea obiceiurilor lor. Determinarea 'prin 'analiza conţinutului. stomacului 

lor a organismelor ce le servesc ca hrană şi în ce proporţii în diferitele 

anotimpuri, şi la diferitele vârste. 
10. Raporturile dintre faună, floră şi mediu. Biologia gener ală a acu 

lui sau eleşieului, cireulațiunea ș generală a materiei în el. 

Delta Dună ărei.: 

Cu aceasta, cred că am caracterizat — pe cât se -puteă în acest . 

scurt timp —condiţiunile biologice ale Dunărei cu bălțile ei și zona 

ci inundabilă. Aceasta însă nu se aplică decât .în parte la Deltă,: 

căci aci condiţiunile - naturale” diferă atât din cauza adâncimii băl- 

ților ei sub. nivelul Mării Negre, cât și din cauza formațiunii de 

plaur care acoperă cea mai mare parte din suprafaţa, acestor imense 

bălți. : 

 Plaurul : împiedică, încălzirea deopotrivă a acestor bălți, împie- 

„dică adeseori -oxigenarea suficientă a. apei, și de aceea modifică și
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condiţiunile biologice gonorale ale acestor ape: Plaurul pe de altă parte” este refugiul contra pericolelor de inundație 'al unei întregi faune — între care și mamifere ari ca Mistroţul — și astfel sa format o faună specială a plaurului cu caracterele ei mai mult sau mai puțin definite. Plaurul în fine cu toate insulele sale - pluti- toare ne pune sub ochi un exemplu viu de modul cum vegetațiunea, poate schimbă fața unei regiuni întinse și contribui la formarea de straturi nouă, - e | | - Studierea amănunţită a vieţii de sub plaur, a modului cum ani- malele se. desvoltă în acea apă rece și mocirloasă, în întuneric, constitue un nou și interesant. capitol. din problema fenomenelor de adapţiune. la, medii: cu. condițiuni extreme de vicață:, .. 
' 

! E, Lagunele, | 

r „La Sud de gurile Dunărei se află seria. de lagune cu o suprafață, de 80.000 hectare numită lacul Razelm. şi Siuve Liman, Razelmul aro. 0 âpă salmastră, (sălcic) de aprox. 0.5%/.-. salinitate, ;Sinoiul are aproape salinitatea Mării Negro. Razelmul Primind prin Dunăvăţ și diferite gârle apa dulce din Dunăre, adăposteşte în el mai mult 'o faună de apă dulce, iotuș este interesant că aici Sau, adaptat. o mulțime de forme curat maritime, dintre cari unele, apoi au trecut înainte și în alte bălți cu apă cu totul dulce. Nu mai vorbese des- pre Dreissenia polimorpha, — despre care se știe chiar data când a, trecut pe această, cale din Marea Neagră în toate apele dulci ale - Buropoi, — sau do Li thoglyphaus Și Membramipora Lacroizi, cari trăesc acum: în: Delta Dunărei. și de Monodacua ! și Adacna, cari tiăese în "Razelm și alte bălți. “Sunt însă și o altă serie de: specii: din toate clasele 'cari în. acest :basen so. deprind cu: încâtul la apa dulce: Astfel: este Cambula,. (Pleuronectes fiessus), Balanus, Gustei'ostenis caculleatus, mai multe “specii” do Gobiis, Syugnathus, Siphonos- toma și altele. 
RI - Dintr6 acestea unele s'au urcat până la. Crapină. și Brateș, ca de ex. Syngnathus, Siphonostomu și Gobius hessleri; Gobius luctenis
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a mers până sus în Prut, Gobius Prautweteri chiar până în bălțile 
dela Potel.  Plewrosecles și Gasterosteus însă, au rămas tot nu- 
mai în Razelm și e curios că tocmai aceste specii în alte fluvii trăesc 
și în apă dulce. . 

Astiel dar vedem că aici avem sub ochii nostri modul cum. spo- 
ciile marine se adaptează, la apa dulce și putem găsi de sigur exem- 
ple și analogii strălucite cari să ne servească pentru studierea; 
mult discutatei chestiuni a, originii faunei apelor dulci. 

Mai puţin important din acest punct de vedere este lacul Sinoe, 
care are o faună aproape curat marină și este unul din cele mai 
principale locuri de reproducție a Maugilidelor (| Chefali) de pe toate 
coastele Mării . Negre. Aici salinitatea, este aceeaș ca și în mare, 

insă porţiuni din el izolate, 'ca de ex. Lacul 'Tuzla, are o apă cu 
mult mai concentrată flecât cea din: mare; aici încep formaţiuni de: 
nomol ca cel dela 'Tekirghiol și din limanurile dela Odessa, cari 

au o faună cu totul: specială, caracterizată mai cu seamă prin Ar-. 

temic salina, 

F. Marea Neagră. 

Ar rămâneă să mai spun câtevă. cuvinte și despre condiţiunile 

biologice în porţiunea, din Marea Neagră care udă coastele noastre. 
De sigur că nu într'un discurs de recepțiune poate să fie tratată cum 

merită o astfel de chestiune dificilă, aș dori aci numai să pomenesc că, 

condiţiunile biologice în partea, N.-W. a, Mării Negre diferă de cele din 

restul acestei mări. Condiţiunile de traiu sunt aci influențate: 1) de: 

cantitatea mare de apă dulce şi 'de aluviuni aduse - de "Dunăre, 2) de 

curentul costal N. S. care duce aceste..aluviuni: înspre Sud pe.o 
înţinsă parte din coasta, noastră, 3) de mica „adâncime a, :mării pe 

această parte până la distanțe mari dela: coastă, 4) de formele me- 
diterane! cari' intră -prin. Bosfor” și 'se urcă :spre coasta, noastră. 

“De: aceea, sunt multe forme cari se găsesc în totdeauna la coa-, 

stele noastre și-cari. nu au fost constatate. în Rusia sau viceversa: 

astfel Clupea - Sulinae “și Alosa Nordmani' pe cari le-am  desoris : 

Antipa, Discurs. 3
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din apele noastre ale .Mării Negre, nu merg la coastele Rusiei, iar 

specii ca' Percarina Demidofii- și Acerina rossica cari se găsesc 

la guiile Nistrului lipsesc la noi; Thanus, 'Aiphias glaudius, Sar- 

dina, Anguilla, Mugil capito ete., cari intră prin Bosfor li vin la 

noi, nu. se găsesc la Odessa sau Crimea, 

- In. general, 'cred că prin Bosfor intră multe specii de animale —și 

în special de pești —în “Marea Neagră, însă acestea fiind deprinse cu 

un grad de salinitate. mai ridicat (3.8%/,) se ţin în Marea Neagră la 

o adâncime mai mare, unde și salinitatea e cevă mab mare, pe când 

la suprafață ea e numai de 1.7%/.—1.830%/,. Ele pot să se ţină mai la: 

adânc în partea vestică (la vreo 60 m.), căci aci din cauza lipsei 
adâncimilor mai mari, apa nu este infectată cu II,.-S, pe când în 

mijlocul mării și în :partea ei N—0. hidrogenul sulfural influenţează 

chiar și asupra păturilor mai ridicate de apă. 

De altfel şi apa salmastră din faţa -gurilor Dunărei ne poate servi. 

ca un laborator pentru studiarea adaptării speciilor marine la apele 

„dulci şi trecerea lor într'însele. a 

Astfel fiind, este necesar a se face cercetări speciale sistematice 

asupra acestei porţiuni a Mării Negre, cari să aibă următoarele scopuri: 

1. Cunoașterea condițiunilor fizice ale părții NW a Mării Negre. 

) Salinitatea și variațiile ei față cu adâncimile atât în cursul 
anotimpurilor, cât și în timpul diferitelor vânturi. Influenţa, apei dulci. 
din Dunăre asupra salinității și raza, ei de influență, 

0) Temperatura la diferite adâncimi şi variaţia, ei în diferite epoce. 
c) Curenţii (curentul superficial NS, curentul profund din Bos- 

for, etc.), | 
d) Gaze în disoluție și apariţia, hidrogenului sulfurat. 
e) Adâmcimile si configuraţia fundului, *- 
£) Natura fundu. | 

9) Forma nalului. ” 
2. FPuuma şi flora acestei por fini a Mării Negre și distribuţia 

ei. Diferitele faciesuri şi biocenoze. Zona - litorală, zona, abisală, şi 
planctonul. Formele locale și formele migratoare. Epoca când apa re 
și dispare fiecare formă migratoare în această, parte a. mări 2 rii,
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3. Deosebirea faunei şi florei din această parte a Mării Negre 
de o parte de fauna și flora părții ostice îunfhtenţată prin pre- 
zența Ha S în adâncime și de alla de fauna sudică, imfluențată, 
prin intrarea apei sărate mediteraneene prin Bosfor. | 

4. Raporturile dintre faună și [loră și mediul, natural. Modul 
special de adaptare a organismelor la condiţiile speciale ale me- 
diului natural. Adaptarea formelor mediteraneene intrate prin Bos- 
for la, apa, îndulcită, din aceste regiuni și la apa salmastră, din faţa, 
gurilor Dunării. | | | _ E , 

5. Asemănările și diferinţele dintre fauna Mării Negre și fain 
Mediteranei (de ex. formele diferite de Gobius, Clupoidele, etc.) 
și asemănările cu fauna Mărilor Caspică, Nordică, ete, (de ex. Clu- 
peidele, Acipenserii, ct6.). Concluziile biogeografice și geologice ce se 
pot trage din aceste fapte. E e E 

6. Studiul :special al „Planctonului și; raporturile lui cu condiţiu- 
nile fizice (salinitate, temperatură,. apă, dulce, curenți, etc.). Migra- 
ţiunile. animalelor și în special migraţiunile peștilor și raporturile . 
dintre acestea și variaţia planctonului precum și raporturile dintre 

„variațiile planctonului și variațiile condițiunilor fizice ale mării. 
1.



Stire, 

Alteță Regală, 

Domnilor Colegi, 

Cu aceasta cred că am terminat expunerea ce voiam. să v'o fac 
asupra, condiţiunilor generale de existență și modul cum s'a desfă- 
șurai, vieața în toate categoriile noastre de apă. Fireşte că într'un 
timp atât de scurt — cu riscul chiar do a fi judecat de banal sau 
superficial — aceasta, nu -puteă, fi decât o schițare în linii cu totul 
generale, alegând numai ce e mai caracteristic și lăsând orice de- 
talii la o parte. . | a 

Prin programele de cercetări ce le-am dat pentru fiecare cate- 
gorie de ape în parte, am căutat să indic și să formulez proble- 
mele principale asupră cărora trebue să se intindă mai cu seamă, 
cercetările noastre, pentru ca, ori şi ce lucrare cât de mică asupra, 
unei chestiuni de detaliu să facă parte dintr'un întreg 
lribue astfel la rezolvirea problemei generale pe care ne-o punem. 

Cred că pentru facerea tuturor studiilor pe cari le-am 
în. acele programe va trebui un timp îndelungat şi munca, 
generațiuni de cercetători. 
relative la hidrobiglogia no 
zolvirea unei întregi „ser 

indicat 

multor 
Totuș lucrând asupra, acestor chestiuni 
astră, vom contribui totodată și la re- 

ii de probleme generale cari preocupă lu- mea mare științifică, legându-ne astfel prin cercetările 
mișcarea mare ştiinţifică din lume. | 

Astfel studiind fauna apelor noastre, 
tuturor cercetărilor biologice ulterioare 
cunoașterea țerii noastre, dar în acelaș 
terial asupra distribuţiei geografice a a 
contribuțiune prețioasă pentru studiile 

noastre de 

pe lângă că punem o bază 
Şi punem o nouă piatră la, 
timp adunăm un bogat ma- 
celor forme şi deci dăm o 
de bîogeografie generală. 

şi să con-
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Studiind biologia diferitelor specii cari trăesc în apele noastre 
și ciclul complet al desvoltării lor, punem în evidenţă o întreagă 
serie de fenomene de adaptaţiune la diferite medii cu totul speciale, 
cari fenomene în mare parte pot constitui fapte și constatări cu totul 
nouă pentru știință, 

Studiind, fenomenele de adaptare a formelor curat marine la apa, 
salmastră dela gurile Dunărei şi dela, Razelm și apoi la apa dulce, 
putem aduce cea mai prețioasă contribuţie la rezolvirea, importantei 
probleme, care tocmai preocupă mult lumea științifică, a originii 
faunelor de apă, dulce; și e știut; că tocmai partea Nord-Vestică a 
Mării Negre cu 'lagunele dela gurile Dunărei și Golful de Bengal 
sunt locurile cele :mai i prielnice din lume unde se poate, studiă această 
chestiune. 

Studiind în delta, Dunărei formațiunile de Plaur, Carex, Stratio- 
tes, etc., și influența în general a hidrofitelor asupră transtor- 
mării bălților în  mlaștine și a mlaştinelor în luncă ; studiind for- 
maţiunile de sapropel pe fundul şi la, marginea, bălților ; studiind 
importanţa organismelor din Plancton pentru depozitele” de pe fundul 
lacurilor și: în special pentru formarea, depozitelor grase din cari, 

după cum s'a susţinut, s'ar fi format petrolul şi a, m. d.; prin toate 

aceste studii speciale putem aduce de sigur cele mai preţioase con- 
tribuțiuni la cunoașterea, 4nflurenței Didroorganisinelor asupra 1110- 
dificării scoarței pămdântulasi. 

Și aşă mai departe studiile noastre speciale hidrobiologice vor fi 
de natură 'a ne pune în contact cu chestiunile cele mai mari „știin- 

țifice, punându-ne în stare a contribui şi noi „a rezolvirea lor. 

. *. 
fe 

Dar nu numai pentru știința pură, ci și pentru economia nGasiră, na- 

ţională aceste cercetări vor fi de cea mai mare importanţă, căci ele 

vor pune o bază științifică "desvoltării unei ramure principale” de 

producţie a ţerii, pescăria și piscicultura, și ne vom lumină, „asu- 

pră modului: cum va trebui să. rezolvim mai bine importanta che-
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stiune a rectificării râurilor noastre și punerii în valoare a zonelor 
lor inundabile. | e : 
Noi am arătat la început; că țara, noastră are o suprafață, foarte 

mare de ape naturale, iar prin aceste studii noi vom fi în. stare a face 
ca aceste însemnate suprafeţe de ape să, devine din ce în ce mai 
productive, sporind astfel tot mai. mult producţia. noastră națională și punând tot mai mult în valoare solul nostru. | 

Dar nu numai aceste ape naturale vor trebui să formeze obiectul 
cercetărilor noastre. Este Știut că țara, noastră, care are un pământ de o fertilitate extraordinară, are încă nevoie de cantități mari do apă pentru ca agricultura prin irigaţii să [ie pusă, la adăpost de ca- priciilo ploii și a secetei. .. 

Această mare cantitate de apă de care avem nevoie nu o vom puteă dobândi, cel puţin în mare parte, decât pe de o parte 'reţinând prin toate mijloacele naturale pe cari ni le dă, știința (împăduriri, gazonări, ete.) cantitățile mari de ape meteorice, de aproape un metru înălțime pe an, ce cad în munții noștri și nelăsându-le să se scurgă atât de repede spre. mare, inundând și devastând câmpiile noastre fără să le fertilizeze. Pe de altă parte însă va, trebui ca încetul cu încetul să immagazinăm tot mai mult aceste cantităţi de apă în văile munţilor noștri, făcând mai întâiu câţ mai multe eleștee pe cursul 

ape pe cari să lo putem întrebuință în tu 
Toate aceste lucrări costisitoare însă, dela, cari va depinde în mare parte viitorul nostru „economic, pentru ca să so poată face va trebui ca ele să renteze cel “puţin în parte şi prin producţia, lor proprie, care nu poate fi alta decât Piscicultura, | O nouă serie de probleme dar 

activitate. 
In fine Marea deschide fiecărui popor drumul cel nare pentru a face comerț și a se îmbogăţi. Stăpânirea pe mare însă n pune decât având o populaţie deprinsă cu nu so poate formă decât creându- 
Studiind bine fauna Mării Negre 

rmă în timpul secetelor, 

ni se deschid şi un nou câmp de 

u se poate 
greutăţile ei, și aceasta, 

se: 0 clasă capabilă de pescari.. 
, migraţiunile peștilor din ea,
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locurile unde merg ei în bancusi mari, unde hibernează, la ce adâu- 

„cimi trăesc, etc., deci unde, când și cum se pot prinde mai cu ușurință. 

în cantități mai mari, vom puteă şi noi să ne creem acea popula- 

țiune de pescari care să, se folosească de aceste bogății, să aducă 

economiei noastre naţionale profite însemnate şi să fie totodată pri- 

mul pas pentru desvoltarea unei marine prin care să putem să ne 

afirmăm şi noi dreptul nostru la mare şi să profităm cum trebue 

de situațiunea, noastră la coastele ei. 

Astfel deci tot; prin ştiinţă :vom face: primul pas pentru a pune” 

stăpânire de fapt pe marea ce ne aparţine şi a ne deschide şi noi 

calea largă a lumii, după cum de mult ne-a, indicat-o prevăzătorul 

nostru Suveran când a pronunțat cuvintele: Viitorul este pe mare, 

Sire, 

“Alteța Regală, 
Domnilor Colegi, 

Alegând ca subiect al discursului meu de intrare în mijlocul 

D-voastre o chestiune ştiinţifică cu aplicaţiuni practice atât de largi, am 

crezut să, aduc prin aceasta și un omagiu acelui ilustru bărbat pe 

care am avut marea onoare să-l înlocuesc în această, înaltă institu- 

ţiune şi care a, consacrat o vieaţă, întreagă spre a pune o bază științei 

aplicaţe la chestiunile economice la noi. 

Am voit însă, totodată să afirm dela început; și direcţia ce cred 

că trebue să o dau lucrărilor mele și în viitor, convins fiind că orice 

cercetare științifică, își mărește importanța ei când e pusă în ser- 

viciul patrici, tinzând a-i aduce foloase. atât culturale cât și econo- 
mice și sociale. |
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“RĂSPUNSUL D-LUI L. MRAZEC! 

DISCURSUL DE RECEPȚIUNE AL D-Lu! GR. ANTIPA. 

Sire, De a 

“Alteță Regală, 
Onoraţi Colegi, i 

Academia Română mi-a făcut cinstea, să mă însărcineze cu răs- 
punsul la cuvântarea, de primire a colegului. nostru Dr. Antipa. 
Pentru această, onoare pe care o preţuese cu atâta mai mult cu cât, 
cu această ocaziune, mi s'a dat prilejul. să, exprim omagiile mele 
unuia, din aleșii oameni de știință ai țerii, inchin Academiei întreaga 
mea recunoștință, 

Colegul a cărui intrare o sărbătorim astăzi a fost chemat! să ocupe 
scaunul regretatului . Petre Aurelian, om de știință şi economist carâ! 
în timp de 38 ani a aparţinut Academiei. „Aurelian, spirit. practic, 
și-a valorificat cunoștințele sale mai. ales în domeniul. agriculturii și 
al învățământului agricol, ocupându-se astiel cu probleme,. cari. și 
astăzi prezintă, cea, mai mare însemnătate pentru desvoltarea eco- 
nomică a ferii,. 

Scumpe amice, 

In cuvântarea, ta, de primire” ne-ai înfățișat în câtevă trăsături ou. 
prinzătoare o vedere generală asupra vieții apelor din România. - 

Cu picătura de apă căzută pe coamele Carpaţilor te-am urmărit 
din căldările stâncoase ale munţilor până la, nisipurile bătrânului 
Pont. Ne-ai arătat în drumul acesta, vieața din pârae și torenţi ale căror
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ape limpezi sărind din piatră în piatră se sfarmă de stânci încu- 
nunându-le cu spumă albă și văpăi de curcubeu. | 

Am scoborit cu tine pe coaste repezi printre codrii de brazi până 
la râul tânăr ale cărui meandre șerpuesc printre maluri nisipoase 
dealungul holdelor aurii ale câmpului, spre Dunărea noastră. 

Pe apele galbene fertilizante ale celui mai mândru din fluviile 
uropei, ne-ai purtat pe liniștita, lui cale de argint, printre luncile 
lui verzi și printre pădurile sale cenușii de sălcii, in cari sclipesc 
ochiurile strălucitoare ale bălților, până în Delta, tăcuta, unde de- 
grevat de povara. mâlului care și-a depus belșugul pe baltă își 
îndreaptă ușurat massa puternică, a apelor sale prin braţe și privalo, 
printre zidurile de stuf: ale cărui coame 'se îndoaie. în valuri sub 
aripa vântului, spre marea albastră, i: | 

Cu mână de maestru, ai ridicat din loc în loc vălul sub care se 
ascund pentru laic pulsațiunile misterioase ale vieţii apelor. 

In baltă şi în Deltă ne-ai 'desvăluit splendoarea vieţii lor în toată 
exuberanţa ei virginală,. i o 

"In aceste regiuni devenite clasice prin cercetările tale, ne-ai arătat mijloacele de cari se serveşte natură, pentru sejecționarea şi mân- 
ținerea, speciilor, adaptarea, și transformarea, lor. pentru a, persistă, in lupta, dintro apă! și uscat, ne-ai sintotizat rezultatele îndelunga- telor tale cercetări pentru stabilirea, legilor științifice și economico cari stăpânese vieața și cari vor îndrumă, bogăţia, noastră naţională în creșterea, ci; ne-ai arătat suma problemelor strâns legate ce natura, prezintă, cercetătorului şi ne-ai desfăşurat un vast program de muncă pe terenul științific, economic şi social, * Sa Cuvântarea ta este un rezumat al rezultatelor unci munci neo- bosite de 18 ani, închinată Științei şi prosperității patriei; numai cine cunoaște firul și rostul vieţii tale Ştiinţifice poate să, înțeleagă, 

“urmărirea acestui. ideal, . 

de câtă putere de voință; și. de câtă abnegaţiune ai dat dovadă în 

| Studiile. tale superioare. le-ai făcut în Jena, oraș universitar ideal, unde 0; universitate mică, cuprinde între :zidurile sale catedra, de zoologie Gea, mai celebră din. lume, ocupată, pe acel timp de ma-  
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“rele maestru Haclkel, al cărui discipol și asistent ai „avut fericirea, 
de a fi. « TI a Da 

După ce ţi-ai terminat studiile;-ai lucrat în laboratoarele maritime 
dela Helgoland în marea Nordului, la Villofranche pe coastele Mării 
Ligurice, :în cel dela, Bergen din fijordurile Norvegiei și în Institutul 
Internaţional de Zoologie dela Napoli, înfiinţat de regretatul zoolog 
Dohrn. d 

Ai avut astfel ocaziunea, să vii în contact cu distinși oameni deo 
știință, cunoscători adânci ai problemelor vieții marine, ai avut oca- 
ziunea, să cunoști toate formele vieţii din mările cari scaldă Coas- 
tele Europei şi mai ales ai avut prilejul să faci studii ichtiologice 
în mările acestea, pe ale căror coaste sunt pescării din - cele mai 
însemnate și trăesc oameni cari 'de generaţii, n'au -cunoscut altă, 
meserie decât acea de pescari. : 
-După primele tale lucrări asupra Lucernariidelor expediţiunii - la, 

Spiizbergen și Țara Franz Iosef, asupra Meduselor aduse de Hackel: 
din India, și asupra, unei forme importante de Stauromedusă, desco- 
perită, de tine în golful de Napoli, urmă studiul glandei Thymus la 
pești. 

Inapoiat în patrie ai lost însărcinat cu studiul pescăriilor din 're- 
giunca Dunărei. | 

Pentru a îmbrăţișă bine chestiunea aceasta așă. do importantă, 
oră absolut necesar -să se cunoască nectonul apelor “noastre : și să, 

“se stabilească biologia peștilor din ele. 

Programul acestor lucrări l-ai desfășurat întrun memoriu mic, 
“apărut în 1895, la care în cursul anilor n'a fost nimic de schimbat 
în liniile sale generale Și care a: putut fi înfăptuit aproape punct 
cu. punct, Se 

Din.acest punct de vedere sunt fundamentale pentru biologia 
apelor: monografia, asupra Clupeidelor Mării Negre, apărută în Analele: 
Academiei. din Viena, studiul asupra Sturionidelor şi Fauna Ichtio- 
logică a Românisi, operă premiată de Academia Română. 

Competinţa, ta dovedită pe tărâmul biologiei apelor a făcut pe 
Congresul internaţional de Pescării din Viena să te însărcineze cu
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referarea chestiunii migrațiunii Sturionidelor, cel din Roma cu ches- 
tiunea așă de însemnată, a raportului între pescării .și rectificarea, 
cursului râurilor, iar comitetul celui de al V-lea Congres internațional 
de. Zoologie din Graz te-a învitat ca, în ședința, sa de deschidere să 
ţii o conferință despre biologia. Deltei. Dunărei și a regiunii de inun- 
daţie a, acestui fluviu. Sa ae 
 Adâncirea problemelor biologice din Balta, și Delta Dunăroi. te-au 

condus. la studiul geofizice al. acestor regiuni. și ție-ți datorim prima, 
elasificaţie. științifică, a formelor de teren :şi definirea. lor, precum 
Și explicarea, formării şi funcţionării. lor. E - 

Recunoașterea, justă a. înlănţuirii cauzale. dintre variaţiunile li- mitei între apă și uscat și bogăţia, vieţii acuatice, te-a condus la stabilirea, și la lărgirea unor legi naturale, dintre cari voesc. să scot în evidență numai: | | | 
„ Degătura care există între suprafața apei revărsate şi abun- dența, vieţii, căci massa, vieţuitoarelor este în raport direct cu. în- tinderea, luciului apei revărsate, în care se găsesc condiţiunile op- time de. reproducţiune; apoi legea vieții latente, a, reviviscenţei, ale cărei probleme atrăgătoare au inspirat dojă multora lucrări intere- sante,. dar care—dacă nu. mă inșel — până la tine n'a fost încă nici- odată arătată în desfășurarea, ci largă în regimul unui fluviu Gom- plex. cum este Dunărea, | In 

” Intr'adevăr . puţine pagine. din istoria, creațiunii naturale. exercită asupra noastră farmecul pe care-l au problemele acestea ale. vieţii latente, ale vieţii care doarme, ai cărei germeni rezistă săptămâni, luni sau chiar ani, până ce bagheta, magică a 'naturii îi- chiamă la funcţiune - prin schimbarea,. mediului și, prin energia solară, - Toate aceste stări de echilibru biologic create Prin înțelepciunea naturii se bazează pe lupta între apă și uscat, Prin care s'au produs se- lecţiuni . de rezistență. și. de adaptaţiune din cele mai interesante în regnul animal și vegetal. «, a a e Ele se găsesc magistral expuse în paginele. lucrării tale sintetice «Despre Regiunile inundabile ale Dunării» și în conferinţ ţa ta ţinută la Congresul zoologic internațional dela, Gr az, și rămân fundamentale 
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și clasice -pentru. morfologia, Dunărsi de! jos și pentru biologia. apelor 
mari. i! 

* Cum biologia, și problemele ei au.ieșit înainte de toate din. novoile 
și experienţa vieții -de toate zilele, este firesc ca, concluziile. acestei 
științe să, convergă spre 'un rezultat final pracţic. 

Prin studiile tale ai atras atențiunea asupra drumului indicat de! 
natura, însăș în rezolvarea problemelor practice, cum de pildă asupra 
echilibrului care trebue stabilit în :exploataţia pescăriilor în general, 
între capacitatea naturală . de" producţiune a apelor și folosul maxim! 
ce se poate trage din ele. " 

Adi eră de- altfel 'locul ca să-ți valorezi concepțiunile, tale oco- 

nomice. DE i - SI aa 

Sprijinit pe cunoştinţa profundă, a legilor biologice și a ochilibrelor: 

create de natură, ai dat ţerii două legi economice. de mare însem- 

nătate: Legea pescăriilor Și Legea pentru ameliorarea terenurilor 

inundabile ale. Dunărei. m e 
: Că “principiile tale în organizarea pescăriilor, bazate numai pe 

consideraţiuni curai; științifice, au fost juste şi din' punct de vedere 

economic, reiese nu numai din producţiunea, crescândă a peștelăi, 

ci și din faptul că ele au'fost primite ca 'bază':pentru încheierea 

convențiunilor economice cu, statele învecinate. Unele din aceste 

state le- -au introdus şi în legislaţiunea lor internă, 

„Nu: mai puţin rodnică: este activitatea ta po' tărâmul cultural.. 

Muzeul 'de Istoria i taturală, din București a devenit prin ncobo- 

situl tău interes, prin întinsele tale relaţiuni și prin concepțiunea, 

justă pe care ţi-ai făciut- -0 despre: scopul lui, unul: din cele mai bune 

din genul acesta. "Căci ai înţeles din -vreme 'rolul educativ pe care. 

irebue să-l aibă singura, noastră, instituțiune de acest fel. 

* Partea pur „sistematică a, colecţiunilor e „pusă “din ce: în ce mai 

mult“ pe 'planul al doilea pentru a pune: în rolioi, partea, biologică, 
a cărei valoare educativă este cu mult mai mare. | 

Vizitatorul este captivat dela început de exemplarele splendide 

cari îi „vădesc - frumuseţile și măreţia naturii, iar eșantioanele pa-
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leontologice înţelept intercalate îi arată că vieața. evoluează, că, to-: 
tul devine mai perfect. ? Si | 

Cea mai. puternică impresiune o! exercită însă grupurile de 'ani- 
male. Iilementele faunistice sunt grupate biologic în cadrul geogra- 
fie al mediului lor şi de câte ori- ţi-a fost cu putință, motivele ți. 
le-ai ales din ţară. . 

Dacă, valoarea, colecțiunilor: și modul lor de expunere sunt de: 
mare folos pentru cei ce sau închinăt studiului științelor naturale, 
pentru educațiunea masselor poporului aceasta devine însă nemăsu- 
rată. Nu există formă mai frumoasă și mai bună de învățământ 
pentru .a lărgi cunoștințele și a innobilă sufletul poporului. decât -a-l pune prin modul acesta, în. atingere cu. natura. 

- Dbite Coleg, 

Cunoștinţele -tale Științifice adânci, agerul tău spirit de observa- țiune și metoda; raţională în cercetare se reflectă în toate lucrările tale. „Dar ceeace le caracterizează mai mult. este înălțimea ta de ve: dori și larga ta, oncepţiune în ' îmbrăţișărea problemelor, al căror mod de rezolvare a avut resunet departe :peste hotarele ţerii. 

Tu poți să privești cu linişte și mândrie trecutul tău, atât pe tărâmul Științific, economie cât și cultural, căci de o potrivă pe toate aceste ramuri de activitate ai lucrat cu aceeaș râvnă și: cu acelaș folos pentru știință şi pentru patrie. Academia, Română, acest stâlp puternic al culturii românești îţi 

șirea neamului și îmbogățirea țerii, lii bine veniţ! - 

ai e II j VERIFICAT | - | 1937 

     

» larg porțile sale, primindu-te cu bucurie,


