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Sunt deja 14 ani, de când am scris «Călăuza 
Zoologului» o. cărticică,. în scop de a răspândi 
gustul pentru studiul naturii şi a îndruma tine- 
ritul nostru la escursiuni. 

Mult regretatul Grigore Cobălcescu, care re- 
cunoștea lipsa și necesitatea unei aseminea cărţi, 
se exprima de ea precum urmează: : 

«Cetind mica, lucrare ce urmează, am aflat'o 
binevenită și nimerit concepută. Ea, umple un 
gol “simţit foarte mult în învățământul nostru | 

"inferior, unde până acum s'a procedat cu studiul 
ştiinţelor naturale ca cu niște ştiinți abstracte, 

şi prin urmare întrun mod necompatibil cu scopul 
pentru “care cere a, se iniţia tinerimea în aceste 
ştiinţi, Observaţiunea este începutul experienţii 
şi numai știința, numai ea formează gustul și 

 ascute dorinţa, de a scruta şi de a, esplica, Cartea 
ce urmează este dar de o utilitate necontestabilă, 
ea va, conduce atât pe învăţători cât şi pe școlari, 
pe adevărata cale, şi deaceia, cetindu- -0, am feli- 
citat pe autor despre intenţiunea sa şi despre 
chipul cum a realizat'o, conducând pe cetitori în . 
cele patru escursiuni ce formează Călăuza Zoolo- 
gului, şi am dorit lucrării sale succesul meritat».



Pentru a atinge mai repede scopul dorit, am | 

“izbutit ca inspector şcolar în 1899 să introduc în 

regulament obligativitătea escursiunilor “pentru 

elevii școalelor secundare. Tot în acest .scop am 

scris în revista «Școala Modernă» din 1899 urmă- 

torul articol asupra «Importanţei escursiunelor 

pentru învățământul ştiinţelor naturale» : 

Studiul ştiinţelor naturale are acest avantagiu 

particular că deșteaptă simţul pentru natură şi 

dragoste pentru frumuseţele ei. Cine iubeşte na- 

tura, găsește în ea un isvor nesecat de împros- 

pătare a inteligenţii. Rousseau zicea: «cât timp 

herborizez mă simt fericit»; componiştii Mozart 

şi Weber s'au inspirat pentru nemuritoarele lor 

opere de frumuseţile naturii: Beethoven întrebuința, 

multe ore plăcute în mijlocul naturei şi îşi îm- 

„podobea camera sa cu plante înflorite, a căror 

miros şi culori îi escitau şi învioșau fantazia. 

Fără îndoială zice Labbock «că sunt şi persoane - 

cari nimic nu poate să le miște, nici una din mi- 

nunele naturii, nici splendoarea aurorii sau a 

asfințitului, nici spectacolul imposant al oceanului 

nemărginit, uneori atâţ de grandios în liniştea 

sa, potolită, alte dăţi atât de maestos în deslăn- 

_țuirea forțelor sale, nici pădurile agitate de fur-. 

tuni sau însuflețite de cântecul păsărilor, nici 

ghețarii, nici munţii, nici unul din aceste spec- 

tacole măreţe înaintea cărora toate splendoarele 

pământului şi a cerului ar putea trece în fie-care zi 

fără a mişca inima lor sau a înălța inteligenţa lor».



Sentimentul pentru natură şi în genere pentru 

frumos, trebue deşteptat din timp; unul dintre 
mijloacele pentru atingerea scopului educativ al 
ştiinţelor naturale sunt escursiunile, și de aceia, 
voiu schița aci în câteva cuvinte modul.cum 
trebue. să se procedeze pentru a fi cât mai de 
folos. În Germania nu există şcoală, în care in- 
stitutorul sau profesorul de ştiinţe naturale. să 
nu, facă escursiuni cu şcolarii. Şi la noi, noul re- 

gulament al școalelor secundare obligă pe pro- 
" fesorii de ştiinţe naturale să organizeze asemenea 
escursiuni prin recinătate.. 

Escursiunele sunt cel mai eftin şi mai profitabil 
mijloc didactic; ele complectează intuiţiunile câş- 
tigate în timpul lecţiunilor şi dezvoltă dorul și 
interesul pentru priceperea, naturei. 

Plantele, animalele, tablourile, modelurile, în 

fine tot acest material didactie- de care putem 

dispune în clasă în timpul lecţiunei, înlesneşte 
foarte mult . descrierea, formei corpilor naturali 
şi a clasificaţiunii lor, dar nici odată nu poate 

să producă ca escursiunile imagini atât de vii 
şi fidele despre manifestaţiunile vieţii şi despre 
relațiunilei în care plantele, animalele și mineralele 
se găsesc în natură. În escursiuni profesorul de 

ştiinţe naturale se află în posibilitate de a pune 
pe elevi să observe singuri corpurile din nâtură, 
care îl înconjoară, și raporturile dintre ele, să 

urmărească singuri cum unele flori se întorc 
“după soare, cum unele flori se închid sau se



deschid, cum plantele, a căror seminţe sunt răs- 
pândite de păsări, au fructele cărnoase şi ze- 

moase; raporturile dintre plante şi parazitele lor, 

dintre plante și insectele folositoare lor; rapor- 
turile dintre flori şi insecte; viaţa furnicilor și în- 

grijirea ce ele dau insectelor cari le sunt de folos. 

Escursiunile trebue să aibă un plan bine de- 
terminat, profesorul trebue să se gândească de 

mai înainte ce anume voeşte să facă. Aceeași 
localitate se va vizita de mai multe ori și în 
diferite epoci, pentru a se putea urmări pas cu 
pas desvoltarea, diferitelor organisme ca a grâu- 
lui, porumbului, fructelor etc.. Se va avea în ve- 

dere mai mult fenomenele biologice şi corpurile 
cari nu pot fi aduse în clasă. Observaţiunile fă- 
cute de școlari la faţa locului se vor nota deei 
întrun carnet, iar materialul recoltat îl vor lua 
cu ei acasă, îl.vor clasa și păstra pentru “a-l 

aduce în clasă când se va trata plantele sau 

animalele respective. Iată după dr. F. Senft un 
plan general care trebue avut în vedere în tim- 

* pul anului şcolar, urmând a ne decide după timp, 

localitate şi vârsta şcolarilor asupra uneia sau 

alteia din escursiunile speciale :



  

- Ii timpul 
Primăverei. verei, toamnei 
—————_——— 

în 

locuri expuse con- 

    
locuri expuse la 

  

  

tinu la soare umbră 

. "cu 

terenul uscat, terenul umed Apa - ' 
PR, <A 8, Za ţărmul în- mijlocul 

regiuni lipsite 7. regiuni acope- apei apei 
e păduri 'rite cu uri 

7 P P curgă- stătă- 
„locuri locuri * toare : toare 
cultivate necultir. 9. isroare ——, 

—— pârâu ui iaz (3 
1. ogoare "A fauziu “mare 13.0 
2. grădini , | = 

pajişte locuri lipsite 
— „de iarbă 

3. livezi 
"4. piigune * | 

  

5. dărămături, 6. drumuri, locuri atâncoase 

Călăuza Zoologului find deja epuizată, mai 
mulți foşti elevi ai mei, astăzi profesori de ştiinţe 
naturale, m'au convins că e necesar a o retipări. 
Adausurile și schimbările radicale care le-a în- : 
cercat. m'au hotărât ca, această ediție s'o public 

„sub titlul de <Escursiuni Zoologice». 
Fireşte că prin această cărticică nu am căutat 

să fac un tratat despre fauna României, şi nici 
să fac figuri, planşe sau tablouri sinoptice ori- 
ginale care pe lângă muncă inutilă ar fi cerut 

şi sacrificii materiale considerabile. 
Am căutat din contra a folosi tot ce am găsit 

mai practic în literatura străină ca de exemplu 
: +abele.de determinat şi o serie “de planşe şi fi- 

guri din volumul lui Lampert, Klasing, Coupin
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etc. Am luat însă pretutindeni de bază animalele 
mai caracteristice din ţară, lăsând de o parte 
lucrările de mai puţină importanţă pentru scopul 
ce urmărim, pe care de sigur cei interesaţi le 

vor -putea .urmări în lucrările speciale asupra 
faunei române făcute în mare parte după colec- 
ţiunile muzeului de zoologie din București ca: 
Paul Matschie, mamiferele ; Dombrouwski, păsările ; . 

- Christescu, amphibiile și reptilele ; Dr..Gr. Antipa, 
: peştii; AMlontandon, insectele etc. precum şi dife- 

rite alte lucrări publicate în Buletinul societăţii 
de științe ca: Fleck, Hurmuzachi, Chirica, Jaguet etc. 

Iași, 10 Maiu 1905.



PREFAȚA LA PRIMA EDIȚIE - 
  

Dacă e să tragem un folos din studiul ştiinţelor 
naturale, fie ca cunoştinţi sau ca mijloc de disci- 

plină mentală, trebue renunțat la sistemul pri- 

mejdios de a învăţa pe de .rost, adoptat încă: 
până acuma în şcoalele noastre. 

Chiar dacă am avea zoologii bine scrise şi 
„am învăţa cu interes ce e în ele, tot nimic din 

ele nu ne-ar rămâne pentru practica vieții. 

Progres nu ar fi decât atunci când am căuta 

“ca animalele. ce studiem în zoologie să ni le pro- 
curăm înşine prin escursiuni din locurile unde 

trăesc. Animalul prins de noi, observat în mediul 
în care trăeşte, şi apoi cetită descripția, și ana- 

tomia lui într”o carte de zoologie, nu se-va şterge 
nici odată din,memoria noastră, va fi pentru noi 
o cunoştinţă 'mai mult, și cunoştinţele astfel că- 
“pătate nu se mai pierd. 

Apoi mai mult decât cunoştinţa, căpăta obi- 
„finuinţa şi metodul de a căpăta cunoştinţi, în- 

” “văţăm a, esamina, adecă a observa, a compara, 

a clasifica, a generalisa, etc. Câte impresiuni 

„plăcute nu se produc în noi în fața unei lumi
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de animale necunoscute, cână vedem pe scena 
naturei cum se îndeplinesc funcțiunile vieții. 
Priveliştea, e plină de splendoare când mecanismul 
corpului lor începe a se pune în mișcare, când 
picioarele lor încep a păşi sau sări, aripele a 
tăea aerul, fălcile a se deschide, trompele a se 
lungi, etc., ete. Ori cum ar fi, aceasta esercită o 
influență adâncă asupra vieții noastre practice; 
lucrează asupra sentimentelor noastre cele mai 
înalte considerate..ca isvor. de plăcere ce ni] 
procură frumuseța. 

Pentru acela, care nu cunoaște științele natu- 
xale, se esprimă Huxley: «O plimbare afară din 
oraș sau pe țărmul mărei, e o plimbare într'o 
galerie plină de lucruri de artă, dar unde 90 la 
sută din tablourile frumoase sunt întoarse cu 
fața spre părete. Iniţiază-l cât de puţin în ale 
ştiinţelor naturale, şi atunci i-ai dat în mâni un 
catalog cu ajutorul căruia va putea cunoaşte 
care-s tablourile ce merită să fie văzute şi care 
u». Zoologia şi la noi ocupă un loc în progra- 

mele de învățământ, cu toate acestea nu există 
încă o carte românească complimentară zoologiei 

„care să pue pe elev, pe student sau pe amatorul 
de zoologie în contact cu natura și animalele 
din ea, care să le indice calea cum să și le pro- 
cure, cum să le studieze în viață, cum să le con- 
serve şi să le prepare pentru colecţiuni. 

Acest neajuns am căutat a-l rezuma, în patru 
„escursiuni sub numele de «Călăuza Zoologului»- 

Iaşi, 20 August 1891. "Da. N. LEON.



INTRODUCERE 

„ Escursiunele pe jos sunt totdeauna cele mai 
“profitabile. “Escursionistul trebue să fie simplu, 

uşor și comod îmbrăcat. În timpul es- 
cursiunilor mai lungi este indispen- 
sabil să avem cu noi.o: manta sau o 
pelerină 'de 'cauciuc, un baston în 
formă de cârjă, (fig. 1) lung de 1 m. 30 
cu care să putem scoate plantele din 
fundul apelor Și un sac (fig. 2), care 
îl atârnăm de spinare cu ajutorul unor 
breteluri. În 
acest sac pu- 

A nem provizia.: 
mai multe fla- 

p._]  'coane, cu cya- 
Fig. 1, ură de pota- 

Baston de sium (fig. 3 şi 
escursiuni. 4) prubete: de 

diferite mărimi, o. „lupă, o Fig, 2, — Sac de escursiuni. 

pensetă, bolduri,. un. cu- i 

țitaş, sfoară și o bucăţică de ceară pentru painjeni. 
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Iată şi celelalte unelte de care ne putem « servi 
în timpul escursiunilor noastre : 

Cutia de herborizat. (fig. 5) 0 cutie de 
tinichea, având forma unui cilindru, puţin 

comprimat şi împărţit 

prin un părete în două 
camere, una mai mare 
ce se deschide pe dea- 

supra, ear a doua mai 
mică se deschide la 
capătul cutiei. Capa: 

Fig. 3 şi 4 cele sunt cu țiţine şi. 
Flacoane cu eyanură de potasiu. 

se închid prin ajutorul 

unor cheotori. Cutia, are la amândouă cape- 

tele câte o verigă 
prin care trecem o 

curea ca să o putem 

"atârnalasubsuoară. 

Ciural (fig. 6) 
constă din doi saci 
unul de olandă cu . 

   

  

Fig. 5. — Cutie de herborizat, 

fundul rotund, adânc de 30 

centimetri şi cusut cu gura 
în jurul unui cerc de fer, 
larg de 20 centimetri, al 
doilea sac ce-l introducem 

= în acesta este adânc numai 

- Fig. 6. — Ciur, de 20 centimetri şi cu fun- 
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"dul de pânză de sârmă, cu porii largi de 7 mm. 
“ gura acestui sac este cusută de un cerc de fer,. 

3 

  

Fig. 7. — Reţea pentru fluturi, 

care se adaptează bine în cercul 

sacului intâiu. În ciur punem gu- 
noi și frunziș de pădure, pe care 
ciuruindu-l o grămadă de gândaci! 

mici, miriapode, molii, etc., cad în 

fundul sacului extern, rămânând gu- 
noiul în sacul deasupra. 

Reţeaua (fig. 7) pentru fluturi, 
un sac de pânză subțire, cusut :cu 
gura în jurul unui, cere .de fier, pe 
care putem înșuruba unul din .ca- 
petele bastonului nostru. e 

Ciorpacu (fig. 8) pentru animale : 
aquatice este ca şi rețeaua, de flu- 
turi decât pânza este. mai groasă. 
Pentru a studia distribuţia faunei 

  
a , Fiş. 8. 
întrun lac, ne servim de un aparat Ciorpac pentru a- 
ae 1 aq nimale mici aqua- special, căruia îi dăm drumul închis "1"? ice.
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pănă la ce adâncime voim, îl: deschidem când a 
ajuns la destinaţie, pentru al închide înainte de. 

Fig. . 
Daltă. 

anatomică ne servim pentru 
recoltarea gândacilor din 
baligi, larvelor. de pe ca- 
davre, vermilor din escre- 

„lor sub care tră- 

  

a-l scoate afară. 
Încuetoarea constă dint'o valvă me- 

talică bine adaptată, așa că suntem 
siguri că conţinutul din aparat pro- 
vine numai de la nivelul ce am voit 
a esplora. 

Umbrela este una, din uneltele cele 
maiprincipale pentru insectele, cetrăese 
pe tufișuri și arbori, o deschidem şi 
o aşezăm răsturnată sub crengile pe 
care se află gândaci, scuturând cren- 
gile, ei cad în umbrelă. Este bine ca 
culoarea. pânzei să fie cât mai deschisă 
pentru ca să distingem mai bine gân- 

- dacii. 

» Dalta de fier (fig. 9) serveşte la . 
despoerea arborilor bătrâni, de scoarţa. . 

esc diferitele ar- 
thropode, etc. 

Cu o pensetă 

  

mente, etc. Fig. 10. 
Penseta de guz (fe. 10) 

Pensetă de gaz pentru fluturi, |
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servește pentru fluturi, pe care îi apucăm când 
stau liniştiţi pe o floare sau pe un alt corp. 
„Lanterna (fig. 

11) cu câre prin- 
„dem insectele noc- 
turne; constă din- 
trun baston lung, 
pe care se află a- 

șezat un vas, iar 
în vârful bastonu- 
lui se află un feli- 
"nar ce atârnă dea- 
supra vasului. A- 
nimalul atras de 

- lumină se tot sbate 
în fundul vasului 

până îl prindem cu Fig" 11.— Lanternă pentru insecte 
penseta, nocturne. 

  

     

  

reset 
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ÎNTĂIA ESCURSIUNE. LA BALTĂ 

Sub o salcie pletoasă valul doarme şi suspină, 
Crengile în jos lăsate pân” pe apă se cobor; 
Cârtiţa sub moşinoaie duce traiu făr de lumină, 
Şi din iarbă scoate capul şerpele şuierător, 

Peste ape săgetează rândunica cea voioasă, 
Pe o trestie supțire, două presuri sfătuiesc; 
Fac buraticii o ploaie prin fânaţele pletoase, 
Şi prin papura cea verde broaştele orăcăiese,. 

'Țarea bate şi tot sare când pe-o creangă când pe alta 
Şi pe lunca înverzită cântă cucul de noroc; 
Cu aripele întinse stoluri trec bâtlanii balta 
Îndoind gâtul pe spate cocostâreii toc din cioe, 

| | BELDICEANU 

Nu poate fi ceva mai interesant, mai plăcut 
şi mai instructiv decât '0 escursiune la un lac 
cu 0 vegetațiune bogată. Un asemine lac este 
un microcosm, o asociaţiune de plante și animale 
care 'convieţuesc la un loc conform legilor de 
conservaţiune, supuse influențelor "fizico-chimice, 
dependente unele de altele, de solul pe care 
trăesc și de grupul întreg. : Sau -după- cum se 
exprimă Forel, cun lac este, din toate. punctele 

“de vedere, un individ geografic. Ori cum'-ar
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considerat, fie că s'ar studia fizica; chimia, mi- 

-_ neralogia, hidrologia sau biologia sa, el este un 

individ special, caracterizat prin mărimi, prin 

valori, prin fapte, prin corpuri proprii lui. Fie- 

care din aceste detalii ajung aproape al defini, 

sau cel puţin, al deosebi de congenarii săi. După 

cum nu sunt două insule, doi, munţi, două fluvii 

care să fie identice, tot astfel fiecare: lac diferă 

de toate celelalte prin detalii de acele care se 

pot numi organizația sau viaţa sa». Lacul ca . 

să trăiască are nevoe-de apă, aer, şi hrană. Cu. 

apă este alimentat de cătră isvoarele care se 

scurg în el. Aerul este absorbit de cătră supra- 

faţa, întinsă a apei şi răspândit de curenţi până 

în straturile cele mai adânci. Hrana parte-i vine 

din afară, parte se desvoltă în interiorul lui. 

Hrana din afară este adusă de vânt sub formă 

de frunze, polen, şi alte particule organice. Ma- 

joritatea hranei, plantele și animalele se găsesc 

în interiorul lacului. Ele pe lângă că își procură, 

reciproc gazurile necesare existenţei lor apoi 

plantele servesc ca hrană multora dintre ani- 

male, chiar plantele microscopice, ca diatomeele 

servesc ca, hrană infusoriilor, viermilor şi , crus- 

taceilor mici. Aceste animale la rândul lor sunt . 

mâncate de cătră crustacei mai mari şi de cătră 

insecte. Insectele, larvele lor şi crustacei inie- 

viori constituese hrana peştilor mici care sunt: 

„mâncaţi de cătră peştii răpitori și care la rândul 

lor sunt şi ei înghiţiţi de cătră paserile aquatice.
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Populaţiunea unui lac nu este împrăștiată la 
voia întâmplării în interiorul lui, ea este distri- 
buită în raport cu anumite condițiuni de. exis- 
tență ca adâncimea apei, mișcarea, presiunea, 
temperatura etc. ete. Populaţiunea unui lac în- 
tins şi adânc de sute e 
de metri se deosebește. 
după cum trăește nu- 

“mai lângă țărm, numai 
la fundul lacului sau 
dela suprafaţă până 
aproape de fundul lui. . 

Cea mai mare mul- 
ţumire a noastră ar 
fi atunci cânid din cei 
ce se vor călăuzi de 
această escursiune, re- 
coltând sau studiind 
„modul de &rupare a 
societăţilor lacustre, 
„caracterele, moravuri. . 
le şi genesa lor s'ar ide 
găsi unul care cândva Fig. 12. — Limba broaştei, 
să se ridice dela fapte - | 
izolate la legi generale, la circulaţiunea materiei 
organice, la finalitatea în, societăţile lacustre, 

” alcătuind monografia limnologică a unuia din 
lacurile țării noastre. 
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a) Flora. 

„Din cauză că plantele sunt acele care oferă 

adăpost şi hrână animalelor vom căuta mai întâi 

a ne face cunoscut cu formele lor cele mai 

comune. Chiar pe margine când terenul este 

aproape orizontal trăesc plantele semi agquntice cu 

partea bazilară a tulpinei în apă iar cu frunzele 

şi florile în aer. Astfel este Trestia sau Stuhul 

(Phragmites communis); Pipirigul (Scirpus la- 

custris L.); Stânjânei galbeni “(Lris pseud-acorus); 

Limbariţa, Limba-broaștei, Platagina-de-apă sau Po- 

dbealu-de-apă. (Alisma Plantago) Fig. 12). Cu 

frunzele în formă de linguri. 

Papura verde pe baltă creşte 

Cum pe şes creşte verdele fân ; 

Alături stuhul alb se iveşte, 
Ca barba albă de om bătrân... 

Papura.—(Dy pha latifolia). Uşor de recunoscut 

din cauza inflorescenţei în formă de pompon. Flo- 

rile mascule ocupă partea superioară a axei, florile 

femele sunt îngrămădite dedesubt. 

Partea masculă a pomponului cade după fecon- 

“ daţiune, iar ovarele se desvoltă devenind fructe. 

Frunzele se întrebuinţează la confecționarea ro- 

gojinelor, coșercilor etc. 

In fine vin la rând plantele aquatice propriu 

zise ca:.
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Qy riophyllum).—B -adișul, Maălura dalţei, Peniţa, 
sau Prâsnelu, (fig. 13). Cu toile fin crestate şi 
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Fig. 13. — Mălura balţei. : Fig. 14. — Drenţe. - 

dispuse în mod verticelat, La baza fiecărei flori 
se află o frunză modificată numită .bractee. 

   
Fig. 15. — Cosor, Fig. 16. — Otrăţel de apă. | 

„Florile sunt grupate în un fel de spic, unele 
cu stamine (fig. 13 a) acestea sunt florile băr-
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băteşti, altele (fig. 15 b), cu carpele, sunt florile 

temeești. | 

 Drenţele (Oallitriche carma) (fe. 14;) cosorul. 
(ceratophyllem demersum) (fig. 15); Pe tulpină din 

distanță în distanţă se află frunzele, sesile şi 
- verticelate. 

Otrăţelul-de-apă (fig. 16). (Ut iculari ia vulgaris). 

Frunzele acestei plante sunt multipartite cu seg- 

- mente capilare prevăzute cu un fel de vezicule 

operculate numite 

utricule. Dacă a- 

" nimalele mici a- 
quatice pătrund în 

“interiorul utricu- 
lei, în direcțiunea 

2 contrară a perilor 
care se află în in- 
terior, le este im- 

posibil de a mai 
eși afară. - ” 

- Fig, 17: — Broscariţa. Notătoarea sau 

proscariţa (Potamagelon natans) (fig. 17). Cu foi al- 

terne, şi florile hermafrodite verzi dispuse în spic. 

Ciulinele sau castanele-de- baltă (Zrappa nalans 
fig. 18). 

„ Foile acestei plante sunt de două feluri, cele in- 

ferioare sunt capilare, cele superioare din contra 

sunt lobate și plutesc la suprafaţa apei; peţio- 

lul se umflă la mijloc luând forma unei vezicule 
plină cu aer funcţionând ca o băşică notătoare. 

 



zui ele încep a în- 
flori din lunie până 
în August. Fructul 

se aseamănă cu o 

castală, 

Lintea bălților 

“sau Lintea broaş-, 

tei (Lena). Aceste 

mici plante plutesc 

. la suprafaţa apei. 

Foile sunt lenti- 

_culare, trunchiul 

erbos, rădăcina fi- 

broasă şi. florile 
monoiceînchise în- 

trun spat  mem- 
branos. Ele se în- 

mulțesc mai ales 

prin mugure. - 

" Coada calului 

sau Coada mânzu- 

lui, (Hippuris vul- 
„garis) (fig. 19). 

Foile sunt dis- 

puse pe tulpină 
“ în mod verticalat 

așa fel că-i dau 
aspectul unei cozi 

de cal. 
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Florile sunt mici, axilare de culoare albe ver- 

  

Fig. 18. — Ciulinul.



  

  

Fa
t 

  
  

Fi *. 19, — Coada-calului. * 

Cea mai caracteristică 

floare de lac este Nu- 

fărul cu foile mari cor- 
date, plutitoare, netede 

cu florile alde, la Nufărul 
- alb (Nymphaea alba) (fig. 
20), şi cu florile galbene 
la Nufărul galben Nu- 

phar luteum (fig. 21). 

Săgeata apei (Sagittaria 
sagitiaefolia) cu flori mo- 

- naice albe şi foile sagi- 
tate. 

      

    

Fig. 21. — Floare de nufăr galbăn.
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b Fauna. 

Dintre animale întâlnim representanţi din ur- 

mătoarele clase: 
Clasa insectelor. — nsectele formează clasa cea 

mai numeroasă din tot regnul animal, numărul 

speciilor care trăesc se socotește până la 300.000, 

dar cu toată varietatea, formelor lor exterioare, 

ele“ prezintă o utiformnitate de organizaţie con- 

_stantă care ne permite de a le recunoaşte ime-. 

diat. Corpul constituit din trei părţi: cap; torace 

şi abdomen. Capul poartă o pereche de antene, 

şase piese bucale şi o pereche de ochi. Toracele . - 

este format din trei inele: protorace, mezotorace 

"şi metatorace; protoracele poartă prima pereche: 

de picioare, ezotoracele şi metatoracele poartă - 

fiecare câte o pereche de picioare şi în general 

şi câte o pereche de aripi. Abdomenul se compune | 

din opt sau nouă inele, pot fi maximum și unspre- - 

zece, dar nici odată mai puţine de cinci; seg- 

mentele sunt în general lipsite de apendice, afară, 

de ultimele inele care prezintă uneori apendice 

în raport cu generâțiunea (oviscapte, cerci, ta- 

riere, etc.). Contigentul cel mai mare de insecte 

aquatice, care tot cursul vieţei lor trăesc în apă, 

"ni-l oferă coleopterile şi hemipterele; celelalte insecte. 

_ca dipterile, neuropterile etc., trăesc în apă numai 

în primele faze ale desvoltărei lor, când ajung 

însă stavea'adultă duc o viață aeriană. | 

Pentru a recunoaşte numeroasele larve cărui 

ordin de insecte aparţin, dăm alăturatul tablou:



tamorfoză necomplectă' | 
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Tabelă pentru determinarea larvelor de insecte aquatice 
"aparţinând la ordine diferite. 

Gura conformată pentru în- 

"| tepat în formă de rostru; ani- 

„În general cu inser- | malele şi în faza adultă due 
țiuni pentru aripi, me- / viața aquatică, larvele de. . J/emiptere 

Gura conformată pentru mas- 

ticut, formele adulte sunt ae- 
riene, larvele de. . . . . . Ortoptere. 

Trei pe- | Peab- 
rechi de pi- | domea 

cioare arti- | picioare 
culate pe | falzo 

Cinci perechi de 
picioare falşe, lar- | 

vele de. . . . . Lepidopiere 

segmentele : 
Lipsite de | toracice Picioare falşe nu- 

insertiuni mai peultimulsez- 

tru a ment al corpului, 
pen ua iarvele de. . . . Phryganee 

Tripi, meta- - . 
morfoză . 

complectă Fără picivare falşe... lar- 
vele de, . . , .:. . „ . Coleoptere : 

Picioare nearticulate; vermiforme, lar- 

vele de . , . ..-. . . 1 . . . „+ Diptere   
Coleoptere.—Dityscus marginalis (fig. 22) insect 

de 3 c.m. lungime și 1 c.m..50 lăţime, de cu- 

loare negru verzui, pe marginea corpului galben. 
Antenele sunt formate din 11 articole. Pere- 

chea întâia şi a doua de picioare sunt adaptate 
pentru prehensiune, iar perechea a treia ca o1- 
gane de înot — un fel de vâsle.
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“ Cele trei întâiu articole a picioarelor anteri- 
oare iau la bărbat forma unui disc acoperit de 

o grămadă de mici ventuze care îi servesc să 
se fixeze de locurile netede precum şi de aripele 

femelei în timpul copulaţiunii. Inelul al doilea a 

toracelui poartă pe pârtea dorsală părechea I-a. 

de aripi tari — elitrele. — Inelul al treilea poartă 

părechea a II-a de aripi transparente. Abdome- 
nul e constituit din 7 inele. 

    

  

  

  

  

Fig. 22. Ditycus şi larva sa. 

Deschiderile prin care se introduce aerul în. 
trachei se află dedesubtul aripelor, aşa că ani- 
malul când are să se aprovizioneze de aer, vine 
la suprafața apei cu capul în apă, iar abdome- 
nul în afară, îşi deschide aripele până ce intră 
aerul suficient, de unde apoi îşi închide aripele 
din nou, apoi cu picioarele posterioare începe. a
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vâsli până se afundă, când vrea să iasă la su- 
prafață nu are nevoie să mai facă nici o miş- 

care, căci aerul introdus în interior îl ridică de 

la sine. 

Dacă îl atingem, el lasă un liquid alb ca un 
miros displăcut, şi care de sigur e o armă pen- 

tru conservarea speciei, animalele care vor în- 
&hiţi un dytiscus, vor evita a doua oară de a 

' mai veni în contact .cu el. 

Primăvara găsim în mâl ouăle sale de mărimea 

unei ămălii de bold, din care ese după 12—14 

zile larvele, care au forma unor viermi, ele cresc 

cu repeziciune şi după ce au schimbat; de trei 
"ori pielea iau forma părinților. 

„Dityscus este un animal carnasier foarte | vo- 

race, ei se reunesc mai mulți pentru a ataca 

micele broaște şi salamandre. Inoată cu mare 
iuţeală iar când bălțile seacă eau zborul. Nu pă- 

răsesc. niciodată apa ziua, ci numai în timpul 
nopței. 

-  Hydrophilus piceus L. este un coleopter pe 

care îl întâlnim tot timpul anului în apele stă- 
tătoare el se asamănă cu dityscus prin port și 
picioarele posterioare conformate pentru înot. 
Corpul său are:o lungime de 35—44 m.m, de 

culoare negru: ca smoala afâră de antene şi palpi 

care 's feruginoşi, anţenele scurte şi din nouă 
articole nu din 11 ca la dytiscus. El înoată în- 

vers ca dytiscus, adică cu abdomenul în apă şi 

cu capul în aer, din cauză că cavitatea cu aerul 
.
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respirator nu se află pe 'abdomen ci în torace 
„înspirând aerul prin antene. . 

Gyrinus natator (fig. 23), sunt mici coleoptere 
de 1 centimetru lungime, ei înoată cu mare re- 
peziciun€ - în zig-zag, uneori se învârtesc în cer- 
curi, izolaţi sau în grupuri. Elitrele sunt albastre 

- închis bătând în maron, cu luciu metalic. 
Corpul este oval, plat pe partea ventrală 'şi 

bombat pe partea dorsală. Picioarele anterioare 
sunt relativ foarte lungi în vreme ce părechea 

"a doua şi a treia sunt scurte şi transformate în 
organe de înot. Pe abdomen au 

„doi mici negei de culoare roșia- 
tici închis prin care ese un li- 
chid albicios cu un miros displăcut - 
ce se aseamănă cu acel dela dy- 

tiscus. Girinii sunt carnasieri, ade- 
seori se mănâncă între ei... 

liydroporus are corpul convex 
_pe partea dorsală, elitrele acoperite cu desenuri 

foarte variate. Apare dela începutul primăverei 
în apele stătătoare, curgătoare şi în șanțuri. 

Acilius sulcatus (fig. 24), se aseamănă cu un 

dyticus mic,-însă are o formă mai ovalară.- 
Hemiptere. — Nepa cinerea. L. (îg. 25) numită 

şi: scorpion :de apă din cauza picioarelor ante- 
rioare care le ţine întinse spre cap și care' ser- 
vesc ca ale scorpionului pentru prehensiune. Se 
poate. uşor scoate din apă şi cu mâna, dar mai. 

  

Fig. 23. — Girinus.
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bine e cu ciorpacul fiindcă înțepăturile sale cu 
- pliscul sunt dureroase. 

  

  

    

  

- Fig. 24, — Acilius, 

__ “Corpul e turtit şi lat, colorat închis, partea 
superioară a abdomenului e roș cu o serie de 

-pete negre pe linia” mediană. Ca- 

pul, toracele şi aripele superioare 
sunt cenușii. Capul e mic şi 
poartă gura care are forma unui . 

plisc pentru împuns și subit, an- 
tenele scurte şi din trei ariicule, 
părechea a doua și a: treia de 
picioare are un singur tars cu 
două unghii părechi, părechea 
întâia însă are o singură unghie, 
abdomenul se termină. prin o 

prelungire constituită din două - 
jumătăţi « ce formează un tub, acesta e tubul de 

  

Fig. 25. — Nepa.
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respirațiune, care din timp în timp animalul : 
"1 scoate afară din apă. 

  

   

“Ss 

matele; g. traheile ; h. sacii de aer. 

Nepa, se. deosebeşte prin Ş 

    Fig. 26.— Aparatul respirator la o nepă. f. stig- 

-: 
1 

| 
-
 

” Ranatra linearis (fig. 27) are aceași constituţie 
aceleași moravuri ca şi 

4
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" aceia că corpul său este lungăreţ, şi foarte în- 
gust și cu picioarele mari. Abdomenul este TOŞ 

  

pe partea dorsală. şi 

galbăn pe laturi. 
O altă hemipteră 

care trăeşte pe lângă 
țărmul apei şi care în- 
noată pe spete e Noto- 
necta glauca, (fig. 28), 
o prindem cu volocul 

„fiindcă şi ea impunge 
cu pliscul, elungă de 
15 m.m. pliscul e pu- 

„Fig. 27, — Ranatra linearis.  ţernic, elytrele acoper 
complect abdomenul, picioarele sunt mari, și ciliate 
mai cu seamă cele posterioare. Aceste 
insecte sunt vioae și înoată cu repe- 
ziciune, când le scoatem din apă pe 
uscat se zbat cu energie până “și pot 

;distinde aripele și apoi zbor, ele sunt . 
„carnivoare şi semănâncă unele pe altele. 

Corisa (fig. 29) trăeşte tot la supra- „ 

  

ig. 28.—No- 
fața apelor, are corpul lungăreţ, în ust iesea sia. pelor, p 8 8 
şi puţin convex; capul mare, lat şi scurt. Unele 

  

"Yig. 29.: 
Corisa. 

popoare ca Indienii și chiar Spaniolii 
întrebuinţează ouăle acestor insecte 

pentru a. prepara. cu ele un fel de 
prăjituri. Ne procurăm aceste ouă dacă. 
așezăm perpendicular în baltă znopuri 
de stuh; în apropiere de mal; când



 
 

 
 

:u. Insecte, 
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scoatem după 12 sau 15 zile stuhul afară e în- 
cărcat; cu 'ouă de corisa. , 

Uşor.e de recunoscut la suprafaţa apei Hy- 

“a
, 

  

Fig. sI. Hyărometra. Ni : „Fig. 32, Limnobates. E 

drometra lacustris (fîg. 31) minta și paiujinul : 

“de apă -a cărui corp-e subțire și: îlitorm, picioa- 

rele lungi şi “subțiri, antenele “din trei articole, 

întâiul scurt al treilea î. lung, pliscul 

toată lungimea lor, Ea trăește liniștită 

în mici cavități, și nu'ese la supra- 
fața apei decât când e constrânsă, 

  

-Fig. 33. s a 
Naucoris. mersul său e f. încet, 

Incă o ploșniță ce o găsim la suprafaţa apei 
e Limnobates -stagnorum (fig. 32) ce trăeşte 

„printre stuh, lungă de 12 m.m. Naucoris cimi-. 
coiedes (fig. 33) este 'ovală şi turtită de culoare 

“brună verzie, 

„scurt şi f. fin, elitrele membranoase în“.



Tabelă pentru determinarea hemipterelor aquatice 

Lipsite de aripi, corpul linear, 
patinează la suprafața apelor, -. Limnobates 

! - (Ag. 29 - 
Hemiptere care a , 

fug pe suprafața (ochi simpli, în apele 

  

apelor stătătoare . . . . Zlydrometra 
i Cu aripi | (fig. 33) 

- | fără ochi simpli; în o 
pârâe . ., . . . . Velia: 

Părechea an- ] 

terioară de pi- | Corpul oroidal. . . . Naucoris 
cioare confor- | * (fig. 35) 
mată pentru | 

prehenziune, ( Corpul comprimat. . . Nepa 
părechea poste- , (fig. 37) 
rioară de pi- : 
cioare cu peri | IE înotători,  înșă Corpul lungăreţ .... i N 

nu turtite di 

* Hemiptere 
care trăese „eareohea _ Adulte As 
în apă nterioar , 15 mm. mărime Notonecta de picioare Înoată pe (îs. 31) 

nueconfor- | spate o 
mată pen- - Adulte 

“tru prehen- Nu 1 5mm. ... flou 
siune; păre- , 
chea oste- .. 

rioară de pi- Antenele cioare com- , -. a icole, Sipura - primată cu Nu înoată ] din 3 articole. Sigura 

peri înotă- | Pe spate Antenele | , 
tori. . - Udin 4 articole, Coriza
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Diptere. Tânţarii. — Numirea populară de ţân- 
țari corespunde ştiinţificeşte unei grupe de in- 
secte din ordinul culicidelor subordinul nemato- 
cerilor, grupă pe care popoarele din nordul Eu- 
ropei o designează sub numele generic de A/os- 
-guitos. Această grupă cuprinde următoarele : ge- 
nuri: Culez, Anopheles, Aedes, Ceratopogon, Simulia' 
Phlebotonus. o | 

_ Dintre toate aceste genuri Anopheles este acela 

Palpes. 

   
op 
Antenncs.    

   

  

= Mâle Femelle. 

—ANOFHELES. CULEX. 

Fig, 84.— Capul şi apendicele Fig. 35, — Capul şi apendicele 

cefalice de, Anopheles, bărbat  . cephalice de culex, bărbat şi 

_şi femelă. | - femela. 

care s'a constatat că serveşte ca agent de trans- 
misiune a paludismului. El există „și în ţară la 
noi şi se deosebește de genul Culex, care este 
şi el comun, prin atitudinea corpului său care 
când se depune pe un zid 'vertical, ţine corpul: 
aproape perpendicular pe zid pe când genul cu- 
lex ţine corpul aproape paralel cu zidul. | 

Se mai deosebesc unul de altul în privinţa 
aparatului bucal, care are forma unei trompe
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conformate pentru înțăpat și supt. La anopheles 
trompa este trifidă şi prezintă doi palpi aproape 
tot atât de lungi ca şi ea; la culex trompa este 

unică și palpii sunt cu mult mai scurți. Anophe- 
les prezintă pe aripi patru pete mici, dispuse : 

cam în formă de T. | 
Țânţarii sunt insecte crepusculare sau nocturne. 

In timpul zilei stau ascunși la umbră și întu- 
neric, eşind noaptea în cârduri pentru a se hrăni 
barbaţii cu nectarul florilor şi sucul _ fructelor, 
„iar femelele cu sângele nostru. Toată lumea ştie 

cât sunt de avide de sânge omenesc, şi cât de: 
supărătoare este înţepătura lor arzătoare şi bâ- 

_zâitul lor monoton. | | 

Când femela a fost fecondată, ea depune ouăle - 

“ei în formă de butelii, pe erburi şi alți corpi 
care plutesc la suprafața apelor. Din fiecare ou 

_după 2 zile ese o mică larvă vermi-formă, cu: 
„capul mare, prevăzut cu apendice ciliate foarte 
lungi, corpul format din articole prevăzute fie-. 
care cu două buchete.laterale de peri, ultimul 
segment este prevăzut cu un apendice care ser- 

veşte la respiraţie. Aceste -larve trăesc în bălți 
și se nutresc-cu resturile organice din ele, în- 
tinzând. astfel: corupţiunea apei. Larvele trec în 
curând în stare de nimfe, care trăesc de asemenea 

în apă. Nimfei urmează insecta complectă (ţân- - 

țarul). Agentul de infecţiune a paludismului fiind 

(ânţarii măsurile preventive deci contra acestei
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| boli trebuesc căutate în mijloacele de distrugere 
-a acestor animale. 

Ei se pot distruge: prin disecarea, solului; 
prin cultivarea animalelor care se hrănesc cu. 

“țânțari şi larvele lor precum sunt peştii și libe- 

lulele; prin plantaţiunea în regiuni paludice a 

vegetalelor, care prin mirosul ce exală îndepăr- 
tează ţânţarii, astfel sunt Eucalyptus globulus 
și Ricinus, 

"Unul din mijloacele cele nai recomandate .con- - 
tra ţânţarilor este petroleul. C. Fermi a distrus 

larvele de anopheli, turnând de 2 ori pe lună petrol 
pe suprafaţa apei, în şanţuri, mocirle şi cisterne. 

Aaron recomandă un fel de lămpi, aşezate pe 
o farfurie în care se află puţin petrol. Aceste 
lămpi se pun în apropiere de locuinţă; ţâniarii 
atraşi de lumina lămpei cad în farfurii și sunt 
omorâţi de petrol. : 

Populaţia noastră de la ţară îndepărtează tân- 

țarii cu fum dând foc la gunoi de cal sau de 

vacă. Acest procedeu este întrebuințat şi în su- 
dul Statelor-Unite. . 

Recoltarea fânțarilor. — 'Ţânţarii se recoltează 
in camerile de locuit. Pentru acest scop ne ser- 

vim de prubete. scurte: ţinem prubeta perpen- 
dicular spre peretele cate se află țânțarul apli- 
când orificiul ei pe insectă. După câteva secunde 

el se îndreaptă spre fundul prubetei. In acest 
moment, îndepărtăm prubeta de perete și o as- 

„ tupăm cu degetul. Țânţarul rămâne astfel captiv.
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Pentru transportarea ţânţarilor captivi ne ser- 
vim de cuşculițe (fig. 36) 

schelet de sârmă de formă 

rectangulară prevăzută cu 
o gaură destul de mare ca. 

să încapă mâna în interior. 

Scheletul acesta de sârmă, 
se îmbracă cu tul ca în fig. 
36 iar împrejurul găurei se 

ajustează o mânecă tot de 
tul. Introducând mâna în 

această mânecă pe care o 
putem lega împrejur cu o 

"sfoară, o.avem liberă de a 

o putea mișca în interiorul 
cuştei culegând cu. ea ţân- 
țarii. Cușca se închide dacă 
se leagă mâneca cu o sfoară. 

Când voim .să introducem 
în cuşcă țânţarii trebue să 

se plaseze gaura cuștei în 
spre partea opusă luminei. 

constituite dintr'un 

  

Fig. 36. — Cuşeuliţă pentru 
țânțari. 

Orice țânţar care se 
află. deja în cuşcă, Culez sau Anopheles, se va în- 

  

  

drepta mai mult sau mai 
puțin repede în partea | 
de unde vine lumina, așa 
fel că se poate, fără pe- 

Fig. 37. „ricol, să vârâm și să scoa- 
tem mâna fără ca nici un. ţânţar să scape afară 
(fig. 37).
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Introducând o prubetă cu ţânţarii recoltaţi ei 
zboară în interiorul cuștei. 

Dacă voim a deseca țânțarii sau să-i punem 
în “bolduri, îi omorâm mai întâi fără a-i dete- 
riora; cel mai bun mijloc este de a întrebuința 
o prubetă mică în lungul căreia se pune o mică, 
cantitate de cyanură de potasiu. Se pun țânţarii 

în acesteprubete 
care după câteva, - 

secunde întind a- 

ripele și mor (ar. 
"Ed. et Sergent). 

Pseudoneurop- 
tere. — Ephe- 
mera (fig. 38) da- 
torește acest nu- 

me durateiscurte 
a vieţei sale care 
nu este decât de 
câteva, ore. In- 

secta perfectă,nu 
are altă func- 
ţiune decât acea . 
de a perpetua. 

specia sa, în vreme ce larva trăeşte în apă doui 
sau trei ani. 

«Ephemerele sunt delicateţa formelor, lege- 
ritatea corpului, realizarea visului  apariţiunilor 
mistice eşind din ape, când în timpul unei seri 
frumoase de vară, mii de milioane de aceste crea- 

  

„. 

Fig. 38. — Ephemera.
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turi voltijează la suprafaţa lacurilor. sau. a râu- 

rilor» (Em. Blanchard). 

Tabelă pent ru determinarea larvelor de Efemere 

Branhiele formate de ciucuri de filamente branchiale. Ephemera 

Branhii fo- . 

liacee 

Deoparte şi alta a fiecărui segment 
abdominal două branhii foliacei . . Palingenia 

Deoparte 

şi altaa fie- 

cărui seg- 

ment abdo- 

minal o sin- 
gură bran- 
hie foliacee 

” Trăeşte înotând . . Cloe 

Trăeşte dedesuptul 
pietrelor în nomol. . Potamanthus 

- Deoparte şi alta a fiecărui segment abdominal o bran- 
hie foliacee şi un ciucur de filamente branhiale . . . Meptagenia 

Aproape de mal mai zbor fiuturatie cu a iuţeală 
în dreapta şi în stânga ca săgețile, pe deasupra 
stuhului, așa, 

numitele Li- 

bele (fig. 39), 

demosele sau 
calul dracului, 

pecareleprin- 
dem cu re- 

țeaua de flu- 

turi. În timpul 

verei părăsesc 

  

Fig. 39. — Libellula. 

apa. în care au luat naştere și călătoresc zburând 
în cârduri.
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Larvele lor trăesc în apă din prada animalelor 

“mat mici, le prindem cu ciorpacul.: 
__ Neuroptere.— : 

- Phrygunea este : 
foarte .răspân- 
dită în locurile 

mlăștinoase, la, kr 
margihea apelor. .--. 
Larvele ei (Ag. 

41) se hrănesc.: 

numai din vege- 
tale, acestelarve 

au particularita- 

tea de-a-ș cons- 
trui -din corpi - 

   

   

Li 
“Fig. 41. — Phryganea. 

streini, ca fragmente de scoici, fire de năsip, 
„resturi de frunze de lemn putrede etc..niște teci 

  

    cz . 

“Fig. 43. = Larvă de phrygană 
“Fig. 42. — Teacă de larcă de... în teacă făcută de ea din 

phryganea: ” “melei şi alte corpuri streine, 
, -j 

(fig. 42 și 113) în interiorul cărora trăiesc. Larvele
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ernează în fundul apei transformându-se în pupe 
după ce și-au astupat deschiderea locuinței lor, 
destupându-le în timpul primăverei sau: verei 
când esă insecte complecte. 

Clasa Arahnidelor. Dintre arahnidele care 
2 | 

  
Fig. 4. — Paienjenul de apă. a, ochii. 

trăesc în apropiere de apă şi din când în când 
se aruncă numai și pe deasupra ei după pradă, 
e lesne de recunoscut pâinjinul aquatic Ar- 
&yroneta aquatica (fig. 44) care-și țesă o:beşică
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plină de aer în care-și vâră corpul mişcându-se 
împreună cu ea, pare că ar fi învălit într'o mantie 
sclipitoare. Supt apă își mai ţesă un cuib stră- 
lucitor de forma unui clopot în care își adună 

„hrana. și-și depune ouăle. E greu de transportat, 
până acasă în apă, mai bine e în mușchi sau cu 

plantele equatice umede. Eată cum descrie Brehm 
modul cum îşi construeşte el cuibul: «Când acest 
paienjen are să construiască. cuibul pe care-l lo- 

cuieşte de obiceiu și care este situat la oare-care 
distanță” sub suprafața apei, el apropie şi men- 
ţine, cu ajutorul unor fire, un număr. oare-care 
„de frunze sau tulpiniţi delicate de plante aqua- 
tice, apoi ţesă o reţea fină aranjată astfel ca toate 
firele să se încrucişeze în acelaş punct; 
Aceasta fiirid făcută, el se ridică la suprafața 

apei, îşi ridică abdomenul a cărui vârt esă în 
aier, înlătură filierele şi se scufundă din nou 
iute. În acest chip el duce cu sine, în afară de 

„ îmbrăcămintea argintie . a abdomenului său, o 
vesiculă mai mult sau mai puţin mare, umplută . 
cu aer, și fixată la extremitatea corpului său. 
El înnoată astfel îmbrăcat până la locul pe 
care l'a ales -mai dinainte pentru a-și stabili 
acolo reşedinţa sa, şi. acolo, prin 'ajutorul tar- 

"selor 'sale posterioare, el desprinde o bulă de 

N 

aier care merge să se așeze sub pânza sa şi s'0 - 

ridice uşor. El-și reîncepe manejul, desprinde o 
bulă de: aier care -se reunește cu cea dintâiu şi 
astfel încetul cu încetul îşi. constitue un îel de.
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clopot de înnotător (scufundăţor) de mărimea 
unor alune şi a cărui orificiu este așezat în jos. 
Firele, cari menţin acest cuib, în timp ce se-mă- 
veşște, sunt cu iscusință aranjate ca să împedice 
apa de a pătrunde în vesicule din care aerul ar 

» fără de aceasta, sub formă de perle cari 
„ax veni să se deschidă (spargă) la suprafață; de 

altmintreli, când a ajuns la 1 c. m. şi 1/, de 
diametru, paienjenul îl acopere cu fire din ce în 
ce mai strînse. Acest clopot în miniatură se 
prinde de ierburile (plantele) vecine prin un 
număr considerabil de fire, întocmai ca laţurile 
multiple cari “opresc un aerostat, până în mo- 
mentul cînd i-se permite de a se ridica în nouri; 
acelea, de asemenea, împedecă ca aerul adunat 

„să le ridice locuința». 

În captivitate Argyroneții fac adesea cuiburile 
lor în unul din colțurile aquariu-ului. 

„Cu totul contrariul de aceia ce se întâmplă 
-la celelalte Arachnide, Argyr. bărbat este mai 
puternic ca argyr. femeie. În momentul repro- 

ducțiunei, bărbatul vine să ţese un clopot alături 
de acel al femeei şi le leagă pe amândouă prin 
un tunel deşert. 

«Femeia, zice Brehm, clocește de două ori i pe 
an; primăvara, în lunile Mai şi Iunie; vara în 

luna August; ea construiește” atunci, pentru a-şi 

adăposti ouăle, o nouă locuinţă, cuibul propriu 
zis, a cărui cuib esă totdeauna în afară de su-: 

prafaţa “apei. Este un fel de clopot solid con-
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„cea de sus conține ouăle, cea de jos. ține loc de 
locuință (pentru acest timp) temporară : mamei 
care veghiază cu o băgare de seamă admirabilă, 
gata de a apăra ouăle şi puii săi. De Troisvilles: 
observă că micii păienjeni începură a se deschide: 
la 3 Iunie -și se'ridicară până la aerul pe care-l 
aspirară. Mai mulți dintre dânşii îşi pregătiră 
inari: clopote de- alungul unei : plante care se . 
„găsea în: basinul lor; dar nu încetau de a se: 
duce şi a veni în cuibul 

lor original. Unii se a- 

runcară asupra resturilor 

unei larve de Libelula 
pe care le sfășiară ca și 
cum cînii hămeziţi sfăşie 

"o bucată de came. A 

5-a zi ele (îşi schimbă 

pielea) năpârliră şi apa fu 
acoperită de despoiturile lor». 
„Un 'arahnid foarte mic este Atax (Ag. 45) a 
_cărui corp are forma ovoidă,. de culoare roşie, 
abdomenul scurt și palpii foarte lungi. 
„Clasa crustacoelor. 

  

Fig, 45.— Atax, 

Colo, sub maluri, în mari cotloane 
S'adună racii şi în mâl s'ascund, 
Căci apa-i mare și prin bulboane 
Nici cu prăjina nu-i dai de fund. 

Afară de raci (Astacus fuviatilis), (fig. 46) unul 
dintre cei mai comuni crustacei este Asellus 

+
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aquaticus (fig. 48). Acest animal se aseamănă 
„mult cu aşa numita molie (oniscus murarius) de 
culoare cenușie, cu multe picioare care trăeşte 
sub pietre, în pivnițe sau în n. locuinţele igra- 
sioase. 

Gamarus pulex (îs. 49) este un crustaceu de 

  

Fig. 46, — Racul. 1, ochiul; 2,3, antenele; 8, un pedipalp; 
10—14 ; organele de locomoțiane; 17, 20, abdomenul. 

1—2 centimetri lungime, se caracterisează prin. 
“aceia că are corpul lateral. comprimat. Capul 
poartă două perechi de antene. 

- Nu-i plac-apele stagnante; preferă . curentele 
uşoare, în care sunt frunze -în descompunere. 

- Apus cancriformis (fig. 50) este un frumos 
crustaceu ; se găseşte în jud. Iași la Cristești şi
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Fig. 47. — Arahnide şi crustacei, 
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în bălțile Jijiei. Corpul are o lungime de.2 la 

  
| Fig. 49. — Gamarus pulex.



3 centimetri şi este acoperit cu o mare cara-: 
pace dorsală i 
verzue. Ab- 

domenul se 

termină cu o 

lamă media- 
nă și două a- 

pendice lun- 
gi. păroase. 
“Ouăle lui re- 
zistă la uscă- 
ciune mulți 

„ani; ele duc 

în pământ o 
viață latentă 
şi nu se des- 
voltă decât: 
când găsesc 
un mediu fa- 

vorabil, când 

plouă; astfel - 

   

                                    

  

  
  

  

Fig. 61.—Artemia salina (c), 
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se -explică apariţiunea, lui după o ploae în mlaș- 
tinile de mult timp uscate. 

  

Fig. 52. — bărbatul şi femela, 

“Artemia 'salina. (îg. 51) are 11 perechi de 

  

Fig. 63. — Camera de incubație a unei 
dafnii conținând 4 ouă. 

picioare;loburile ” 
terminale ale ab- 
domenului cu 5-8 

peri; lungimea 

corpuluide8—10 

mm.; trăeşte în 

apele sărate, la 

noi se află la La- 
cul Sărat lângă 

Brăila, unde în 

fiecare an atrage 
curiozitatea, vizitatorilor băilor prin numărul lor 
colosal de mare. 

Daphnia pulex (Âg 

52) este un mic crus- 
„taceu care nu. poate 

fi studiat decât cu mi- 
croscopul. Corpul este 

puţin comprimat la- 
teral, acoperit de o 
carapace care nu lasă . 

  
Fig. 51. — Cypris.
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să se vadă decât antenele şi picioarele ante- 

rioare. 
Printre crustacei microscopici afară de Da- 

_phnia mai găsim: Cypris (fig. 54) cu carapacea, 
formată din două valve şi Cyelops (fig. 55) care. 

se recunoa- - 
şte uşor din 
cauza cu- 
loarei albe 
şi a notaţiunei 
sale sacadate.Bs- 
tremitatea cor- 

pului este bifur- . 
cată în două a- 

pendice. Femeile - 
poartă de o parte 
lateral doi saci 
cu ouă. 

Clasa Gastero- 
podelorcuprinde 
moluste a căror 

cochilă este for- 
mată din o sin- 
gură valvă, une- 
ori absentă. 
Majoritatea | 

gasteropodelor trăesc în mare şi în apele dulci; 

ele respiră prin branchii. Unele. sunt; terestre şi 
respiră-prin pulmoni, un fel de sac vascular situat 
dedesuptul mantalei. Pe faţa ventrală, presintă 

  
Fig. 55. — Femelă de Cyelop. .



  

organul de lo- 

comoţiune un 

fel de picior 
plat. A 

Limnaea 
stagnalis (Ag. 

56) este una, 
din speciile 
cele mai co- 
mune, pe care 
o întâlnim 'în 
toate bălțile. 

„Se caracteri- 

sează prin o 

cochilă diafa- 

nă terminată - 
cu ascuțiş; ca- 

pul larg; ten: 
taculele trian- 
gulare ; ochii 

sesili, situaţi 

la baza lor 

„internă; orifi- 

ciul pulmonar 

protejat prin 

un lob. 

Paludina 
vivipara ajun- 

ge o mărime 

de 3 la 4 cen- 

  
  

       d 
Fig. 56. — Lymnaea stagnalis.
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timetri, această specie găsdueşte larvele de tre- 
matozi. Cochila este conoidală, destul de subțire, 
cu vârvul obtuz; tururile convexe; opercula : 
cornoasă. 

Planorbis se distinge ușor din causă că tururile - 
spirei se fac în acelaș plan. Animalul este sub: 

 țire; tentaculele cilindrice, lungăreţe, subțiri ; 
ochii situaţi la baza lor internă; piciorul îngust 

  

Fig. 57. — Succinea şi Vitrinea. 

obtoz înainte și îndărăt. Cochila discoidală, uni- 
loculară, cornoasă. _ | 

Suceinea şi Vitvinea sunt melci care trăesc pe 
frunzele aieriene a. plantelor aquatice. 

Succinea cu tentaculele superioare cilindrice, 
de abia umflate la vârv; tentaculele inferioare 
foarte scurte și aproape nule. Cochila imperto- 
rată, oblangă, subțire pelucidă; tururile spirei 
puţin numeroase ; deschiderea nare şi în mod 
oblic. ovală. - |



  

      
  

Fig, 68. — Moluşte,
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Tabelă pentru determinarea genurilor de meici care 

„» trăesc în apele dulci 

Mantaua animalului nu ese 
Cochila sfe- | .din cochila învăluindă „ . . Liminaea 

rică, ovoidală 

sau în formă ): Mantaua foarte plăpândăşi 
de turn străvezie, se resfrânge deasu- 

pra cochilei . .. . . e. «- e Amphipeplea 

"î
nt
oa
rs
ă 

sp
re
 

d
r
e
a
p
t
a
 

Cochila în formă dise . . ..... AR + Planorbis 

( Cochila în formă de con ascuţit, Apleza 
întoarsă spre 

. stânga   Cochila ovală , . , . « . . + Physa 

Cochila nesucită, în formă de strachină . „<<. e + Ancylus 

C
o
c
h
i
l
a
 

sf
er
ic
ă,
 

c
o
n
i
c
ă
 

sa
u 

ov
al
ă 

Branhiile penati- Centru cercului concentric « . Vatvata 
forme; cochila sfe- 5 

rică, în formă de 
; i je „ Lithogiyi sfârlează sau dise Centru operculului excentrice , Lithogiyhus 

Cochila mare, în general cu dungi transversale. Paludina 

Opercula calcaroasă, concentrică. . . e - Bythinia 

3 Cochila : | Ape sălcii. . ării 
a ascuţită în Sa i 

3 formă de | pesteri. . . . Vitrelia 
E _tum - a 
$ Operculă . 
“ cărnoasă - 
[> - 

2 excentrică 
& 

&e 
= 

Pa 
Cochila coniformă, trăieşte 

în izvoare , . « . . . .» e Bythinella   Bv
an

hi
il

e 
nu
 
su

nt
 
vi

zi
bi

le
 

la 
ex
te
ri
or
! 

  
Cochila în formă de luntre. ». „, În... . . AXeritina —
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Clasa, Lamelibranhiatelor cuprinde moluște a 
căror cochilă este formată din două valve (scoicile), 

Tabela pentru determinarea genurilor de scoici care 
trăesc în apele dulci 

[ 
Țâţâna cu 

Scoica dinţi principali 
- şi secundari , Unio cu ţâ- 

o Ă Fără bi- țână 'Țâţâna numai 
Lipsite de si- sus cochila cu dinţi secun- E 

fon; scoici de lungăreață dari Margaritana mărime  mijlo- 
cie, lungărețe 

sau trifaciată 

Scoica fără ţâțână, . Anodouta 

„Cu bisus, scoiea trifaciată sau în 
mod neregulat cu patru fețe... „ . Dreissena   ă 

Vertebra Vertebra rotundă Sphaeriu 

: RR pierată pe Vertebra prelun- 
Cu sifon; scoici | mijloc gită în untub scurt Calyculina mici puţin rotunde 

Vertebra aşezată în spre partea 
posterioară . „e Pisidium 

Clasa. Anelidelor. Cele mai comune anelide la 
noi sunt următoarele: Jirudo officinalis, lipi- 
toarea (fig. 59)... 

Pe sub mătreața cea plutitoare, 
Prin care ochii abia pătrund, 
Incet se mişcă o lipitoare 
Şi pe încetul se lasă 'n funa. 

Ea, este utilisată la luarea, sângelui ; procedeul
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operator constă în următoarele patru feluri de 
operațiuni : fizațiunea, mișcarea, sugerea și degluti- 
țiunea. Lipitoarea se fixează pe piele, aplicând 
marginele, apoi fundul -ventusei sale bucale, în 
așa mod, că produce o aderenţă completă. După 
ce ventusa s'a alipit astfel, ea devine puţin con- 

„cavă, fixând pe ea o porţiune 

din piele. Această porțiune de. | 
piele fiind muşcată cu cele trei 
fălci dentate ale gurei se im- 
“primă pe ea o tăetură în formă - 
de treflă. Fălcile cu cât înain- 

tează mai adânc în mușcătură, 
se îndepărtează unele de al- 

tele, dilatând esofagiul în care 
sângele se îngrămădeşte pentru 

a umple vidul .produs. După 
ce sugerea s'a efectuat, fălcile 

se apropie unele de altele, re- 

“trăgându-se îndărăpt, împing 
ca un piston sîngele în direc- 

țiunea stomacului. (Carlet). 

  

Fig. 59. — Lipitoarea. 

Alte anelide comune la noi sunt: 
Glossosiphonia cu „speciile complanata, L,: 

-> stagnalis L. 
> paludosa. 

Hemiclepsis cu speciile marginata.; lesselata. 
„ Herpobdella otomaria. 

Placobdella catenigera. 

Piscicola geomelra etc.
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„ Tabelă pentru determinarea Hirudineelor 

Ventuza bucală? din lă- 
Făleile țimea cea mai mare a 

dinţate 6 părții mijlocii a corpului Zlirudo 

Lipsite de părechi de Ventuza bucală +/, din 
trompă lățimea cea mai mare a 

părţii mijlocii a corpului. Aufostoma 

A Lipsite de fălci 4 părechi de ochi, . . Nephelis 

Gura în fun- (Corpul lat .„.., Clepsine, 
dulventuzei bu- ” Cu trompă cale: n Corpul rotund. „ Piscicota 

care. se -poate 

lungi 
Gura înaintea sau în partea ante- | 

rioară a ventuzii bucale ., .., + Placobdelia 

Oligochete. — Dintre oligochete avem urmă- 
toarele: . | 

Nais proboscidea (fig. 60) cu corpul subțire 
ca un fir de păr, transparent şi lung de 10 la 
12 m.m. Studiat cu lupa se vede că este con- 
stituit din inele lipite cap la cap prezentând fe- 
care de o parte și alta peri. Capul prezintă doi . 
ochi și. se prelungeşte întrun fel de trompă. 

Tubifox are o lungime de 2—3 c.m., de culoare 
Toşietică, cea cei face să se asemene cu râme 
mici. Dintre plathelminte, planariile sunt foarte. 
„Comune, vom cita Planaria gonocephala, fig. 61) 
presintă corpul foliaceu de culoarea, laptelui şi o 
pereche de pete pigmentare oculare. a
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Ne mai i procurăm dacă tragem cu volocul sco- 
țând și mâl, lăsând apa să se strecoare mâlul 
rămâne în voloc cu tot felul de animale, acesta 
îl răsturnăm în bocale turnând în urmă şi ceva 
apă deasupra; ajunşi acasă punem bocalul în 

  

Fig. 60. — Nais. 

apropierea ferestrei învălindu-l înprejur cu o 
hârtie neagră, lăsăm pe partea dinspre fereastră 
o dungă deschisă prin care străbate lumina, lă- 
sând bocalul până dimineaţa să se liniștească. 
A doua zi mâlul s'a depus la fund, iar unele 

  

Fig. 61. — Planaria ponocephale. , i 

aniziale fiind cea mai mare parte heliotrope se 
grămădesc la dunga luminoasă de unde cu aju: 
torul unei pipete le scoatem, putându-le astfel 
examina (aceasta numai cu animalele recoltate 

“cu o zi înainte). Dacă lăsăm animalele un timp
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mai îndelungat, neputându-le studia pe toate de 
odată, se recomandă în 
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Fig. 62. — Hidra, 

foarte contractil ia dife 

totdeauna să le punem 
întrun. vas larg pentru 
a da apei o suprafață 
mai mare înlesnind com- 
binația ei cu oxigenul, 

"tot deodată se mai reco- 
mandă să punem deasu- 
pra un capac (lăsând nu- 
mai o mică deschidere 
pentru viermi). Pentru 
a împedica formarea, de 
fungi, bacterii, etc. 

Celenterate. — Dacă, 
examinăm mai de aproape 
micele plante, Lemna ce 
trăesc la suprafața apei, 
găsim pe ele nişte or- 
ganisme mici de cel mult 

„2 c.m. a căror corp moale 
Și verde sau galbăn are 
forma, unui săculeţ, lipit 
cu fundul de frunze şi cu 
gura liberă în sus încun= 
Jjurată de tentacule, a- 
ceasta este Ilidra, viridis 
(fig. 62), a cărui corp 
rite forme, după modul 

de contracțiune, când ia forma unei gămălii de 
bold, când se lungeşte ca un fir, când se lăr- 

e
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geşște pentru a introduce în ea animale relativ 
mai mari. Dintre coelenterate mai este Sponsila 

fluviatilis (fig. 63) care trăeşte în apele dulci. 

TRATAMENTUL MATERIALULUI. 

Materialul odată recoltat. parte îl conservăm 
în alcool pentru colecţiuni, parte îl păstrăm 

„viu în aquariu. Un aquariu (fig. 6-1) este un re- 

servoriu căruia îi dăm forma . paralelogramică, 
compusă din patru păreți de sticlă reuniți între 

ei prin o. armătură: meta- 
lică cu fundul de tinichea 

EC sau de marmură şi pentru 

ca să corespundă mai bine 
unei bălți naturale, unei por- 
ţiuni din natura însufleţită 
ne silim al organiza așa fel |, - 
și a produce pe o scară mai 

mică cam aceleași condițiuni 
Fig. 60,—Spongila de apă de existență -care erau în . 

balta din care le-am pescuit. 
In fundul aquarului punem de 2— 3 degete 

mâl de eaz, iar pe deasupra acestuia o pătură 
tot atât de groasă de nisip curat de fluviu,apoi 
zvârlim ici colea fragmente şi scoici întregi, aşe- 
zând în mijlocul aquarului o movilă de mai multe 
bucăţi de ştânci slab lipite între ele, pentru ca 
unele din animale la caz de nevoi să'şi poată 

găsi adăpost. 
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Turnăm apa' în aquariu, lăsându-l deşert: de 
6—86 centimetri, , 

Apa de pârâu şi de ploae e mai bună ca cea 
de fântână, apa de pârâu are întotdeauna în ea 
mici animale ce servesc ca hrană locuitorilor din 
aquariu. Apa de ploae e deaseminea bună, ea 
conține oxigen mult. 

  

Fig. 64. — Aquariu. 

Animalele absorb oxigenul din aerul solvit în 
apă și dau afară acidul carbonic, aşa că după un 
timp în aquariu are să fie o cantitate mare de 
acid carbonic, care nu covine de loc animalelor, 
Plantele verzi însă sub acţiunea razelor lumi- 
noase, absorb acidul carbonic și dau afară oxi- 
genul, unele își fac servicii reciproce celorlate.



67 

De aceea în baltă trăesc- animale acolo unde 
vegetațiunea e mai bogată şi de aceea trebue 

„ca şi noi să punem în balta noastră plante. 

        

  

  
Fig. 65. — Aquariu cu opt păreţi. 

-lată plantele” cele mai de preterit într'un aqua- 
riu : Myriophillum verticellatum, Ceratophyllum
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demersum, Potamogeton  natans Hippuris vul- 
garis,. Lemna, Alisma Plantago' etc. 

  

Fis 66 şi 67. — Aquarii simple, 

În comerciu se mai găsesc aquarii în 1 formă 
„de prisme cu șease 

sau opt feţe (fig.65); | 

precumși simple bo: 
    

cale de sţiclă: de | 
forme mai inult sau i 
mai puțin sferice Î 
cu piedestal; (fig. i 
66) sau în formă de i] 
cupe (fig. 67). 9 

| " Biscrementele ani- 

malelor, hrana în- A 
vechită, și plantele. Fig. 63 şi 69. — Siphoane.    



  

69 

„în putrefacţiune conrup apa din aquarii şi 'o fac - 
improprie animalelor. Pentru a: o reînoi facem 

: 0 gaură prevăzută cu un tub într'un. colț din 

fundul aquarului, prin care să se scurgă apa 

veche, 'sau mai bine ne servim de un siphon, (fig. 

68 și 69) căci găurind fundul aquarului, ese afară 
şi animalele mici, iar prin un tub de gumă care 

„vine din alt reservoriu tot atât de mare mai sus 

" așezat, lăsăm să curgă în aquariu apă proaspătă. 
Populaţia aquaralui de apă dulce. — Anima- 

lele cu care putem popula un aquariu se recru- 

tează aproape din toate clasele seriei zoologice. 

Peşti. — Dintre pești, speciile cele mai resis- 
tente sunt: | 

Bibanul (costrăş) 

Crapul 

Linul 

Obleţul 
Tiparul (chişcarul) 
Boișteanul, etc. 

Moluşte. — Dintre moluştele de apă dulce. cele 
mai de preferat; pentru aquariu sunt: Planorbis 

corneus care conţribue mult la întreţinerea apei 
limpede prin faptul că el se hrăneşte și cu resturi 
de plante în descompunere, și Paludina vivipara 

care se hrănește cu resturi animale care rămân 

în aquariu dela hrana peştilor. Un mele care tre- - 

bue îndepărtat din aquariu este Limnaea stug- 
nalis, acest animal este vătămător din cauză că 

se hrănește cu vegetaţiunea tânără. Pentru ane
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da seamă de viața liniştită. a scoicelor, “punem 
în aquariu şi cîteva exemplare mici din Unio şi 
Anudonta. A 

Crustacei. — Dintre crustacei : 
Astacus fluviatilis, L. 
Gammarus pulex, L, , 
„Asellus vulgaris, etc, 
Insecte. 
Ditiscus marginatus |. 
Hydrophilus piceus 
Gyrinus natator 
Nepa cinerea 
Naucoris maculata 
Ranatra | 
Aotonecta ! 
Viermi. — Majoritatea viermilor aquatici sunt 

sau prea mici pentru a putea fi observați, sau 
“sunt viermi vătămători animalelor aquatice. O 
excepţie face Goidius aguaticus. Acest vierme, dela, 
10 la 20 cm. lungime, are forma unei strune, 
trăeşte izolat sau în societate în apele stătă- 

. toare şi curgăroare. a 
Celenterate. — Hydra viridis, tusca, etc. 

ANIMALELE INFERIOARE CE SERVESC CA 
HRANĂ PEȘTILOR. 

1. Speciile de Gyrinus | 
2. > > Phryganidae 

„3. Larve de 'Țânţari 
4 » >» Ephemere
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5. Specii de Hydrometra  - . * - 
6.. Argyroneta aquatica L. 
1. Astacus fluviatilis L. 
8. Specii de Cambarus 
9. Branchipus stagnalis L. 

10. Apus cancriformis L. 
11. Lepidurus productus LI. 

12. Asellus aquaticus L. 
13. Gammarus pulex L. 
14. Daphnia 

15. Oyclops 
16, Turbellaria, - 

17. Euspongilla. 

"ANIMALELE DUȘMANE PEŞTILOR. 

Atară de parazitele microscopice cari atacă 
peștii, sunt încă următoarele : 

Crastaceo : Racii a căror mărime trece peste 

5 cm. 
Insectele: Majoritatea insectelor aquaticefiindeă 

sunt răpitoare, dar dintre cele mai primejdioase 

pentru pești sunt::1. Dyticus marginalis L.; 2. 
Hydrophilus piceus L.; 3. Larvele acestor două 

specii ; 4. Larveleyde Libelle ; 5. Notonecta glauca 
L.; 6. Nepa cinerea L. 

Viermi: Lipitorile, sunt și ele vătămătoare 

finâcă se fixează cu ventusele lor de peşti și 
"de alte animale aquatice, sugându-le sângele.
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CONSERVAREA ANIMALELOR AQUATICE, . 

Dacă avem intenţiune să facem „studii siste- 
matice, conservăm animalele și-le aşezăm în co- 
lecţiuni. 

Protozoarii îi scoatem. din aquariu, sau din 
vasele în care i-am 
transportatcuajutorul 

unui tub îngust: de 
sticlă, deschis la amân- 
două capetele. Intro- 
ducem tubul (fig. 70) 
în apă, îl lăsăm 'des- 
chis la amândouă ca- 
petele până ce intră 
animalele în tub, apoi 
astupăm capătul de sus 
cu degetul, scoatem 
tubul afară și dăm 
drumul picăturei de 
apă în care se află a- 
nimalele pe un porto- 
biect, pe care le ob- 
servăm sub microscop. 

« Sau, dacă voim, facem 
preparate microsco- 

  

  

Fig. .70. — Pipetă pentru scos' 
animalele mici. 

pice pe care le aşezăm în colecţiuni speciale. 
Hidrele le punem înti'o sticlă de ceasorniv 

cu puțină apă,-le lăsăm să stea câtva timp, le
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observăm cu lupa, şi după ce ne încredințăm că 
"se află în poziţia naturală cu tentaculele întinse, 

le fixăm turnând peste ele o soluţie fierbinte de 
sublimat concentrată, aşa că nu mai au vreme 

să se contracte. Apoi le scoatem și le punem în 
apă destilată la care adăugim o picătură de iod, 

pentru a spăla mai bine sublimatul, împedecând 

formațiunea de cristale de sublimat în organism, 
pe caie'o tot schimbăm de câteva ori, păstrân- 
du-le în flacoane, cu alcool de 10%0, etichetate, 

sau făcând preparate microscopice. (Toto pre- 

parate). 

Spongiile le conservăm direct în alcool ab- 

solut. Anelidele se păstrează anestesiindu-le mai 

întâiu cu cloral, hidrat sau punându-le întrun 
"vas cu apă, şi introducând încetul cu încetul pe 

la fund alcool de 700/,. Odată anesteziate, le 
scoatem, le așezăm întrun vas cu fundul de 

ceară ori de plută, sprijinindu-le între bolduri, | 
le dăm forma care voim. Vasul trebue să fie 
plin cu alcool de 450, în care le lăsăm să stea 
până ce-se întăresc bine; apoi scoatem boldu- 
rile şi le așezăm. în bocalurile de colecţiuni, în 
alcool de 70%, 

Insectele pentru studiile sistematice le păs- 
trăm .în acelaș chip ca cele din excursiunea a 
doua. Dacă însă avem în vedere studiul. lor his- 

tologic şi anatomic, le omorâm mai întâiu în o 
_soluţiune de acid picrosulfuric, pe care apoi le
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spălăm în câteva rânduri cu alcool: de 700%, 
păstrându-le în urmă în alcool 70 0, 

Dăm. una din formule după Mayer !): 

ĂDĂ 2100 volume 
Acid sulfuric. .. .,..,..: o 3 
Acid picric atâta: cât se solveşte. 

” „Moluştele le anesteziem întâiu punând câteva 
cristale de cloral lidrat în vasul cu apă în care 
se află, apoi le fixăm printr'o so- « e 
Inţiune de sublimat concentrată, spă- fi 
lându-le cu apă destilată, le păs- 
trăm. în alcool 70%, 

Vertebratele le omorâm în o so- 
luţiune de acid cromic, de 1 0/. până 
la 20, le spălăm în apă destilată 
şi în urmă le păstrăm în alcool de 
70%, E . E 

Cel mai bun mijloc conservativ, 
mai pentru toate animalele, e al- 
coolul, așezăm animalele, dându-le | 

"0 formă cât se poate mai naturală, pie. 71. — Bocale 
în' bocale 'de colecţiuni (fig. 71), de pentru colecțiuni. 
dimensiuni variabile, dar toate calupate după. 
acelaș model. 'Purnăm peste ele alcool, ungem do- 
purile de sticlă cu parafină, apoi le închidem și 
lipim pe fiecare eticheta cu numele genului, spe- 
ciei şi al localităţei de unde au fost recoltate, 

    
  

  

1) Care se prepară în orice farmacie, după formula "dată. 
!
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_A DOUA ESCURSIUNE, PE DUNARE 

„ Fiind o zi frumoasă de primăvară, sălciile fiind, 
înflorite stutul înverzit să facem o escursiune pe | 
Dunăre; aici vom avea ocazie 'pe lângă viaţa de . 
apă descrisă la prima escursiune, să vedem mai 
cu seamă viața păsărilor migratore şi pescăriile 
cele mai importante din Europa centrală. Apro- 
piindu-ne de malul Dunărei, vedem deja de de- 
parte ridicându-se în aer nişte păsări albe.ca po-, 
rumbeii, a căror strigăte se aseamănă cu acel al 
unei femei care râde cu hohot, sunt; așa numiți 

„Descari maritinii sau chirighiți (Lavus ridibundus și 
alte specii) iar printre ele se amestecă altele ceva 

„mai mici cu pete negre asemănându-se cu rân- 
- dunelele (Sterna hirundo, Sterna „caspia, etc.). 

Apropindu-ne mai mult de malul Dunării le 
vedem aruncându-se de la înălţime cu repeziciune 
în apă și eşind cu câte un peştişor în gură. 

„ Ajunși în port luăm o barcă şi plecăm spre 
ostroavele și bălțile pe care le formează Dunărea, . 
și unde viața animală atât în aer cât și sub apă 
este atât de bogată şi de interesantă.



=]
 

N
 

Pe Dunăre chiar în apropierea malului vedem 
nişte pescari, pescuind 'din bărci cu niște undiţe 

care aii ca: nadă o broască,- legată sus de un băț 

scurt scobit“la un. capăt, cu care' “loveşte mereu 

în apă pentru a produce 'un'zg&onot asemănător 

acelui al unei broaşte care sare de pe mal în apă. 

Aceştia. sunt; pescarii cari pescuesc la somn (Si- 
luvus glanis) cu instrumentul numit clone. Somnul 
fiind foarte răpitor și auzind sgomotul produs de 
loviturile. băţului în : apă, crede că e o: broască 
vie, şi repezindu-se. la ea apucă şi rămâne cu gura 
în undiţă. Somnul. e :unul dintre cei: mai mari 

pești ai Dunării, putând ajunge la' greutăţi chiar 
de 200 de kilograme, - E 

Mergând mai departe tot pe lângă. mal însă 

- unde apa nu este adâncă, malul fiind mai înclinat, | 

vedem:alte instrumente prinse cu pari în apa. 

Dunărei având fiecare forma unui uşor sac lung 
de reţea: -de pescuit întins pe câte cinei cercuri 

de lemn ; iar gura: sacului este: întoarsă înăuntru 

întocmai ca gura, unei călimării. Aceste instrumente 
sunt vârșele sau vintirile. In ele s6 "prinde ştiuca, 
linul, “crapul, caracuda, șalăul și tot felul de „peşte * 
de baltă.. Mergând. mai: departe vedem: tot sub 

mal un șlep ancorat în: Dunăre, pe- marginea șle- 

pului stă un. „pescar cu un instrument în mână, 

compus din o prăjină lungă îndoită.la un capăt, 

având forma unei cruci pe cari este întirisă o plasă, 
instrument numit chipcel; Cu acest instrument 

pescarul vântură mereu apa întocmâi ca și cu lin-
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gura. Uitându-ne la recolta sa vedem că el prinde: 
„niște peștişori mici, argintii, foarte strălucitor ; 
aceştia sunt oblejii (alburnus lucidus). 
„Trecând mai înainte tot sub mal, vedem eșind 

din apă şi legată de un țăruș la mal, o funie; sco- 
țând'o vedem că pe ea, din distanţă în distanţă ca 
de 30 de c. n. sunţ legate undițe, cu sforișoare 
scurte. La fiecare undiță se află ca nadă 'câteo 
bucăţică de mămăligă. Frânghia mare având în, 
totul o lungime ca de 50 metri este: îngreuiată 
din distanță în distanță cu bolovani şi lăsată la 
fundul Dunării, Undiţele -fiind purtate în toate 
părțile de curentul apei, atrag peștele la dânsele 
şi prind crap, somn etc. Acestea sunt așa nu- 
mitele pripoane. 

„ Trecem acuma Dunărea cu barca ca să ajun- 
gem la cel-Valt mal. In mijlocul Dunărei vedem 
doi pescari într'o barcă, scoborîndu-se repede cu 
curentul, şi având legată de barca lor o plasă 
mare plutitoare ca de vr-o 400 metri lungime 
întinsă peste tot latul Dunărei, este instrumen- 
tul numit. setcă, cu care pescarii prind primăvara 

“ scrumbiile de Dunăre. e | 
Scrumbia de Dunăre (Alosa pontica Eichiw. şi 

Alosa Nordmani Antipa) vine în fiecare primă- 
vară din marea Neagră în cantități foarte mari 
de mai multe milioane de bucăţi. și se sue în 
contra curentului pentru a-și depune productele 
sexuale în Dunăre. 

Trecând Dunărea ajungem la un mare ostrov 
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pe care cresc sălcii și în interiorul căruia sunt 
și mai multe bălți cu stuf pe mărgini, foarte bo- 

gate în peşte; între sălcii vedem un mic canal 

“care este gârla de comunicare a bălței cu Du- 
nărea. Pornim cu.barca prin această gârlă şi | 
mergem înainte spre baltă, imediat mișcarea cea 

- mare de.pe Dunăre încețează şi o viaţă cu totul 
nouă avem înaintea noastră. Liniştea cea mare 
a apei, stuiul şi sălciile ne dau sentimentul ca 

“şi cum am fi cu totul izolați de:restul lumei şi | 
nu mai avem în jurul nostru decât vietățile din 

apă și paserile de pe stuf şi salcii. 

Pe lutiul albastru o luntre se arată 
Şi soarele în adâncuri se leagănă zâmbind ; 
In urmă apa este în două..despicată. - 
Lungi brazde luminoasă în urme se întind 

"Un costrăș se iveşte de sub mătreaţă groasă, . 
In limpedele apei un lin pluteşte lin; 

" Ocheana cea balaie, a bălței albinoasă, 
Cu ochii roşi se uită la cerul cel senin. 

Pescarul oprind luntrea, se pleacă, să apuce 

Vicleana măestrie, prinsoarea peștelui ; 

_Năvodul ca o zale Ia soare yiu străluce, 

Şi apa lui se scurge în apa iasului. 

[n plin voinicul trage, norocul îi zâmbeşte, 
Şi printre ştiuci vargate zvârluga zvârcoleşte, 
Lucesc, se bat la soare ocheanele- “argintii, 

- Plăticile şi crapii cu solzii aurii. 

BELDICEANU. . |
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In stuful de pe marginea gârlei din distanță 
în distanţă vedem diferite păsări cu picioarele 

  

        
is. 73. — O familie dă lopătari! îi... i 

„lungi ca nişte catalige şi cu gâtul lor lung pes-
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- cuind ca nişte pescari 'cu undița, aceştia sunt 
stârcii de baltă, stârcul cenușiu, (ardea cinerea); stâr- 

cul voș (ardea purpurea); lopatarul (fig. 73), (pla- 

talia leucordia), stârcul vânat sau jidanul. (ardea, 
nictycorax) etc. 

Mai departe vedem în baltă stârci albi, (ardea 
aegreta şi ardea garsetta). Stârcii sunt paseri 

triste și sălbatice, care trăesc solitare în timpul 
zilei. Noaptea se reunesc în trupe pentru a-şi 

construi cuiburile în aceeaşi localitate. Femeea 
face trei până la şease ouă de culoare albăstrue 

sau verzie. Toamna emigrează în cârduri. mari . 

în regiunele meridionale. 

“Imaintând mai departe pe gârlă vedem într? un 
„loc sălciile albite ca cum ar “a stropite cu var, 

şi auzim un zgomot foarte mare, aice e.0 co- 

lonie de Bâilani (cormoranus carbo). Acești mari 
“dușmani ai peştelui care distrug cantităţi enorme 
„pe fiecare an. Mergem în fine înainte încă câtva, 

timp pe gârla șerpuită înconjurată de oparte şi. 
de alta numai de sălcii și stuh și deodată la o . 

nouă cotitură vedem că se deschide înaintea -! 

noastră un „mare orizont liber. “Eată- -ne ajunşi 

“la baltă. „a 
Balta, ca toate bălțile provenite din inundaţiile 

regulate ale. Dunărei, nu este foarte adâncă. Ea 

are cel mult unu 1/; până la 2 metri adâncime. 
- Privind în depărtare vedem o pată mare albă ca o 

insulă, apropiindu-ne din ce în ce cu barca vedem 
“că e o grupă. de pelicani care stau la pescuit. Ei 

6
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de nisip, unde. apoi îşi iau cina lor. Pelicanii - 
(Pelecanus onocratalus şi P. crispus) sunt nişte
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păsări toarte mari, cu un cioe lung de vre-o 30 
centimetri şi cu o guşă în care încape vre-o 
câte-va chilograme de peşti de odată. Ei sunt 

' foarte răpitori şi aduc foarte multă stricăciune 

  

  
    

Fig. 76. — Pui de şoricari, 

„pescuitului, Carnea lor nu e bună de mâncare, 
însă pelea lor. cu pene cu tot se utilizează de 
pescari pentru a-și face covoare. — Inaintând mai 
depârte vedem o grupă de mici paseri: înotând 
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liniștite cu capul drept în apă sunt Cufundacii 
sau Corcodelii (Podiceps cristatus), apoi.în altă 
parte grupuri de Lişije (Fulica atra) Raje selbatice 
(Anas boscas, A. querquedula) de diferite specii, 
Lebede, (fig. 78) Gâște selbatice, etc. 

„Prin stuh vedem cuiburi de tot felul de paseri | 

    

  

  

“Fim 77. „— Ouă de şoricari, 

răpitoare dintre care îz. 16 ne arată unul de 
şoricari circus aeruginosus. Iar în tot timpul escur- 
siunei noastre în sălciile din baltă ne cântă cucu : 
(cuculus canorus) și în stuh privighitoarea de baltă. 
(acrocephalus. arundinaceus și A. Turdoides (fig. 19). 
„Ne apropiem în. sfârșit de o grupă de pescari,
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sunt șease bărci cu 26 de oameni care trag cu 
două năvoade, fiecare năvod. având o lungime 
cam de 600 de “metri. Două din bărci sunt pline 
cu peștele pe care l-au pescuit în această zi. 

" Vitându-ne. mai de aproape vedem printa'însul 
mai cu'samă crap, plătice, biban, câriancă, șalau, 
babușcă, lin, știucă, pui de somn etc. . 

    Iana - a ace sai pa 

Fig. 78. — Lebăqa. 

„Crapul este cel mai principal dintre'peştii care 
populează bălțile noastre, el înmulțindu-se şi 

„crescând foarte repede este foarte rentabil şi 
produsul acela prin care putem mai bine pune 

» în valoare imensele noastre suprafeţi de terenuri 
de inundații al Dunărei,
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aceste locuri frumoase car e ne-au dat o mulţu: 
tât de mare. fletească a mire su



A PREIA ESCURSIUNE, PE CÂNIP ŞI ÎN PĂDURE 

Priviţi pe cele dealuri înalte, înverzite 
Pe-acele largi poene cu flori acoperite. 

VASILE ALECSANDRI. 

__Luăm toate uneltele, afară de ciorpac și lan- 
ternă, şi eşim undeva la câmp, de unde apoi tre- 
cem în o pădure; nici nam ajuns afară din oraș 
și întâlnim în calea noastră o grămadă de insecte 
roșii cu pete: negre venind din spre baza trun- 
chiurilor de tei, sunt aşa: numitele de popor vaca 
domnului, (Pyrrhocoris) de 10 m.m. lungime, a 
căror gură e alcătuită pentru împuns şi supt ca 
la toate hemipterele ; nu exală nici un miros dis- 
plăcut şi petrece timpul ernei sub scoarța ar- 
borilor și sub “pietre. 

Indată ce eşim afară la câmp dăm peste nu- - 
meroase găuri în pământ din care esă un gândac! 
negru Lethrus aptevus cu bucățele de iarbă în 
gură, pe care le duce la locuinţa lui, caracteris- 
tic este modul cum intră în gaura sa deaîndă- 
rătul. Adese ori îl întâlnim prin vii cu bucăţi de 
viță în gură;
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„_- Iată o baligă de vacă în care roesc o grămadă 
de gândăcei (de 9—12 m.m.) sunt Aphodius cu 

- abdomenul din şase inele libere acoperite de 
„elitre, antenele din nouă articule. Ici altă baligă * 
de oae, dedesubtul ei în nisip un alt gândac mai 
mare (de 15—292 m. m.) Geotr upes Tu piaes Leach 
negru strălucitor. 

Ceva mai la. deal, în san, zace un cadavru de 
pisică în putrefacțiune, muștele bâzâie deasupra 
lui, ne apropiem, îl mişcăm la o parte cu bă- 

  

Fig. 60. — Musca vomitoria şi larvele ei, 

ţul — miroasă greu — în interior însă e plin de 
viermișori albi, aceştia sunt larve de muște care 
se hrănesc cu o lăcomie ne mai auzită, până fac 
să dispară cele din urmă resturi ale cadavrului. 
Ceace a făcut pe Linne să zică, fără exagerare, 
că: «trei muşte consumă cadavrul unui cal tot 
atât de repede ca un leu». 

Larvele deşi. mici, dar prin graba cu care se 
reproduc, şi. intervalele mici între - generaţiuni, 
concură la salubritatea aerului. — Să ne procu- -
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răm câteva diri aceste diptere, iată una albastră 
închis cu palpii feruginoși de 9—13 m.m. lun- 
gime. e Musca zomitoria (fig. 80), apoi mai e 
Sarcophaga, Lucilia etc.; a căror larve rod şi ca- 
davrele omeneşti. | | 

Tot în şanţ, nu departe vedem un alt cada- 
„vru, de şopârlă înconjurat de -gândaci negri de 
„10—15 mum,; acești gândaci sunt Silphide care 
aduc mare folos, făcând să dispară cadavrele de 

„uzgani, cârtiţi, șoareci, şerpi și. alte animale 
mici, care ar fi de altmintrelea o cauză neîntre- 
ruptă de infecţie. Femeia îndată ce, găseşte un 
cadavru, îşi depune ouăle în el asigurând pe de-o 
parte posterităţei hrana, iar pe de alta cada- 
vrului disparițiunea, larvele îndată ce: esă din 
ouă îl-rod până la oase. 

In Iunie întâlnim pe stejari Radaşca sau Bou 
„Domnului (Lucanus cervus Be. 81), cel mai mare 
coleopter. din România. Bărbatul: (a) are mandi- 
bulele sale ramificate în formă de coame de 
cerb. Femeia, (b) are mandibulele scurte și ne- 

„ramificate, ea depune ouăle în 'stejari bătrâni, 
iar larvele numite cari se întroduc încetul cu în- 
cetul în interiorul lemnului pe care-l găureşte 
accelerând descompunerea lui. 
„Cele mai drăgălașe insecte pe care le întâlnim 

'sorbind nectarul din: flori, sun; fluturii, Vanessa 
(fg. 82) este unul din cei: mai comuni fluturi 
cu aripele sale pestrițe şi dințate pe marginele 
lor externe. -
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Apoi alți gândăcei cari se- ivesc odată cu cele 
întâi raze .ale soarelui de primăvară. Sânt gâr- 

: gâriţele, buburuzele sau mărgăriţele (coccinela), 

  
Fig. se. — Metamorfoza unui fluture numit Vouessa, a, 

” b, pupa; c, omida (larva). 
fluturile ; 

cunoscute de copii prin elitrele lor încovăiate, 
pestriţate cu puncte negre sau roşe, prin 'sborul
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lor uşor și prin liquidul galben cu miros dis-. 
plăcut ce-l varsă de sub articulele picioarelor; 

ele, în credința poporului 

la noi prezic în ce parte. 
are să se căsătorească flă- 

căul sau fata menindu-le 
“astfel: 

" Buburuză 
Ruză, 

In cotro-i sbura | 
Intracolo m'oiu mărita. 

  

Fig. 83, — Cetonia aurata. 

sau: 

Gărgăriță 
Mărgăriţă, 

In cotro-i sbura, 

Intracolo m'oiu însura. 

Iată o ramură subțire încunjurată la mijlocul 
ei de o verigă cenușie. E 

__cea ce țăranul: român nu- 
„meşte Stupitul-cucului. 

Sunt ouele fluturelui Bom- 
byx neustria, îngrămădite . 
și lipite unele de altele prin . - 
o substanţă care cu timpul 
se întăreşte. 

Carabus auratus (Ag. 84) 
este un gândac pe care îl 
întâlnim fugând cu mare | 

iuțeală prin livezi și. păduri; el are aripele verzi 
aurii, . pântecele negru și picioarele roșii ca ma-i. 

  

Fig. 84. — Carabus auratus.
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“honul. S6 repede asupra culbecilor, râmelor, ure- 
chelniţelor, miriapodelor şi altor insecte pe care 
le rupe cu fălcile: lui: puternice, cu care se hră-- 
neşte. e o 

__ “La o grămadă de plante, pe îrunze şi pe-ra-. 
muri, găsim cârduri de musculiţe verzi, mici, 
unele cu aripi, altele “fără aripi. Sânt păduchii 
de frunze, genul Aphis, a cărui plisc e de ploş- 

| „__».miță şi cu care se hrănește 
IS sugând seva din plante. Pe 
A partea dorsală a abdome- ; 

nului au un fel de tuburele 
prin care produc un lichid 
dulce, ce serveşte de hrană 
furnicelor. şi din care cauză 
furnicele le poartă de grijă, 
„cum purtăm noi vacilor.: 

* Piecărei specii i se dă şi . 
câte o numire specială, după . 

: planta pe care irăește: 
Fig. 65, — Purici pe o frunză  Păduche de trandafir, 

de castal, . . | (Aphis rosae L.). 
Păduche de cireș (Aphis cerasi Febr.). 
Păduche de măr (Aphis mali Fabr.). 
Păduche de persic (Aphis persicae), etc. 
Aceste toaie am putea zice că ne-au eșit în 

cale, dacă însă ne propunem să adunăm toate 
„animalele ce trăesc în o localitate, să-i facem 
fauna, atunci ar trebui ca în timpul unui an, în 
fiecare zi să mergem în acelaș loc şi căutând cu 

  .



95 

  

băgare de seamă vom găsi, căci - pretutindeni 
trăesc animale pe trunchiuri și în trunchiuri, în 
rădăcini, pe mlădiţe, în lemne putrede, pe frunze, 
etc. Să crăpăm de-alungul o rămurea dintr'un 
soc sau dintro tufă de mure, găsim la mijloc 
un canal în care la unele trăeşte o familie de 
furnici mici, la altele larvele unor muşte (Agro-. 
“myza), iar la altele se află un șirag de căsuțe: 
de forma unor degetare în care stau larvele unor 
albine (Colletes). - .: . i 
„Nu avem de cât să scuturăm o tufă de Spirea - 

de-asupra umbrelei deschise 
și mii de insecte, de mărimi, . 

"culori, port, obiceiuri deo- 
sebite .vor cădea, iar altele 

“vor acoperi din nou tuia, 
căci cu miile pe fiecare zi 
ŞI. ceas vin şi se duc. Mai 

-ciuruim gunoiul şi frunzișul 
de pe jos din pădure și mii 
de insecte, arahnide, miria- Rig. 56, — Carăbuşul 
pode, cloporte etc., vor că- (găinuşa). 
dea în fundul sacului. o | 

Două insecte din cele mai Vătămătoare agri- 
culturei sânt carăbușul şi lacustele, 

» Cărăbușul are corpul compus din. 3 părți cap, 
piept şi pântece.. Pe cap se află o păreche de 
musteţi: numite antene. La basa lor se află ochii. 
Gura e prevăzută cu 2 buze și 2 părechi de fălci.- 
Pieptul poartă pe el în partea din jos 3 părechi 

 



, 
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de picioare formate din mai multe bucățele, iar 
pe spate 2 părechi de aripi, o păreche tari ca- 

„fenii, iar ă doua dedesuptul acestor subțiri şi 
transparente. Pântecele este negru, compus din 
inele, fiecare are pe laturi câte o pată albă. 

Viaţa unui cărăbuș este numai de vr'o 14 zile, 
dar le. e suficient ca să devasteze câmpii întregi. 
Femeea cărăbușului scurmă gropi în pământ, în 
care depune până la 70 de ouă şi apoi moare, 
După câteva săptămâni, esă din ouă prin luna 
lui" Iunie sau Iulie un fel de vierme alb moale. 
„Aceşti viermi numiţi și larve au capul galbăn, 
"fălcile puternice, corpul alb gălbiu unsuros, pi- 
cioarele galbene. Ei stau «+ ani în pământ până 
ajung să devie cărăbuşi, în timpul acesta fac cele 
mai mari pierderi agriculturei, mâncând rădăci- 
nile plantelor. Intrun singur. an au făcut : în 
Franța pagube care sau ridicat la 300 milioane. 

+ Plantele care le.mănâncă mai cu lăcomie sâni: 
Viea, Cariofele, Cerealele, Varza, Caralambele, Cânepa 

și Ceapa. Ei rod şi taie cu fălcile lor dințate și 
ascuţite rădăcini groase de arbori mari precum 
sânt brazii şi alţi pomi roditori. Pe la, sfârşitul 
toamnei. când începe frigul, viermii se ascund 
mai adânc în pământ şi stau toată iarna întrun - 
somn letargic. Primăvara iesă din nou la iveală, 

„iar în vara, anului al patrulea se învălesc întrun 
iel de coji, încep a lepăda, pielea, ale. creşte ari- 
pele, transformându-se în cărăbuși. Cărăbușii esă, 
din pământ și în luna lui Aprilie și Maiu, năvă-
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lesc asupra vegetaţiunei ca so despoaie de frunze. 
Sânt ani în care cărăbuşii iesă cu milioanele.! În : 
anul 1831 o diligenţă cu 6 cai ce mergea dela 
Gournay în spre Gisors a fost nevoită să se oprească ” 

"în loc din cauza, unui stol de cărăbuşi. În 1841 nu 
se putea, trece pe puntea de pe Saone'în Lacon 
din cauza mulțimei lor. La noi de asemenea sânt 
ani. când căiăbuşii sânt foarte numeroşi, dar noi 
suntem mai indiferenți; nu s'au făcut nici odată 
statistica pierderilor produse de ei Şi nici nu s'au 
ocupat cu mijloacele de a;i stărpi. În Franţa şi 
în Germania se culeg cu mâna de către femei 
şi copii. In anul 1860 societatea agronomică cen- 
trală din provincia Sachsen 'a adunat vito 1590 
de milioane de cărăbuși pe cari i-au preparat cu 

„Yar pentru îngrășarea pământului. 
Cel mai simplu mijloc pentru a nimici larvele 

de cărăbuși este sulfura de cărbune cu care' se 
udă pământul. Această lucrare se face în luna 
lui Februarie. . Da 

Lăcustele. Poporul nostru sub numele de Lă- 
custe înțelege insecte. ortoptere aparținând la 

„două familii deosebite: Locustidele şi Acridiile. 
„Aceste: două farailii - de şi se-aseamănă. foarte 
„mult între ele, la prima vedere find că au pe- 
rechia a, treia de picioare confonnată, pentru să- 
rit, totuși se deosebește; foarte “mult de oare ce 
Locustidele au antenele lungi, une ori mai lungi 

"chiar decât corpul,. foarte! flexibile; abdomenul 
femeilor! se: termină cu un: organ :în formă de
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teacă numit oviscapt, care le serveşte la depu- 
“merea ouălor. Bărbaţii mai au un “aparat muzical 
situat la baza elitrelor. 

„Acridiile din contra au antenele scurte și ri- 
gide, abdomenul femeiei în loc de oviscapt .pre- * 
zintă numai patru mici piese rudimentare. Sune- 

  

Fig. 87.—0 locustidă, 

tele stridente ale bărbaţilor sânt produse prin, 
frecarea, picioarelor posterioare de nervurile eli- 
trelor. | | 

Lăcustele celebre prin migraţiunile lor în sto- 
„uri care devastează în treacăt vegetaţiunea. fac 
parte din familia Acridienilor. Această familie co- 
prinde mai multe genuri şi specii: Acridium,
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depune ouele la noi în Delta Du- 

Pachylylus, Oedipoda, Stauronotus, Stenoboihrus, Ca- 

„Genul care-şi 

lop!enus; etc.  
 

este” Pachytylus migratorius. L.. nărei ;
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Gryllus (Locusta) migralorius, Linn6. — Acridium 
migratorium, Latreille, Olivier, Brullâ. — Oedipoda 
migratoria, Serville, Fischer de Waldheim. 

Mărimea corpului variază de la bărbat Ja fe- 
meie, bărbaţii sânt mai mici cu o lungime de 
35—50 mil., iar femeia de 42—55 mil. Culoarea 
variază între cenușiu şi verde măsliniu după 
timp și ocaziune. 

Românii din Banat numesc lăcusta şi Alăcustă 
'sau Halacustă; cei din Meglenia Scăculeţi, iar cei 
din Macedonia: Lăcustă, Lăcustă, Corcaleţ, Scar ca- 
lej, Scucalej şi Acridă. 

Focarul permanent al licustelor sânt g&rindu- 
vile din Delta, Dunărei, ele sau pripășit aice din 
timpuri foarte îndepărtate. din centrul Asiei şi 

„al Africei, fiind că au găsit un teren şi o climă 
. favorabilă dezvoltărei lor. Cât timp Dobrogea 
z. aparţinea Turciei, şi nimeni nu se ocupa cu stâr- 
“ pirea lor, ele se înmulţeau în număr extraordi- 

nar de mare şi după ce rodeau Stuhul și papura, 
„treceau în stoluri să devasteze Rusia, România 
şi Ungaria. De când Dobrogea aparține Româ- 
niei, guvernele iau măsuri de distrugere în fie- 
care an şi de atunci nici noi nu avem în ţară 
lăcuste cu caracter devastator ca în vechime. 

Ministerul de domenii face în fie-care an sa- 
crificiu, cheltuind câte 30—50 mii franci pentru 
stârpirea lor din deltă. | 

Ca să dăm o idee de cheltuelile. pe care gu- 
vernul nostru le face în timpul aparițiunei lă-
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custelor, dăm alăturatul tablou de cheltuelile, 
- făcute în anul 1901 cu stărpirea lor: 

. 1) Indemnizarea cuvenită la 1.288sol- - 
. daţi (prima, serie plecată în deltă)dela 8 
Maiu pânăla 17 Iunie inclusiv adică pen- 
tru un total de 41 zile a 30b. pe zi de om. 
2) Indemnizarea cuvenită la 644 sol- 
“daţi (a doua: serie plecată la lucru) 
pentru 30 zile a 30 bani pe zi de om. 

3) Indemnizarea pentru 112 - grade 
„inferioare pentru 41 zile a 40 bani pe 

zi de oi . . 
- 4) Indemnizarea pentira 56 grade 

inferioare pentru 30 zile a 40 bani pe - 
zi de om . 
5) Indemnizarea pentra 14 ofceri 
inferiori pe timp de 30 zile a 5 lei pe 
zi de oficer. 

6) Indemnizarea cuvenită Ja 30 of 
ceri, inferiori pe timp de 41 zile a 5 
lei pe zi. de oficer : 

7) Indemnizarea cuvenită comandan. 
tului general, d-nu colonel Cottescu 
pentru 41 zile a 10 lei pe zi 
9) Indemnizarea cuvenită comandan- 

tului şalupei Rahova, pentru 39' zile 
a 5 lei pe'zi.. i. 

10) Indemnizarea cuvenită la n ma- 
rinari de pe șalupa Rahova, a 30 bani 
pe zi pentru 3 zile: 

15842.10 

5796.— 

„1836.80 

2100.— - 

5ii— 

410.—
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-- 11) Costul combustibilului consumat 
pe vasul ce a transportat trupele. ', - 73.60 

12) Valoarea borderourilor înaintate 

„cu raportul No.:142, 282, 302/901 pen- 
„tru diverse cheltueli de transpoarte, 

„plăți de lucrători, diurne cuvenite de- : 
legaţilor Ministerului de Domenii ete. 2232.60 

| Total . . . „ 89082.40 
_In total lei trei zeci şi nouă de mii opt zeci 

„și “doui, bani 40. | : 

„_. Suprafaţa pe care se întind focarele de lă- 
custe este de formă triunghiulară, formată din 

două insule: Letea şi Sf. Gheorghe. 

1) Letea la nord cuprinsă între braţul Sulina, 
"Sf. Gheorghe şi Marea-Neagră, are o întindere 

„de 150.000 hectare ; este acoperită cu o mulțime 

de lacuri, a căror întindere este de 40.000 hec- 

“tare, de grinduri (locuri mai ridicate, pământ 
ferm) ce ocupă 10.000 hectare şi restul acoperit 
cu stuf. 

2):8. Gheorghe, la sud, între Sulina, Sf. Gheor- 
“ ghe.:şi Marea-Neagră, teren jos şi mlăștinos a- 

tară de partea centrală unde se găsește grindul 
Sf. Gheorghe şi Cara-Orman. 

Deşi lăcustele 'variază depunând oule aproape 
în fiecare an pe alte grinduri, totuși următoarele 

grinduri rămân aproape constante. 
In anul 1885: ia 

1) Grindurile: Sulinei, “Schiopului, Pocărești-
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lor,. Răducului, Merheului, Dolhehenea și Chir- 
. hanalei, situate în comuna Satu-nou. 

2) Locul. din preajma drumului ce conduce la 
cătunul Periprava din comuna Șfiștofea. - 
;3) Grindul ce se întinde pe marginea insulei 
Cernofea din comuna Chilia-veche, 
4) Grindurile: Purcel, Ciumacov, Cerbul, Câm-, 

pul câşlelor și o parte din stufăriile limitrofe 
situate toate pe teritoriul comunei Sf. Gheorghe. 
-5). Grindurile Puiul şi Ivancea din comuna 

". Cara-Orman. 
6) Grindul lui Iluci, 'Frasmetca Şi Bursucul si- 

„tuate în comuna Sulina. i 
In anul 1886 lăcustele au depus ouă în urmă- 

toarele localităţi : 
In insula Letea, comuna Chilia-veche, c comuna 

Sistofea cu cătunul Periprava. 
„In insula Sf. Gheorghe grindurile : Iluci, Bur- 
sucului şi Frăsinetea, comuna Sulina. 

Grindurile : Purcelului şi Cerbului în comuna 
St. Gheorghe. 

„- Grindurile : Tătarului,: Puiul și Roşul în:'com. 
Cara-Orman. 

Inmulţirea lăcustelor 

Oale de Pachytylus au o lungime cam de 3 
mm. de culoare galbene închis ; ele sunt ouate 
unul câte unul și reunite întrun singur pachet 
câte 30—90. Populaţia din Delta numeşte aceste ” 

i 

? 

7



104 

  

pachete, făşicuri şi le aseamănă în privința Mă- | 
. Trimei cu sâmburile de .curmale iar în privința ; 
formei cu sâmburile de coarne. Oule sunt depuse i 
regulat în tășic' și aglutinate între. ele prin un 
lichid albuminos secretat de glandele sebifice. * f 

Fiecare ou are două membrane, una exteniă 
subțire, transparentă, colorată în galben deschis; 

„& doua membrană internă este mai groasă, co- 
lorată “galben închis şi elastică. 

„Făşicul. de ouă este întreg învălit întrun sac 
de unu la doui milimetri grosime, format din o 
materie albuininoasă foarte rezistentă secretată 
de glandele sebifice. Această materie care în mo- 
mentul când e secretată e lichidă se întăreşte 
imediat aglutinând între ele oule. 

Numărul făşicurilor îngropate într'o porţiune 
dată de teren variază, nu numai cu mărimea sto- 
lului de lăcuste care le-a depus ci și cu consti- 
tuţia terenului. 

Lăcustele în alegerea solului unde are să-și 
depue oule lor, sunt călăuzite de instinctul lor 

„orb și înăscut.. Ele simt în- ce parte a locului 
recolta e mai bună și numai acolo se duc toamna 
de. se împerechează și îşi îngroapă oule, în grin- 

"duri uscate şi înconjurate de vegetaţiuni, pen- 
tru ca îndată ce tinerele generațiuni vor ieşi din 
ouă să, găsească hrană suficientă. | 

Lăcusta mai simte când toamna are să fie 
lungă şi atunci se împerechiază și își îngroapă 
“oule-mai târziu. Astfel a fost cazul în toamna



    anului 1900/901. când -a ee oule prin Oc- 
tombrie după Sf. Dumitru. Când toamna are să 
fie. scurtă încep a 'se împerechia de” pe la 15 Au- 

gust așa că până la, 15 Septembrie isprăvesc de 

îngropat şi -pier. 
«Singurul noroc, zice poporul, este că Jăcusta 

sexul femeesc e de 15—20 de oii mai puţină la 

„număr ca, lăcustoiul. Lăcusta se împerechiază cu 

  

Fig. 89. — Desyoltarea Lăcustei din ou şi diferitele ei fase. 

mai mulţi lăcustoi.„Lăcustoii însă mor după îm- 
perechere la 3—4 zile iar lăcusta moare după 

ce-şi îngroapă oule.» 

Pachytylus își îngroapă oule la o adâncime 
de 3 cm. în grindurile. argiloase, iar în grindu- 

rile nisipoase la o adâncime de 5—6 cm.
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„Timpul de care oule au nevyoe ca să stea în: pământ până să se desvolte embrionii depinde 
de temperatura, și umezeala, solului. 

Riley a arătat că oule lăcustei Pahytylus din 
America la o temperatură uniformă de 50 F. 
(10% c.) au nevoe de 65 zile sau 1560 ore. 

La o temperatură de 60 F. (15 50 c.) au ne- 
voe 65 zile sau 1140 ore.: | „La o temperatură uniformă de 600 F. (21 10 

'c.) le trebue ouălor 55 zile sau 1320 ore. | 
In Delta oule de Pahytylus stau în pământ 6 până la 7 luni, din toamnă până la sfârșitul lui - " Aprilie sau primele zile ale lunei Maiu. | 
In Coloniile din Kap, când condiţiunile sunt 

favorabile oule nu au nevoe decât de trei săp- 
tămâni pânăla o lună (Halse). In privința dura- 
tei cât ar putea să stea. oule în pământ fără să 

„se altereze nu se ştie nimic sigur. R. Wallace 
crede că ar putea, să stea mai mulți ani fără a-și 

pierde proprietăţile vitale. La noi se afirmă de 
unii (dr. Pavelescu) 1) că oule ar putea să stea 
mai mulţi ani în pământ: fără a suferi vro al- 
teraţiane fiind ermetic închise, Aceasta este şi credința, locuitorilor din Delta, «că dacă se în- 
„tâmplă că venind apele să stagneze mai mulți 
ani peste g&rindurile în care se află îngropate 
oule, apa și nici frigul nu le vatămă.» Nu pu- 

  

1) D-rul Căpitan Pacelescu, o călătorie în țara lăcuste- . lor. Galaţi 1901. i
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“tem confirma această, afirmaţiune ne fiind în po- 

sibilitate a o experimenta. În timpul cât embrio- 

nul se desvoltă în interiorul oului, oul devine 

mai voluminos, mai greoi şi mai gras. Membrana - 

externă a oului şi păretele făşicului devine din. 
ce în ce mai spongios şi mai fraged. 

Embrionul odată format în interiorul, oului, 

toate oule aceluiaşi făşic crapă aproape simultan 

"iar larvele încep a ieşi succesiv începând cu oule: 

cari vin mai'la suprafaţă, ultimele larve es din 
"“oule dela fund. Larvele la eşirea lor din -ou nu 

sunt libere ci învelite în.o membravă transpa- 

rentă amutos, | | 

„Larvele în momentul când es din ou sunt mici - 

ca furnicile şi colorate cenușiu deschis 3—6 cea- 

suri, după eşirea lor din ou iau culoarea neagră 

„devin sprintene şi foarte mâncăcioase. 

Din faza aceasta lăcustele trec încă prin cinci faze 
(fig. 89) schimbând de patru ori tegumentul extern 

sau cum zice poporul cleapădă cămașa de pe 

ele.» Faza a doua se caracterizează prin aceea 
că apar aripi rudimentare. Timpul..necesar -tre- 
cerei dela, o fază la alta nu este bine studiat la 

" Pachytylus, pentru genul Schistocerea din Al- 

geria s'a observat de către Lallement că.e ne- 

cesar 5—6 zile pentru primul stadiu, 6—7 zile 
pentru 'al douilea stadiu, 9—10 zile pentru. al - 

treilea, 9—10 zile pentru al patrulea și 15—20 

zile pentru al cincilea. Total +5—50 zile.are ne-
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voe genul Schistocerce dela, eşirea sa din ou 
pânăla ultima fază de adult. 

Procedourile de distrugere a lăcustelor 
Procedeurile de distrugere a lăcustelor se pot 

grupa în următoarele trei categorii : 
1. Procedee mecanice — uciderea, directă a Jă- 

custelor; 
„9. Procedee chimice — întrebuințarea substanțe- 
lor toxice; | 

3. Procedee biologice — întrebuințarea parasite- 
lor animale sau vegetale. i . 

Nu vom insista asupra distrugerei insectelor 
prin procedee mecanice complicate ca aparatul 
Durand “şi -alte asemenea: întrebuințate în alte 
țări de oarece nu sunt de loc practice pentru 
țara noastră. De asemenea vom trece asupra pro- 
cedeurilor toxice, stropirea cu diferite substanțe 
chimice, ardere cu petrol, ete. ca fiind cu totul 
nepractice pentru ţara noastră având în vedere 
suprafața atât de întinsă a deltei Dunărei, 

Suntem de părere a se proceda după cum am 
arătat în unul din rapoartele noastre 'din anul 
“trecut adresat Ministrului Domenilor: | 

1. In fiecare toamnă în epoca când lăcusta de- .. 
pune oule să se cerceteze prin agenţi speciali 

” foarte minuțios toate locurile cari au fost infec- 
tate — chiar şi acele unde s'au depus nuinai 

foarte puţine ouă—și să se marcheze prin semne 
vizibile ținându-se aceste locuri în observaţie.
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2. Conform convenţiunei din 1894 să se no- 
teze guvernului rus locurile cari sunt infectate, 

cantitatea de ouă ce s'a depus etc, și să se ceară 

tot odată guvernului rus a, ne face şi el la rân- 

dul său aceleași comunicări cu privire la tere- 
nurile infectate din Basarabia și Rusia. 

„8. Ambele. guverne să aibă câte un delegat | 

special însărcinat cu conducerea campaniei de! . 

distrugere. Delegații ambelor guverne să se în- 

tâlneaşcă din timp şi să se discute împreună 
planul de distrugere pe care-l. vor aplica în pri- 

măvară, fiecare în țara lui. Iar în timpul cam-'. 

paniei să-și comunice unul altuia starea lucrărilor 
şi observaţiunile făcute asupra eficacităţii metoa- 
delor întrebuințate, sborul pe care Pau luat lă- 

_custele ce au mai rămas, îngroparea lor, etc.; etc. 

„.. 4. Să se admită un sistem de distrugere care 

„să se aplice în mod consequent timp de mai mulţi 

ani consecutivi. Aceste lucrări să- se facă în fie- 
care an chiar în anii când lăcuslele ar fi atât de 
puţine încât populaţiunii locului i sar părea că 

nu există de loc. 
În privinţa metoadelor de distrugere a lăcus- 

telor, până ce studiile de laborator ne vor indica 

metoade noui mai radicale, cred că e bine să ne 

malțumim cu aplicarea metoadelor obişnuite ge- 
neralminte întrebuințate azi ; aceasta, însă cu con- 
diție numai cu acele măsuri să fie aplicale serios și 

la timp. 

„ Între măsurile cunoscute este mai, întâiu: a).
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distrugerea ouălor, lucrare care se face toamna şi 
primăvara, Această măsură este foarte bună însă 
numai pentru regiunile unde este o populaţiune 
numeroasă cu copii mulți. La noi în Delta Du- 
nării însă unde e o populaţiune foarte rară în- 
trebuințarea acestei. metode ar costa foarte mult; 
și nici nu ar putea da rezultate satisfăcătoare de 
oarece nici timpul material nu 'ar- ajunge oame- 
nilor de acolo ca să adune și să distrugă toate 
„ouăle de pe o suprafaţă atât de întinsă. Cum 
însă experienţa trebue mai întâiu de toate să 
decidă şi cum pentru unele regiuni a deltei, de - 
ex., pe lângă sate, etc., această metodă s'ar pu- 
tea să se ia câteva mici terenuri din diferite re- 
giuni de pe lângă sate, să se culeagă acolo ouăle, 
să se ţie o socoteală exactă după suprafaţă, de 
banii cheltuiţi pentru a se. putea compara cu: 

"Danii cheltuiţi în alte locuri unde s'a experimen- 
tat în alt mod și apoi la urmă să se vadă re- 

_zultatele obținute. În cazul când rezultatele ar 
fi bune am putea avea şi cu această măsură o 
bună metodă auxiliară pe lângă celelalte. 

d) Distrugerea insectelor prin șanțuri utilizată în 
Rusia şi la noi ni se pare că e tot cea mai bună 
și mai potrivită localității. 

Când lăcustele încep a se reuni pentru a opera 
migraţiunea, se înconjoară toată întinderea de 
teren infectată de ele cu un şanţ perimetral larg 
de.45—50 c. m. și adânc de 30—65 ce. m. se 

“sapă apoi în interiorul cercului șanțuri transver= 
,



Il 

'sale de aceleași dimensiuni. Atât șanțul perime- . 
tra], cât şi. cel transversal, sunt prevăzute cu așa 

numite gopi de lup niște gropițe de 10/, c. m. 

ce se sapă în fundul șauţurilor la distanță din 

2 în 2 metri. Lăcustele în mersul lor, întâlnesc - 

acele: şanţuri şi neputându-le sări cad în ele până 
le umplu. 

Lăcustele astfel îngrămădite în şanţuri. şi în 
gropile de lup, se aruncă peste ele pământ și se 
bat cu maiul până se ucid. 

<Uneori pentru a activa distrugerea lăcustelor 

şi când numărul șanțurilor de-a curmezișul sunt 
suficiente, soldaţii fac zgomot, unii șueră, alții 

chiotesc, gorniştii cântă înaintarea, toboşarii bat.- 

tobele şi în larma aceasta surzitoare lăcustele, 

sar mai repede şi în cel mult cinci minute umplu 
un şanţ lat de 45:c. m., adânc de 65—70 c.m... 
şi lung: de 100—500 metri» (Dr. IL. Pavelescu). 

În unii ani şanţurile se lăsau destupate. În 

anul 1901 însă, după terminarea campaniei ele 
au fost astupate 1). 

_"1) Iată cum au fost repartizate trupele în Deltă la punc- 
tele de operațiune în anul:1901 şi lucrul ce s'a efectuat. 

1. Pe grindurile: Sirecu, Ceamurlia veche, Ceamurlia 

nouă, Carmen Sylva, Erinciue, Litcov, Lumina, Rosie, Bu- 

haioca, Capucora, Icancea nouă, Pădurea Cara-Orman, Pă- 
durea Ermencului, Umuzu şi Jahtecea, toate pendinte de 
comuna Cara-Orman, au lucrat : 

a) 2 companii de geniu din Focşani 
-3)3 > > infanterie din Ialomiţa
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Această operațiune de şi reclamă mult timp; 
se impune, căci, dacă, se lasă. destupate proiuc 
locuitorilor o mulțime de pagube şi neajunsuri, 
împedicând strânsul fânului, cate nu se mai-poate 

" face cu carul din cauza acestor șanțuri. Apoi spre 
iarnă şanțurile umplându-se cu zăpadă şi nepu- 
tând fi observate, o mulțime de vite cad în ele 
și întroenindu-se, pier. Si 

Pentru ca lăcustele să nu se poată agăța pe 

c) 2 companii de infanterie din Roman N 
dl pa, o Tulcea , 
el > > „> "o Bârlad 

"În total deci, pe grindurile comunii Cara-Orman au 
lucrat 828 de soldați și 72 grade, inferioare, comandate 
de 18 ofițeri inferiori şi un maior care avea comanda 

„peste toate detașamentele din acest punct. i - 
2, Pe grindurile: Popa Gheorghe, a Porilor, a Șchiopu- 

lui, a lui Ichim -Pocora, a lui Dacid Pocora, a Pocăreștilor, 
„a Chirhanoiului, Sulina Simireatea, Cardon, Japea mare şi 
Hazimaea mare pendinte de comunele Satu-nou şi Sfiş- 
tofea au lucrat: : 

a) 3 compănii de infanterie din reg. Vlaşca 
5) 3 > > >. > Râmnicu-Sărat 
c) 3 >. > > > Tecuci 

În total au lucrat în acest punct 920 soldați, 80 grade 
inferioare şi 20 ofițeri inferiori. Toate aceste trupe au 
fost puse sub comanda d-lui maior. Slavopol din regi- 
mentul 5 Vlaşea. E 

3. Pe grindurile: Cazacu, Plopi, grindul lui can, grin- 
dul lai Andrei şi Camena toate aflătoare pe teritoriul co- 
munei Sfântu-Gheorghe, au lucrat: | 
= O singură companie in regimentul Tulcea, pusă sub 
comanda unui .căpitan. .
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pereţii şanțului ca să iasă afară, se sapă pereții 
șanțului înclinați, autorii streini recomandă să 
se îmbrace “pe dinăuntru partea superioară a pe-. 
reților cu tablă de zinc pe care lăcustele lunecă 
şi cad din nou în.şanț.: 

_ Aceasta 'este metoda principală pe care o re- 
comandăm a se întrebuința deocamdată până ce 
studiile noastre ne vor indica alte metode mai 

  

4. Pe grindul Crasmarlo' de pe teritoriul comunei Ao- 
rughiol a operat o singură companie din regimentul 
Tulcea, sub comanda unui căpitan. . 

5. Tot această, companie, după terminarea lucrărilor 
din acest punct, a fost trimisă spre a distruge lăcustele | 
ce au apărut pe teritoriul comunei Caraman- Kioi din 
plasa Babadag. - 

Numărul chilometrilor de. şanţ săpat de către trupe la 
"fiecare punct de operaţiune, este următorul: 

1. La Satul-Nou, 920 soldaţi au. săpat 3561/, kilometri, 
șanț în dimensiune de %/j e. m. 

2. La Kara-Orman, 736 soldaţi au săpat . 2751/. kilo- . 
„metri şanţ de 504 e. m. NI 

3. La S-tu Gheorghe, Ivancea şi Orasnicola, 276 sol- 
daţi au făcut 56 kilometri şanţ de o c.m. 

+. La Caraman-Kioi, pe timp de 4 zile, adică dela 10 
până la 14 Iunie, 92 soldaţi au săpat 15 kilometri.- Aşa 
dar, peste tot, 1932 soldaţi au săpat în total 703 kilo- 
metri şanţ. Toate aceste şanţuri au fost prevăzute pe 
fund în distanță de 2 în 2 metri cu propi de lup în d 
mensiuni de %/4 c. m. 

Afară, de trupele menţionate mai sus, s'a mai între- 
buinţat pentru distrugerea lăcustelor în comunele res- 
pective şi un număr oarecare de zile de prestație cu 
mânele:.şi cu carul,
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practice; o: repet însă că numai atunci va da re- 

zultate adevărate când : absolut toate terenurile înfec- 
tale vor fi foarte exact și minuţios observate din timp, 

când șanțurile și toate lucrările vor fi făcute la timp 

și mai cu seamă când se va lucra în fiecare an în- 

diferent dacă sunt lăcuste multe sau dacă sunt numai 

câteva, | , 

Pe lângă aceste metode de distrugere artifi- 

ciale mai sunt şi multe mijloace naturale care 

nu trebuesc neglijate nici de cum de oarece sunt 
auxiliare minunate și ne înlesnesc mult lucrarea 
noastră, scutindu-ne de multe cheltueli. Se ştie 
că lăcustele au şi ele duşmanii lor animali sau 

"vegetali care le distrug sub formă de ouă, larve 

“sau adulte. Tendinţa statelor care se ocupă cu 
stârpirea lăcustelor este de a cunoaşte aceste 
animale și plante pentru ca apoi prin diferite 
mijloace să proteguească îmulţirea, lor. 

Animalele cele mai cunoscute ca destructoare 
a lăcustelor sunt păsările. În -alte țări animalele 
acridophage au fost foarte minuţios studiate de 
către diferiți naturalişti. Profesorul Aughey a 
studiat păsările acridophage din Nebraska vora- 
citatea lor este uimitoare, o familie de Actiturus 

Bartramius compusă din tată, mamă şi patru pui 
consumă pe zi, adulţi 150 de lăcuste, iar puii 60 
ceea ce fac (150X2—300; 60X4—240). 540 de 

insecte deci 16,200 pe lună; dar cum aceste-pă- 
sări- sunt numeroase, se poate calcula. aproxi- 

.. mativ că o mie de adulți, adică 500 de perechi
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împreună cu puii lor (2000 de pui), vor mânca 
pe lună pe de o parte 4.500.000 insecte, pe de 
alta 3.600.000 insecte, ceeace face în total 8.000.000 
de lăcuste, : 

„ Păsărileacridophage din deltă sunt următoarele: 
Pastor roseus, L, Lăcustar care înainte vreme era 

în mari cârduri dar care în timpul din urmă a. - 
fost distrus de către diferiţi comercianţi de pene; 

Sturnus vulgaris, Li. Grauru care iarăşi estepe 
cale de exterminare; , o 

Glaveola pratincola, L. Ciovlica de mare ; Ciconia 
alba, IL. Barza; (cocostârcul), Ciconia nigra, LL. 
Barza neagră (cocostâreul negru). | 

O altă grupă de animale care distruge lăcus- 
tele sunt insectele. Dintre diptere sunt diferite 
specii ale genului Sarchopagus asupra cărora s'a 
făcut studii în America, Africa de Sud și Rusia. 
Ele îşi depun larvele lor pe corpul lăcustelor 
oloage sau adulte, care perforând tegumenul în  . 
părțile unde este moale şi subţire, pătrunde în 
corpul lăcustei şi o distruge hrănindu-se cu ea.. 
"În America de Nord a fost descrisă ca cea 

mai primejdioasă insectă care nimiceşte lăcustele 
"genul 'achina, care își depune ouăle pe corpul : 
lăcustelor 'în timp ce ele sboară, larva pătrunde 
în corp prin părţile moi ale tegumenului și le 
distruge, . , 

Dintre Himenoptere sunt unele viespi care îşi 
depun ouăle în fășicurile cu ouă ale lăcustelor. 
„Dintre coleoptere a fost descrisă în America
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de Sud de Brunner și Berg”genul roz care se 
hrăneşte cu ouă de lăcustă; specii de carabide 
şi cicindelide ce au fost observate de Rilley cum 

fugăresc lăcustele oloage şi se hrănesc cu ele. 
Dintre acarieni sunt specii ale genului Tom- 

„bidium și. Rhyncholophus care trăesc ca, parasite 

pe corpul lăcustelor, slăbindu-le şi producându-le 

în urmă moartea, | | 

Plantele și ele contribuesc prin parasitism la. 
distrugerea lăcustelor, Astfel sunt : Enlomophtora 
şi Lachnidium acridiorum fungi a căror spori în- 

dată, ce cad pe corpul lăcustelor se dezvoltă dând 
naștere la filamente care pătrund în corpul lor 
producând milioane de ramificațiuni care distrug 
corpul lăcustei. | 

Protejarea serioasă a pădurilor: din Delta, Du- 
mării şi a tuturor arborilor de acolo, care oferă 

un refugiu păsărilor insectivoare și le înlesneşte 

înmulțirea lor, încă este un mijloc de distrugere 
indirect al lăcustelor. 

Arahnide. Dintre arahnide trăesc î în pământ (în 

găuri) painjeni ce aparţin genului Lajcosa (25—37 

m. m.) a căror femei poartă pe spate sacii cu 
oule, şi dau o atenţiune deosebită educaţiuni puilor 
lor, purtându-i câtva timp pe spinare. In Tarent 
se atribue mușcăturii acestor specii o boală spe- 
'cială cunoscută sub numele de Tarantism. Per- 

soanele atinse de această boală devin foarte ner- 
voase, strigă, râd, suspină și fac fel de fel de 
extravaganțe care dovedesc o exaltaţie mentală. - 

.
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Bolnavul nu poate suferi coloarea neagră . nici 
albastră, roşul și verdele îi este 'numai plăcut. 
Iată tratamentul la care sunt supuşi: li se cântă 
din;chitară, din cimpoi, din trompetă. sau din un 
fel de dobă  Siciliană, arii puse pe note în acest 
scop ca. Pastorala ș şi Tarantela. Bolnavii „încep. a 

    

   
An 

- a 77 m | 

“ je ” N , ” ” . i Ri i . 

== J i 1 auaeostiD 
„ rr i iai 

Fig. 30. — — Epeira și pânza sa. 

dansa şi dansează până ce năduşă, de unde apoi 
sunt puşi în pat să doarmă, trezindu-se sănătoşi. 
„Recoltăm aceşti painjeni în lunile lui Mai, Iunie 

și Iulie, dacă suflăzn printrun pai, bâzâind ca 
albinele în apropiere de gaura. lor, painjenul as- - - 
cultă, i 'se pare că aude bâzâind o insectă, şi ese
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afară ca, să o prindă, atunci îl prindem cu o pen- 
setă. Ne mai putem servi şi de o bucăţică de ceară 
atârnată la capătul unui fir:de aţă; dându-i drumul 
încetişor în gaură, după ce am purtat-o puţin în 
mâni ca, să moae, painjenul repezindu-se asupra. 
ei, îşi înfige unghiile picioarelor și mandibulele în 
ea, trăgând repede de aţă, îl scoatem afară. Mai 
ese afară dacă turnăm peste ei apă în gaură. 
Pe -câmp. şi în grădini mai întâlnim un paiijen 

care este foarte comun și prin curți şi locuinţi, 

acest painjen este. E- 

peira diademata (fig. 
90) numit astfel din 
cauza desemnurilor 

„_ frumoase carele are 

pe abdomen. Ochii 
sunt în număr de 
opt situaţi d'asupra 
cefalotoracelui. Gu- 

Figo ra este armată cu 
două croşete numite mandibule (fig. 91), prin 
ele trece câte un canal ce se deschide în vîrful 
lor, când painjenul introduce mandibulele lui în 
corpul unui animal, lasă să curgă prin ele veninul 
care vine din două ghinduri situate pe laturile 
gurei. El ţese o pânză verticală, de o formă geo- 
metrică foarte regulată; în care se prind muştele 

'şialte mici insecte sburătoare cu care elsehrăneşte. . 
Aici este locul să amintim de Euscorpius Car- 
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pathicus care se găseşte la noi în județul Gorj., 
„Scorpion a cărui corp are o lungime de 3—3,, c. m: 
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Fig. 92. — Scolo- în descompunere. 
„penâra. 

în grădini trăieşte Helix pomalia (melcul 

Miriapode. Dintre miriapode afară 
de Iulus care trăeşte în locurile 

umede și întunecoase sub pietre, 
lemne și în mușchi întâlnim în Do- 
brogea, Scolopendra - morsitans. Ea 
ajunge 10 c. m. lungime şi este pre- 

văzută de 21 perechi de picioare, de .” 
culoare castanie. Muşcătura, acestui 
miriapod produce umflătură şi febră. 

Crustaceii.   

fig. 93). A cărui corp este format | 
din şapte inele, purtând fiecare o . 
pereche de picioare. Cinci :părechi 
de picioare sunt transformate în 
un fel de mamele respiratorii, puţin | 
diferite de lamelele branhiale ale 
crustaceilor aquatici. Trăeşte la um- 
bră sub crăpătura scoarței arborilor, 
în pivniţi şi în camerile egrasioase. 
Molia se hrăneşte cu ma- 4 

terii animale și vegetale Se     
Moluşte. În pădure și Fi 

+ 93.—0- 
sau culbecul comun); el stă ascuns în. nicus. 

vreme de secetă și nu esă de cât când e ume- 

zeală, trăieşte mai mulţi ani şi iarna o petrece 

Singurul crustaceu.. 
„terestru este molia cenușie (Oniscus
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în “stare. de amorțeală în cochila lui pe care o în- 
„chide:ci.un căpăcel circular numit opercul. 

După ploaie întâlnim Limacele roș, mai cu seamă 
pe ţărmul apelor. Limacele cenușiu trăiește .prin 
grădini producând mari stricăciuni. 
„Numărul limacilor este foarte mare, sunt peste 

  

Fig. 91. — Culbecele. Helix poimatia. 

5 mii de soiuri. Uneori se înmulțesc atât de re- 
pede că devastează câmpiile, pădurile şi semă- 
năturile. Ei atacă mai toate plantele dar mai cu 
seamă pe cele tinere şi fragede, grâul, varza, 
rapița, legumele, florile, fructele, nimic nu le 
scapă. Când se apropie iarna, ei intră în pământ, 
se ascund în crăpăturile zidurilor vechi, umede, 
în trunchiul. arborilor găuriţi, intrând la o adân-
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cime ce le convine, se ghemuesce şi: stau astfel : 
într'o amorțeală până vine primăvara. În. luna 
lui Aprilie încep a ieși, în general. stau ascunși 
în timpul zilei, afară dacă nu e umezeală, iar 
seara și dimineaţa umblă. după hrană. 

"Mijloacele de a-i distr uge. 

Mijlocul cel mai simplu ar fi de a'i aduna cu 
mâna. în tuate diminețele şi serile-:și ai ucide. 
Dar acest procedeu nu e. aplicabil, pentru. culturi 
întinse ca la noi. . 

- Găinele, rățele, curcaniii, aricii, broaștele și 
broaștele țestoase 'sunt cei mai lacomi duşmani 
ai limacilor. In culturile mari, se duc în mijlocul 
câmpiilor. infectate, păseri şi se schimbă din loc 
în loc prin: ajutorul găinăriilor ambulante. Peste 
câteva zile toţi limacii dispar. Cât priveşte gră- 
dinele, nimic nu ne-ar împedeca''să avem câţiva “ 
arici în ele- care mănâncă limacii. : 

Im Anglia, grădinarii se. servesc de broaște 
"testoase şi sunt foarte - mulţumiţi. Când limacii 
sunt prea numeroși într'o livadă sau într o .vie 
se presură var pisat. Acesta, îi irită atât de tare 
că se ghemuesc şi se sucesc căutând să se scu- 
ture de pra; şi uneori isbutesc prin secrețiunea 
abondentă a muensităţilor lor; atunci .repetăm 
această operaţiune și după o jumătate de oră, 
suntem siguri că toți limacii pier. 

Când vroim să ferim o plantă anumită, ca să 
nu fie atacată de limaci presurâm. împrejurul ei
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scoici pisate; bucăţelele de scoică fiind ascuţite 
„îi sgârie şi-i opreşte să se apropie. Se mai în- 
trebuințează cenușă, nisip, tărâţe de lemn etc., 
materii în contact cu care materia cleioasă a 
corpului se usucă repede de pe corp și ei nu mai 
pot merge. 
„Se mai pot distruge dacă se pune pe straturi 
foi de varză sai de salată. Limacii vin pe aceste 
frunze care le preferă înaintea celor-lalte, adoua. 
zi dimineaţa îi adunăm și-i dăm păserilor să-i 
mănânce. 

Candeze recomandă următorul procedeu care 
e bun dar nu se poate practica de cât câteva 
zile în timpul primăverei; se formează într'o 
parte oare care a grădinei, un strat de flori de 
salcâm şi: se acopere cu frunze tot de salcâm. 
Limacii care sunt foarte lacomi de aceste flori, 
se adună în timpul nopţei ca să le mănânce și 
adoua zi dimineaţa îi găsim grămadă. 

Vertebrate 

Reptilele sunt animale care prin răceala cadaverică” 
ce simțim când le pipăim, umezeala şi mirosul dis- 
plăcut al pielei, precum şi îndoeala că unele din 
ele ar putea fi veninoase, ne inspiră o frică şi o 
antipatie. Dumeril, care timp de 40 de ani s'a, 
ocupat cu studiul reptilelor, şi care avea cunoş- 
tinți speciale asupră şerpilor, a fost înşelat la 
vârsta de 70 de ani. Primblându-se într'o pădure - 
pe lângă Paris, i-a, eşit în cale un șarpe pe care Pa
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prins cu degetele demijlocul,corpului luându!'l drept 
un şarpe neveninos, dar care după ce l'a mușcat 
a văzut că s'a înşelat, din care cauză a și mu- 
rit, Dacă nu-i apucăm cu mânile nu ni se poate 

întâmpla nimic, din cauză că la noi nu trăiesc 
şerpi cari să se repeadă după om, ci şerpi pre- 
cum e Pelias berus care trăeşte/prin buruene şi 
mușcă numai atunci, când sunt apucaţi, fie la 
cules 'de:fragi, de:mure sau dacă?i călcăm cu pi- 
cioarele desculți. In escursiuni însă cu ghete şi 
pantaloni, nu avem nici o teamă de șerpii veni- . 
noși; uneori ciorapii 
'sunt suficienţi, căci su- 
gând veninul, îl îm- 
pedică să ajungă la 

rană, apoi din câteva 

lovituri cu băţul, le n 
rupem spinarea şi nu Fig. 95, — Croşetele şi ghindu- 

. .. rile veninoase, 
mal au nici o putere. - 

Muşcătura de şearpe. veninos .se poate recu- 
noaşte după urma pe care o lasă dinţii. Şerpii 

veninoşi au pe falca superioară numai 2 dinți 
ca în fig. 95 pe când cei neveninoşi au mai mulți, 
așa, că e de ajuns să observăm mușcătura; dacă 

sunt mai multe împunsături de dinţi dispuse pe 
2 rânduri atunci șarpele care a mușcat nu e ve- 
ninos; dacă sunt numai 2 înpunsături, şarpele 
care a muşcat e veninos; cu toate că S'ar putea 

să fie un Lycodont sau un Dipsapid (şerpi neve- 
ninoși) în cazul acesta trebue şarpele omorât  



124 
———————— 

dacă e posibil.și fălcile lui. examinate. Glanaa 
“veninoasă. a şerpilor are o constituție anatomică 

  

Fig, 86..— Șopârla verde. 

deosebită ; din ea se prelungeşte câte un canal 
care străbate dinţii de-a lungul lor;. astfel că 
veninul care intră în dinte pe la baza sa ese 

  

„Fig, 97. — Broasca ţestoasă, 

afară și poate fi. introdus în rauă prin orificiul 
din vârful dinţilor.
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Reptilele cele mai comune la noi sunt: Şopârla : 
zerde sau gușterul (Lacerta virdis, fig, 96) Lacerta 

taurica, Lacerta muralis ablepharus panonicus, Au- 
guis fragilis etc. între şerpi avem şarpele de casă, 
Tropidonoton natriz, șarpele de apă (Tropidonotus 
tesselatus) Coluber aesculapi, Zamenis Trabalis; 

  

Fig. 88. — Nopârea (anguis fragilis), 

şarpele mare galben din Dobrogia (Elaphis Zau- 
romates), vipera cu cruce (Vipera berus), vipera. 
cornută Vipera amodyțes). 

Dintre broaște țestoase : testudo îbera. Ear pe 
marginea bălților b broasca ţestoasă de apă Ey js 
butea. 

TRATAMENTUL MATERIALULUI 

Ne decidem, dacă se poate din timpul exqur- 
siunei să omorâm nwinai ce e pentru colecţiuni 
și transportăm vii 1) acasă ce e pentru observaţii 
biologice. 

Pentru a face studii biologice asupra anina 
lelor, trebue să le observăm în mediul în care 
trăesc, din momentul care au luat naştere până 
pier. Aceasta, ar fi cu neputinţă, din cauza difi- 
cultăților « ce observatorul ar întâmpina pe câmpul 

1) Pentru transportul paienjenilor vii, pregătim cutii 
speciale împărţite în rafturi, punând în fiecare raft 
numai câte unul, căci altfel se mănâncă unii pe alţii.
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“vast unde ar trebui să'și dezvolte investigaţiu- 
nile sale, deaceea e de trebuință: a pune anima-: . 
lele “asupra cărora voim să facem observaţiuni 
să trăiască în un fel de' camere, în care căutăm 

  

  

  

      
„Fig. 99. — Insectariu. 

a le menţine, în aceleaşi condițiuni de existență 
care. să se apropie mai mult de condiţiunile na- 
turale. 

După cum am pregătit aquarii, pentru ani-
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malele aquatice, pregătim pentru animalele te- 

restre înseclarii, pentru insecte şi ferarii, pentru 
şerpi, șopârle, broaște, broaște țestoase etc.. 

Insectariul (Ag. 99) are forma unei cutii cu 
păreţii de sticlă, pe deoparte pentru ca să poată 

“pătrunde .lumină deajuns, ear pe de alta ca să 
putem privi în lăuntru din toate părţile. 

  

  

  

  

      

  

- Fig 100. — Terariul, 

Păretele de deasupra, adecă acoperământul 
cutiei, e de pânză de sârmă, care înlesneşte re- 
ânoirea, aerului. Pe unul din păreţi se află o 
portiță care ne învoieşte să umblăm în interior. 
-- În fundul: insectarului punem pământ ames- 

tecat cu nisip cernut, ca să nu cuprindă viermi, 
în care se așează câteva oale cu ierburi, mușchi de
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pădure şi un mic rezervoriu cu apă, care să con- 
ție lentile de apă şi alte plante aquatice mici. 
„ "Teratrial (fig, 100) constă dintr'o cutie de:lemn 
cam. de 1 metru lungime, : 50. lățime şi 80 cen- 
timetri înălțime, cu fundul căptușit. cu tinechea 

și păreţii de pânză de sârmă, acoperemântul de 
scândură subțire, sau dacă ?] instalam afară, 
de zinc. E 

In. fundul. cutiei punem nisip de un lat de 
„mână și prin prejur o pătură de mușchi de pă- . 
dure, în mijloc mai fixăm un trunchi de copac - 
uscat, cu ramuri, care dă privelişte mai fru- 
moasă terariului. Pe el se sue șerpii, șopârlele 
ca cum ar fi în natură. Mai aşezăm în nisip un 
Tezervoriu mic cu apă, ca se aibă locuitorii de. 
băut şi scăldat. Unii mai fac: în mijlocul baze- . 

“nului o insulă încă din bucățele de stânci şi flori. 
„Dacă dispunem de .o cameră mare luminoasă, 
facem terariul mai mare, dacă ”] așezăm în gră- 
dină, îl facem cât de mare vroim. 

Căutăm ca locuitorii terariului să fie de aceia 
numai cari se împacă între ei, nu punem șerpi cu. 
șopârle la un loc, că se mănâncă ; moluştele le 
putem pune la un loc, broaștele pot fi la un 
loc cu broaştele țestoase ete. 

” Prepararea și conservarea insectelor, Pentru co- 
lecţiuni omorâm coleopterile dacă le punem în al- 
cool, sau întrun vas în care .se află pe un bu- 
rete, sau pe o bucată de vată. cyanură de po- 
tasiu.
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“Pentru a le feri pe viitor de parasite, şi a le 
face corpul mai elastic le muem timp de 2—38 
oare după mărime, într'o soluție din una parte 
de arseniat de sodă în 200 apă destilată filtrată, 
după ce. s'au solvit. Apoi resturnăm soluțiunea, 
împreună cu coleopterile pe un filtru întro leică 
de sticlă, unde îi lăsăm până se scurge liquidul 
remâind deasupra coleopterile uscate, însă fle- 
xibili încă. 

  

Go 

  

  

  
- Fig. 101. — Modul de preparațiune a insectelor mici, 

Când o parte din otravă s'a exudat la suprafaţa 
corpului atunci le spălăm cu un penson 'muet 

„în alcool şi le uscăm cu.un alt penson moale și 
uscat. Gândacii păroși însă îi spălăm și apoi 
după ce se usucă le îndreptăm perii cu un pen- 
son uscat. Astfel find gata, îi. uscăm pe cei 
mari. pe. planşe de leinn, după ce le. potrivim 

9
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" antenele şi picioarele, pe cei mici însă direct în 
cutiile de colecțiuni. RE 

Când lucrăm cu gândaci otrăviți, trebui a, ne 
feri să'i atingem 'cu degetele, îi apucăm cu pen- 
seta. Cine vroește să înlăture a umbla cu otră- 
vuri, poate muia gândacii uscați, dacă îi lasă să 
stea de cu seară până a doua zi pe hârtie su- 
gătoare, așezată pe nisip ud sub un clopot de . 
steclă. Năsipul însă nu'l udăm cu apă curată, ci 

„cu apă care cuprinde 1 parte acid carbolic la 
"200 părți apă, sau o parte acid salicilic la 300 
părți apă.: i 

Colecţiunile astfel preparate trebuesc bine în- 
grijite ca să nu fie atinse de parasite. Eată prin- 
cipalele parasite ce ating colecţiunile din muzee : 

Dintre coleoptere, genul Anhtrenus și larvele 
„lui. Dermestes lardarius Şi Altagenus pellio. Pre- 
zenţa lor pe exemplarele din colecții, se recu- 
noaşte prin murdăria (ecxrementele lor) ce 0, gă- 
sim pe exemplarele atinse. Curăţim insectele de 
parasite, dacă le muem câteva minute în o so- | 
luţie de arsenic, sau o oară în spirt. 

Dintre ortoptere sunt păduchii de colb Zoctes 
"divinatorius de 1,3 m.m. albi cenușii, netezi, lun- 
găreți, negri, ochii gura roșă, antenele aproape. 
așa de lungi ca corpul; picioarele subțiri și con- 
formate pentru sărit, abdomenul turtit, la vârv 
rotunzit, deschiderea anala păroasă. 
"Dintre acarieni, avem genul Glyciphagus ca- . 

racterizat prin forma perilor, care nu's netezi ci
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- fidaţi, sunt atât de mici că trebue săi observăm 
cu lupa şi de nu prindem devreme de veste, 

| prefac colecţia întrun praf brunatru caracteris- 
tic. De ei nu putem 
curăți colecţia decât 

dacă desinfectăm cutia 
întreagă. 

Boldul trebue in- 

trodus încet, perpen-. 
dicular în corp și tot- 

deauna pe elitra, dreap- Fig. 102. — Modul de a împunge 
tă, aşa ca să străbată un coleopter. 
între părechea a doua şi a treia, de picioare, 
ridicăm insecta până la a treia parte din bold. 

» Gândacii de tot mici, cari sar sfărâma, împun- 
gându-i, îi lipim pe bucățele de hârtii tari, albe, | 

triangulare, pe care 

le împungem în acelaş 

fel; sau mai practic 
încă, îi punem în pru- 
bete de tot mici (1 

c.tm.) pe care le as- 

“tupăm cu dopuri de 
plută, prin care trecem 
holduri de le fixăm în 
cutiea, de colecţie. 

Facem cutii dinlemn 
moale. și uscat, cu capace de sticlă care să se 

' închidă ermetic, dacă: cu timpul nu se mai în- 
chid bine sau crapă unelocuri, le lipim și. astu-     

Fig. 103. 

p
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păm cu ceară. Insectele trebue să fie toate până 
la aceeași înălțime pe: bolduri, boldurile le înfi- 
gem în cutie prin ajutorul unui cleştişor de 
desubtul fiecăruia lipim o etichetă cu numele 
genului și speciei.



A PATRA EXCURSIUNE. ÎN IMPUL NOPȚEI | 
  

Totul doarme... codrii tainici îşi ascund cu îngrijire 
“Cântăreţii lor maeştri cu a lor dulce ciripire; - 
Numai buhna uricioasă si cu şoimul Tăguşit 
Scot din când în când în aer câte-un țipăt amorţit. - 

, - | "A. NAUu, 

La noi unde lunile Iunie: şi Iulie sunt a- 
„zătoare, unde animalul fără de un tegument pro- 
tector bine. desvoltat şi-ar transpira în timpul 
zilei la arşiţa soarelui ultima picătură de apă 

” din pele şi ar fi în risc să piară, e constrâns să 
iasă aşi căta hrana în timpul nopţei “pentru a 
nu fi văzute şi mâncate în timpul zilei de duș- 

” manii lor, aceştia cu timpul stau. obicinuit și ei 
numai "noaptea și astfel avem o grămadă de 
animale nocturne, care fug de lumina zilei, stau 

*- ascunse şi nu ies decât noaptea, unele mai sen- 
sibile evită chiar lumina lunei. | 

Să întreprindem o excursiune în timpul nopţei, 
fie la o pădure sau la o vie. Pe lângă uneltele 
de daia trecută mai luăm și lanterna.. 

E de mirat cum aceste animale care urăsc lu- 
mina, cu nimic nu le putem ademeni mai lesne 

„decât numai cu lumina produsă în timpul nopții.
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Aprindem felinarul și așteptăm puţin; din toate 
părțile năvălesc insecte mai cu seamă fluturi a 

căror voință e paralizată în întuneric de lumina 
lampei, devin hipnotisate, mișcându-se în loc, astfel 

le putem prinde ușor. Aceasta e una din cauzele 
că fauna fluturilor din orașele mari degenerează 
pe zi ce merge, generaţii întregi sânt ademenite 

». de lumina felinarelor de pe strade şi pier pâr- 

lite fără a,-fi continuat a'şi propăşi specia. 

Doctorul Râsler istoriseşte că rândunelele din 
Wiesbaden profită şi ele ca şi entomologii de : 
această stare fiziologică a fluturilor şi se așază în 
apropiere de felinare, hrănindu-se cu fluturii hip- 
notizaţi de lumina lor. 

Fluturii de noapte au o deosebită plăcere pen-. 
tru substanțele zăhăroase năturale sau artificiale, 
Pentru ca să-i prindem, amestecăm miere cu pu- 
ţină bere ca să nu fie prea amară, şi ungem în 
timpul zilei scoarța câtorva arbori lao înălțime 
potrivită ca să ne fie îndămână ai lua. Dacă îi 

| apucăm cu măna, ei se strică, de aceia ne ser- 
vim de pahare cu dopuri de plută și capace de 
tinichea cu coadă. Paharele sunt de sticlă cilin- 
drice de 4, 6 până la 8 centimetri în diametru. 
Dopul de plută trebue să astupe ermetic, capa- 
cul este cu câţiva milimetri mai larg decât gura 
paharului. Ne apropiem încetişor de copac, cu 
un pahar în mâna dreaptă, şi cu lanterna şi ca- 
pacul de tinichea în mâna stângă. Adesea găsim 
„mai mulți fluturi cari sug miere, ochim pe cei
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mai frumoşi pe care aplicăm paharul, introducem 
capacul intre pahar. și scoarța copacului şi apoi 
îl înlocuim 'cu dopul de plută pe care turnăm. 
sulfură de ether de-i ameţim. a 

Mai vedem prin iarbă o mulțime de punte lu- 
minoase, care în întuneric par a fi scăntei şi care 
din timp în timp se ridică 'sburând în aer, A- 
ceste insecte sânt Lampyrus noctiluca (Licurici), 
mici coleoptere care au în abdomen câteva inele 
în care se află organele luminoase pendinte de 
sistemul nervos. Bărbatul e lung de 10 milimetri 

„ femeia nu are aripi nici elitre şi 
“e lungă de 12—16 milimetri. Sp 

O altă insectă nocturnă este Ure-: 7 
chelniţa (forficula, auricularia fig. 
104). Ea este un animâl. despre 
care poporul crede că intră în urechi 
şi cu ajutorul prelungirilor abdo- Fig. 104. — Ure- 
minale se introduce în cap. Această . “belnita 
credinţă datează în popor de secoli. Romanilor 
deja li era frică de cAuricularia» și până în. 
ziua de astăzi a remas în Europa întreagă obiect 
de frică între copii şi femei, de unde și denumi- _ 
vile: la Franceji de Perce-Oreille, la: Engleji 
de Ear-Wigg, la Olandeji de Oorworus, la Swe- 
deji Oernmask.  Urechelniţa find un animal noc- 
turn, își caută hrana și plăcerile în timpul nopţii., 
In timpul zilei stă ascunsă la întuneric, supt 
pietre, supt scoarța copacilor, în frunzele sucite, 
etc. etc. Urechelniţa se hrăneşte cu fructe dulci, 
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struguri, mere, pere, prune, etc. cu petale de: 
flori de Gheorghine, Garofe. Ea se mai hrănește 

- cu omizi și gugoașe de fluturi pe' care le suge. 
Toţi cei cari se ocupă cu colectarea insectelor ştiu 
cât de des găsesc în frunzele sucite de omizi, 
urechelniţi, “în loc de omizi. 

Nu e bine de omorât urechelnițele fiindcă pa- 
gubele care le produc în grădinărie prin stri- 
carea fructelor, sânt mult mai mici decât foloa- 

-sele, "Prebuesc deci protejate. 
Culbecii și Râmele sânt animale care au ab- 

'solut nevoie de umezeală şi întuneric, de aceia 
esă după hrană tot în timpul nopței, dar ni-i pu- -: 
tem procura. şi în timpul zilei după o ploaie. 
Corpul culbecilor produce un fel de spume cle- 
ioase, care căzând de desubtul lor le ușurează 
mersul făcându-i să lunece. Pe cenuşă sau pe ori 
ce alt prav nu pot merge din causă că se lipește 
uşor de corp şi'i îngreue. De aceia e bine în: 
timpul verilor ploioase când culbecii sânt foarte 
numeroşi, pentru a feri viile şi grădinele în care 
ei fac mari stricăciuni, a le încunjura presurând 
de jur împrejur o bandă de 0,20 lărgimea de. . 
cenușă (după ce i-am cules pe toţi cei cari erau 
înăuntru). Râma (Lumbricus) cuprinde două spe- 
cii mai comune la noi: L. terrestris L. şi L. com- 
munis Hof. Râmele trăesc în timpul zilei as- 

". cunse în pământ, iar noaptea esă la suprafață ; 
ele se nutresc cu frunze şi cadavre de diferite 
animale. Escrementele lor au forma unor turnă-
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ței cari se văd uneori în grădini după ploaie.. 

Darwin a arătat pentru prima oară rolul impor- 

tant care-l joacă acești viermi în fenomenele geo- 

logice actuale, ela arătat că din materiile fecale 

a acestor : viermi se depune anual la suprafața: 

pământului un strat gros de 3 la 5 milimetri. 

  

Fig. 105. — Râma, 

"Liliecii care în timpul zilei stau. ascunși prin 
copacii borteliţi, în coşurile caselor pustii şi 

“prin clopotniţele bisericilor, cum înserează ne 

trec pe dinainte sburând, pe deasupra tufelor şi: 

printre copari, cu lumina îi atragem ca şi pe 
„fluturi. Țăranul român crede că aceste mamifere 

sburătoare sânt şoa- 

„.recii cărora Je-au 
crescut aripi fiindcă E 

au mâncat 'naforă 
din biserici; o altă 

_superstițiune răs- 

pândită şi în alte 

țări e frica ce au femeile că liliecii se reped de 
se prind cu unghiile de părul din cap. Intro 
conferinţă publică la Geneva, Carol Vogt le-a 

   
  

se JR g. 106. — Liliacul,
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spus ironic că au dreptate să se: teamă acele 
femei la care liliecii vor găsi în cap niscaiva insecte. 
“Un alt mamifer care esă după hrană tot în 
timpul nopţei e ariciul, folositor din cauză că 
stârpeşte de prin locurile în care trăiește insec- 
tele vătămătoare vegetaţiunei, şerpii, larvele mân- 
căcioase a, diferitelor coleoptere pe care le scor- 
moleşte din pământ cu botul şi mai cu deosebire 
şoarecii care datorită şiriclicului și răbdărei cu 

„care-i dotat îi potopeşte. Dacă ariciul nu ar avea: | „un miros desplăcut, şi mişcările lui nu ar fi atât 
de sgomotoase ca să trezească pe cei ce dorm, 
atunci Yam putea domestici pe lângă casă zice 
Carol Vogt, ca prinzător de șoareci cum sunt 
pisicile. | 

In șuri și în grajduri unde nu are pe cine in- 
comoda e bine de propășit. ă 

De asemenea e îolositor în locurile unde sunt 
şerpi veninoşi, se hrănește cu ei fără ca veninul 
să aibă vr'o acțiune asupra lui. Lenz, avea în- . 
tr'o ladă o femee de arici cu pui mici care-i 
alapta și a vrut să se convingă de acest fapt, 
dând drumul în ladă unui șarpe veninos, ariciul 
se apropie de el, şarpele îl mușcă de bot așa că 
dă sângele, ariciul se retrage, se linge de sânge 
şi se repede iar asupra şarpelui care'l muşcă 
încă odată, de două ori până în fine ajunge ari- 
ciul să'] biruească mâncându-i deodată capul şi - 
apoi restul corpului, de unde s'a retras să alap- 
teze puii, acelaş lucru s'a' mai repetat de Leuz
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"şi cu alți șerpi-fără ca mama s'au vreun pui să - 

f fost câtuși de puţin bolnavi. 

Olken, susținea că un arici poate să maânânce 
opiu, sublimat şi arsenic fără ca să piară. 

Mai sunt Cârtiţile care de şi 'se hrănesc pe 
sub pământ cu râme, cu larve de coleoptere etc. 

        

  

Fig. 107. — Cârtiţa în cuibul ei. 

totuși în timpul nopței ese în afară şi le prindem 
dacă săpăm gropi printre ridicăturile de pământ 

făcute de ele, în care aşezăm oale cu apă, câr- 

tiţile nu văd, şi în loc să trecă pe alăturea, cad. 
în oalele cu apă. 

S
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TRATAMENTUL MATERIALULUI, 

Fluturii recoltaţi în timpul nopței ca și acei recoltaţi în timpul zilei căutăm să-i uscăm cu 
„aripele întinse. Pentru aceasta ne procurăm mai . multe planșe de lemn moale (de tei), pe mijlocul 
cărora. sunt. săpate d'a lungul lor șanțuri de adâncimi şi lărgimi proporționale cu volumul corpului lor. Scoatem fluturii din pahare şi-i în- pungein în mijlocul toracelui cu un bold, apoi 
  

    
  

  

  
  

  

Fig. 108. — Modul cum se întind futurii pe planşe. 

înfigem .boldul în mijlocul şanţului ; iar corpul 
”] scoborîm în şanţ. 'Tăem apoi benzi înguste de 
hârtie de desemn; şi le fixăm cu un capăt în 
spre partea anterioară a aripelor cu bolduri 
(fig. 108), apoi cu mâna stângă ridicăm încetişor 
bandeleta, iar cu mâna dreaptă întindem cu un - 
ac (de preparațiune) aripa orzontal, aplicând
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imediat banda d'asupra ei, o fixăm cu alt bold 
pe celalt capăt în spre partea posterioară. 

Aripele le dispunem simetric deoparte și alta 
a corpului, antenele le îndreptăm înainte așa ca, 
să formeze un unghiu așcuţit, părechea întâi de 
picioare o îndreptăm de asemenea înainte părechea, 
a doua și a treia înapoi. 

Fluturii acei a căror abdomen e voluminos: și 
plin de ouă, îi sprijinim cu bolduri învălite în 
vată şi pentru a nu-și perde culoarea devenind 
graşi, picurăm pe vată puţin ether. Sau și mâi 
bine e dacă îi tăem dedesubtul abdomenului sco- 
țându-le organele interne, îi umplem cu vată. Dacă; 
din întâmplare unii s'au uscat fără ca picioarele, 
antenele etc. să fie bine aranjate, îi scoatem şi-i 
punem pe nisip umed înveliţi întrun gaz subţire | 
pentru a nu-și murdări corpul, acoperindu-i cu un; 
pahar de sticlă până își capătă elasticitatea dân- 
du-le apoi atitudinea de mai 'mainte. Fluturii bine: 
întinși și uscați îi aşezăm în cutii cu „capace de 
sticlă urmând o sistemă oarecare, când înpungem . 
boldul punem întâi dedesubt eticheta cu numele 
familiei, genului şi speciei. - - 

Fluturii uscați ca şi coleopterele sunt în tot-: 
dauna. predispuși a fi mâncaţi de alte insecte sau 
arachnide parasite, de aceia punein în fiecare cutie 
cu fluturi flacoane mici cu cianură de potasiu 'so-. 
luţie de sublimat, bensin sau ether, şi lăsăm de-. 
stupate ca să se evaporeze încetul cu încetul. 
„Pentru ca să ajungem â avea o colecțiune de
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fluturi în care toate exemplarele să fie alese trebue 
să-i creștem singuri din ouă, căci sunt o grămadă 
de fluturi pe care nu-i putem procura în. alt 

„mod. Oule le găsim pe partea inferioară a frun- 
zelor şi pe plantele mai mici; le aducem acasă 
le punem în insectarii şi îndată după ce a eșit 
din ele omizile le punem frunze cu care să se 
hrănească. Dacă nu găsim ouă căutăm omizi pe 
cari le creştem, unele trăesc pe plante altele stau 
ascunse în timpul zilei și nu ese pe plante după 
hrană decât în timpul nopţii, de unde apoi se 

„dau jos pentru a se transforma în crysalide. Cel 
mai-bun mijloc de a ne procura omizi e de a 
scutura, copacii și tufele, d'asupra cortelului şi 
de a căuta cu d'amănuntul plantele mici. Pentru 
a ţine minte plantele de pe care am luat omizele, 
luăm împreună și câteva frunze punându-le la un 
loc, ca să știm cu ce avem să le hrănim, căci sunt 
o grămadă de omizi ce se hrănesc numai cu un 
fel de plante și mor îndată ce numai au de acele. 

„ Escrementele mici fie pe pământ sau pe. frunze 
„ sunt un indice sigur că se află în apropiere omizi. 
Unele omizi se retrag-între frunze pe care le lipesc 
între ele cu matasa ce o secreţează ; le desvălim 
și tăem pachetul de frunze cu foarfecele. Mai 
găsim omizi dedesubtul frunzelor uscate a, dife- 
ritelor plante precum e ciuboţica cucului, altele. 
ernează, sub mușchi, scoarța copacilor, sub pietre 
şi aproape pretutindene. Precum prindem fluturii 
1a întuneric cu lanterna, tot așa prindem şi omizele
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lor. Pentru transport aveni mai multe cutii: de 
carton sau de tinichea, cu capacele găurite ca 

„să le înlesnească împrospătarea aerului. Pentru 
creșterea omizilor ne servim de mai multe insec- 
tarii (Pagina 127) de 30 centimetri lăţime și 40 
"înălţime pe care le așezăm fie în o odae sau mai, 
bine întrun colţ de grădină; dar nu le expunem 
nici în faţa soarelui nici a ploaei, căci şi uscă- 
ciumea şi umezeala prea mare le omoară. In timpul 
căldurilor mari e bine să se stropească puțin. în 
interiorul insectarului frunzele pentru a face omi- 
zele să simtă roua, şi ploile mici la care ele sunt 
supuse în- natură. i ai 

Ne putem servi în acest scop de vaporizator. 
In interiorul insectarului punem frunze cu care 
se hrănesc omizele pe care le schimbăm din timp 
în timp. Când le schimbăm hrana, punem ramu- 
rele proaspete lângă cele vechi, şi lăsăm ca omi- 
zele să se sue singure pe ele. 'Trebue să evităm 
a le atinge cu mânele. Când culegem frunzişul 
de pe copaci, căutăm să nu fie pe ele painjeni 
sau furnici, care sunt vătămători pentru omizi. 
Când sunt multe omizi la un loc, curățim mai 
des insectariile, fiindcă escrementele, infectează 
aerul. Când o omidă moare trebue aruncată fie 
că a fost atinsă de Ichneumoni şi atunci când ei 
esă, împung pe toate celealte omizi sau că a murit 
din orice altă causă și infectează aerul cu ca- 
davrul ei, . 

Când o omidă are să se transforme în Crysalida,. N
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îşi schimbă mai întâi tegumentul de câteva ori 
apoi își schimbă culoarea, devine mai închisă şi 
se mişcă agitată în toate părțile insectarului cău-: 
tându- -și un loc în care se fixează pentru a deveni 
crysalidă. | 

- Pentru ca crysalidele să se transforme în fluturi, 
la unele specii le e de ajuns câteva zile, la altele 
le trebue trei ani.. Fluturii es de obicei dimineața, 
între 8—10 ore, alţii. precum sunt Sfinxii de a- 
„mează, în timp ce cei mai mulți fluturi nocturni 
nu es decât seara. 

Pr eparaţiunea. omizelor. Pentru ca o colecțiune 
de insecte să fie complectă, ar trebui ca pen- 
tru fiecare individ să avem toate stadiile de des- 
voltare adică,. 0u, Larsa, (c) (la fluturi larva se 
numește omidă, la unele muşte muşăză, la unele 
coleoptere viermi, la, furnici saci etc). Orysalida- 
(b). şi insecta complectă. (a). Fiind că aceasta e 
foarte. -greu de obţinut e bine'să avem cel puțin 
metamorphosa a câtorva, tipuri. (fig; 82). 

„ Ooăle le lipim cu gumă arabică pe o bucată 
„de carton, de asemenea și coconul în care .e în-- 
vălită crysalida. Crysalidele după ce le-am omorât 
în alcohol le uscăm și le lipim pe carton. 

„ Omizele însă, le lăsăm cu o zi înainte nemân- 
cate; apoi le omorâm cu aer cald, le punem în-. 
to prubetă, o astupăm, o punem în apă caldă 
şi o lăsăm până se răceşte. Căutăm să stoarcem 
din omidă toate măruntaele, să-i rămâe numai 
pelea, pentru aceasta o punem între două bucăţi
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de hîrtie sugătoare, apăsăm apoi cu degetile din 
spre cap în spre partea posterivară, aşa că să 
iasă încetişor toate părțile moi fie pe anus sau 
pe altă deschizătură făcută în acest scop din in- 
terior, luând seama să nu apăsăm prea tare pe- 
rii etc. - 

Pelea astfel -deșartă o punem câteva minute 
în apă sau alcohol de unde o scoatem şi o pu- 
nem pe o bucată 

de tinichea încălzită . 

de o. lampă cu al- Aaa 
cohol, introducem 
în. deschiderea pe : 

7, care a eșit viscerile Fig. 109. — Umflarea unei piele de omidă.. 

  

un tub de sticlă subțiet la un capăt pe care! 

legăm cu o bucăţică de aţă foarte fină, suflăm 
apoi prin tub înturnând”o necontenit până se. 
usucă. Pelea astfel umflată și uscată se poate 

foarte lesne sfărma. Pentru a o face mai dura- 
bilă, suflăm în ea prin un tub fin de sticlă prav 
de Licopodium (care se găsește la orice phar- 
macie). Apoi se închide deschiderea cu gumi ara- - 
bică. Omida astfel preparată o lipim cu gumă 
pe cartonul pregătit. i



„DUPĂ PARAZITE 

Precum nu e animal care să nu servească al- 
tuia, ca hrană, tot astfel de sigur că nu e ani- 
mal care să nu găzduiască un parazit, ba de 
multe ori paraziţii găzduesc alți paraziți. Ne 
putem procura parazite dacă examinăm cu aten- 
țiune atât exteriorul cât și interiorul: diferitelor 
animale. La suprafaţă vom găsi ectoparazitele, 
în interior endoparazitele, după ce spălăm vis- 
cerile întrun vas de sticlă lăsăm să se depună 
la fund diferitele materii în care se aşază şi pa- 
razitele, -le scoatem deadreptul cu penseta, şi le 
conservăm fie direct în alcool sau după ce le-am 
omorât cu o soluțiune de sublimat. | 

* Endoparazitele dela .om sunt mai greu de pro- 
curat, sau ușor numai grație unui medic care ni 
le poate pune la dispoziţie. 

Intre parazite şi gazda lor se stabilesc rapor- 
„turi antagoniste. 

Parazitul înzestrat cu diferite arme, ca vora- 
citate, .reproductivitate prodigioasă, sucurile se- 
cretate de el, ia ofensiva, în vreme ce gazda ia



147 

defensiva. Defensiva gazdei este datorită unor 
celule speciale numite de Metchnikoff phagocite 
sau celule vorace ; ele se bucură de o mobilitate 
specială și sunt capabile de a devora, - “tot felu 
de corpuri solide. 

Aceste phagocite îndeplinesc un rol foarte im-. 
portant în organism ; ele se adună în număr mare 
în jurul microbilor sau în jurul altor diferite 
corpuri străine capabile de'a vătăma sănătatea 
gazdei, și le nimicește. Ele sunt dotate de o sen- 
sibilitate proprie; au uv fel dă odorat și de gust 
care le permite de a cunoaște constituţia me- 
diului care le înconjoară. Dupăii impresiunea ce o 
simt, ele se apropie de corpurile care o provoacă, 
rămân indiferente sau chiar se îndepărtează. 
"Când microbii infecțioşi pătrund în organism, 

ele sunt atrase de către produsele microbiene şi 
năvălesc asupra lor. 

Din lupta aceasta dintre parazite şi celulele 
phagocite ale gazdei, victoria va fi a aceluia 
care va fi înarmat cu mijloace mai bune. In toate 
organismele, zice” Metchnikoff, plecând dela cele 
mai inferioare, se găsesc boale infecțioase pro- 
duse de paraziți aparţinând la încrengături și 
clase diferite. E deci foarte natural să -se pre- . 
supue că acest parazitism cauzează o serie deter- 
minată de tulburări în 'organisinul infectat; pro- 
vocând chiar şi fenomene de reacțiune din partea 
acestui din urmă. 

* Pentru a dovedi lupta dintre fagocite şi para- 
C .
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ziţi, vom aminti numai unul din numeroasele 
exemple aduse de Metchnikott acela cu Dafnia. 

Daphniile sunt atinse de o maladie parasitară 
produsă de sporii mucorineelor, Acţiunea pha- 
gocitară 'a leucocitelor este foarte uşor de stu- 
diat sub microscop la aceste animale din causa, 
transparenţei lor. Celulele fagocite inglobeâză în 
interiorul lor, sporii, împedecând germenațiunea 
parasitului protege astfel organismul invadat. 
„Dacă în organism au invadat prea mulți spori, 

celulele fagocite nu mai sunt capabile ai ingloba, 
boala face progrese dafnia trebue să sucombe. 

Un alt 'exemplu în care parasitul nu e mono- 
celular, ci un nematod este -acela cu Jihabdiles, 
parasitul testicular al râmei. Acest animal, cu 
toată dimensiunea, lui, mobilitatea și soliditatea 
cuticulei lui, are de. suferit o luptă cu numeroa- 
sele fagucite ale râmei. 
„Aceste celule atacă nematodul întors în spi- 
rală, formând împrejurul lui o masă compactă, 
un fel de înveliș gros asemine -acelui care se 
produce la, gregarini. Examenul microscopic a 
rhabditului astfel învelit dovedește după Met- 
chinkof că fagocitele au înconjurat nematodul 
în viață, fiind că el se mișcă în interiorul masei 
fagocitare. Incomodat însă de această masă de 
fagocite, nematodul secretează împrejurul cor- 
pului straturi chitinoase care nu produc nici 
odată adevărate chisturi, dar care formează o 
cuticulă, suplimentară. care ajunge adeseori de o
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grosime extraordinară. Această secreţiune atât 
de abondentă trebue să slăbească parasitul, fiind 
că el perde. granulațiunele grase de care era 
umplut la început și devine cu totul transparent. 
Mai mult, examinând conţinutul testicular al râ- 
mei, se găsesc uneori în mijlocul capsulelor fa- 
gocitare, mase refringente, în interiorul cărora 
se recunosc ușor straturile cuticulare complect 
diformate și -resturile nematodului, înfășurate de 
produsele secrețiunei. 

Asistăm la o adevărată luptă între două ființi 
viețuitoare — zice JMetchnikoff — aparținând ace- 

„luiaș tip al regnului animal. In vreme ce ver- 
“mele nemetod se apără cu ajutorul : secrețiunei - 
cutanee, râma luptă cu o armată de celule. mo- 
bile și dotate de proprietăți. phagocitare. Este 
evident că aceste din urmă, acoperind cu masa 
lor parasitul, incomodează pe acesta din. urmă 
în existența sa, fără ca să se poată preciza mo- 
dul intim a acestei reacțiuni phagocitare. Poate 
că ea împedică afluxul materiilor nutritive sau 
a oxigenului; poate că este o secrețiune vătă- 

“mătoare din partea fagocitelor. Eată grupele de . 
parazite, care le putem mai ușor procura: 

Protozoarii parâsiţii din clasa Sporosoarilor e 
bine a se conserva împreună cu organul în care 
sau găsit, direct în alcool 80%, 

Gregarinii trăiesc în organele diferitelor ne- 
vertebrate; ni le procurăm uşor din aparatul di- 

.
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gestiv de la Blatta europaea, Gamarus pulex 

larvele de Tenebrio molitor L. şi larvele de libele. 
După ce le tăiem capul şi ultimul inel al ab- 

_domenului, tăiem animalul dealungul cu foarfe- 

cele pe partea dorsală, îl ţinem în mâna stângă, 

" iar cu cea, dreaptă introducem în corp prin sec- 

ţiune o pensetă fină cu care tragem afară apa- 
raiul digestiv, pe care "1 punem pe un port-obiect 
într'o picătură de soluțiune de sare de bucătă- 

rie 1/20%/, tăiem aparatul digestiv de-a lungul cu 

foarfecele pentru ca conţinutul să curgă în so- 

luţiune, îndepărtăm pereţii deşerți, acoperim so- 
luţiunea cu o lamelă de sticlă şi observăm gre- 

garinii care au forma lungăreaţă constituiți din 

o parte anterioară mai mică Protomerit şi din 

una posterioară mai mare Deutomerit. In deuto- 

merit se află nucleul, gregarinii fără protomerit 

Monocystidieni îi găsira în testiculele de la râme 
(Lumbricus terestris). : 

Aizosporidii ni-i procurăm de pe peştii noștri 

de apă dulce, trăiesc pe epidermă pe branhii 
sau în mușchi. Se presintă sub forma unor um- 

flături albe gălbii, care dacă le spargem curge 

din ele o materie ca puroiul: Dacă punem o pi- 

cătură din ea pe un port-obiect, o amestecăm 

cu o picătură, de apă şi o examinăm sub micros- 

cop, vedem că se desface în o gramadă de corpi 
“fusiformi numiţi Psorospermii, umflăturile ce le - 
conţin şi în care ei Şau luat naștere sunt Mixos- 
poridiile.
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Coccidieni trăiesc ca parasite în interiorul ce- 
lulelor epiteliale, unele forme le găsim în țesă- 

tura conjunctivă. Ni-i procurăm din maiul epu- 

raşilor, din aparatul digestiv dela șoareci dela 
pisică, și din rărunchiul de culbeci (Helix hor- 
tensis). Maiul epuraşilor atinşi de coccide are în 

el niște nodule învălite de țesătură conjuctivă, 
aşezate prin canalele. biliare. Dacă tăem aceste 

nodule şi le .examinăm conţinutul, ce e ca un fel 

de puroi, vedem în el niște corpuscule .cu con- 

ţinutul granulos, aceste sânt coccidele. | 

Coccidele dela șoareci și pisici le obținem mai 
ușor, dacă le tăiem câte o bucăţică din aparatul 

digestiv şi-l lăsăm să macereze o zi în ameste- 

cul lui Miiller, apoi cu o lamă de metal râdicăm 

de pe el mucoasele și le întindem cu ace pe un 
port-object ; în interiorul celulelor epiteliale, 

observăm coccidele. 

Coccidele din rărunchiul dela Helix hortensis, 

le căpătăm dacă facem secţiuni în rărunchi după 

ce i-am întărit în acid cromic. Conservarea lor 
se face mai bine în glicerină. . 

Ciliaţii. Foarte uşor şi oricând ne: putea pro- 
cura genurile Opalina şi Nyctotherus din intes- 

tinul gros dela broască, care trăiesc în mucoase 

și escremente. După ce am amorțit broasca fa- 
cem o tăietură mediană pe partea ventrală şi 

apucăm cu penseta din cavitatea viscerală intes- 

tinul gros pe care-l separăm de restul tubului 
digestiv şi de anus şi-l punem într'o sticlă de
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ceasornic după ce-l tăiem de-alungul cu foarfe- 
cele. Scoatem escrementele împreună cu mucoa- 
sele şi le punem pe un port-object într'o picătură 
de soluție de sare de bucătărie !/, 0/0. Punem 

- deasupra, o lamelă de sticlă, unsă la toate patru 
colțurile cu un amestec de ceară şi parafină — 
examinăm apoi sub microscop. 

- Opalina are corpul plat aproape eliptic, şi aco- 
perit de cilivibratili, servind pentru înot şi re- 
înoirea .continuă a licidului' în care animalul tră- 
iește, Nyctatherele sânt mai mici, ovoide, şi 
puţin transparente, opalina nu are. gură se hră- 
neşte prin endosmosă. Nyctatherus. are o gură 
cărnia”i urmează un esophagiu. 

Viermi Plathelminţi. Dintre trematozi, Disto- 
mienii sânt uşor de procurat; trăiesc cu puţine 
escepții pe animale din toate clasele, și dacă nu- 
mărul lor e foarte mare pe pești, nu e mai puţin 
numeros la paseri și mamifere, pe care-l capătă 
hrănindu-se cu viermi, moluște și crustacee. Ge- 
nurile Distomum Clavigerum ni-l procurăm ori 
când dela broaște. 

| După ce am omorât broasca (Bufo variabilis) 
_o tăiem. pe partea ventrală ȘI scoatem din cavi- 
tatea viscerală intestinul subţire pe care-l tăiem 
dealungul, în interior se află trematozi lungi de 
2—3 milimetri, îi separăm cu o lamelă de inetal 
de mucoasele intestinale și-i punem într'o sti- - 
cluță de ceasornic în o soluţie de sare de bucă- 
tărie 1/9. Apoi așezăm două din ele pe un port
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object, una pe partea ventrală, iar cealaltă pe - 
partea dorsală, fața dorsală e netedă, iar cea 
ventrală are pe mijlocul ei o ventuză. La unul 
din capetele corpului se mai află o ventuză, 
în fundul căruia se află gura. Ne mai putem 
procura și alte specii precum Distomum tereti- 
culle din stomahul dela știucă. | 

" Galbaza. Distomum hepaticum și Distomum lan- 
ceolatum le găsim în ficatul 

de oae pe care ni'l procu-: 
răm dela abator. 

D. Hepaticum are corpul: 
foliaceu. Lungimea totală 
20—30 mm. pe S—13 mm. 
lăţime. Ventusa bucala este 
circulară şi terminală; ven- 
tusa posterioară mai mare 
și triangulară. 'Trăește în 
„canalele biliare la oae; s'a 
găsit însă şi la om în ficat; 
sânge, tumori sub cutanee Pig. 110. — Galbaza a, gura 
și în plămâni. e, tubul digestiv; d, xentusa. 

D. lanceolatum are corpul lanceolat. Lungimea 
totală 4—9 mm. pe 1 mm. 5—2 nm.5 lăţime. 
Trăeşte şi ea în canalele biliare la oae și “alte 
erbivoare. 

Trematodele și Hirudineile cctoparosite de 
peşti le punem în puțină apă într'o sticluță de 
ceasornic, şi îndată -ce sunt complect întinse 
turnând repede deasupra lor o soluţiune concen- 
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trată ferbinte 'de sublimat. După 10 până la 20 
minute le schimbăm în alchool 70%, în care pu- 

  

Fig. 111. — Tenia solium. a capul ; b, 
porii genitali; 1, capul mărit; a rostr 

2, un croşet isolat, 

  

nem câteva picături 
de iod ca să ia cu- 
loarea galbenă ca 

„de vin. Alcoolul io- 
dat se schimbă de 

mai multeori, până 
ce nu-și mai pierde 
culoarea galbenă, 

iar viermii se con- 
servă în alcool cu- 
rat de 70%. 

Cestoizii. Ne pro- 
curăm prin inter- 

venția unui medic 

următoarele tenii 

sau panglice para- 

site la om: 
1) 'Tenia solium, 

lungă de 10—12me- 

tri, în corpul format 

din 800—900 seg- 

mente rectangulare 

(proglotide) lipite 

cap la cap; la una 
b; .. sua 

ul; din extremităţi se 
b, corona de croşetă; e, e, ventusele; 

află capul puţin mai 
„mic ca măgălia unui bold, purtat de un gât fili- 
torni, ale cărui segmente scurte merg. din ce. în
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ce crescând mai tare în lungime, cu cât se 

apropie de cealaltă extremitate a corpului. 

Capul prezintă deasupra lui două coroane din“ 
26 croșete şi 4 ventuze, prin ajutorul cărora se 
fixează de păreții intestinului. Din cauza vieţei 

"parazitare gura şi aparatul. digestiv au dege- 
nerat, nutriţiunea se face prin porii cuticulari 
de la suprafaţa corpului. 

Fiecare segment este un individ hermafrodit 
cu organe bărbăteşti și femeești. Ouăle fiind 
înghiţite de cătră porci, coaja lor se distruge 
şi embrionul, care se formează în interiorul lor, se 
“desvoltă în stomahul porcului. Embrionul _pre- 
zintă 6 croșete (Lara hezanta), cu care sparge 
păreţii aparatului digestiv şi merge de se fixează 
în muschi, luând forma unei vesicule albe de 
mărimea unei boabe de mazere, numită Cyslicer- 
curs cellulosae. Dacă omul mănâncă carne de porc, 
atinsă de cysticerci, ei cresc îndată ce au ajuns 
în stomac şi peste câteva săptămâni ajung tenii 
de câte un metru care se fixează cu croșetele şi 
trăesc în intestinul subţire. 

2) Tenia mediocanelata trăeşte tot în intestin la 
om, însă are corpul din 1200—1300 segmente, 
nu prezintă croșete și cysticercii, trăesc în car- 
nea de bou. Prezenţa teniilor în intestine pro- 
“voacă adese ori accidente de epilepsie, dureri.ab- 
dominale, ghiorăituri, fiori, vărsături, diarie sau 
constipaţiune, şi dacă unele persoane conservă 
aparențele sănătăței, altele devin foarte anemice.
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Se vindecă de tenii cu scoarță și rădăcină de 
rodii, semință de bostan (dovleac), kousso, etc. 
Trebue observat să iasă capul, căci în caz con- 
trar se îmulțesc repede prin muguri. 
„Ne mai putem uşor procura 1. dela câni, Tenia 

echinococus, o tenie mică a cărui corp este cons- 
tituit din “patru segmente. (3— 6mm. lungime) 
trăește în număr mare în intestinul subțire la 
câine, dar e foarte primejdioasă din cauză că 
cysticercul se dezvoltă în ficat la om, ajungând 
de mărimea unui ou şi a unei portocale cunoscut 
sub numele de Iyst hydatic sau Lchinococ. 2. Di- 
pylidium caninum, care trăește în intestin la câinii 
tineri ; din intestinele de guzan și şoarece ne 
putem procura Fymenolepis murina. 

„_ Oysticereii teniilor menţionate mai sus ni-i 
procurăm dela diferite animale. | 

Cysticercus cellulosae sau măzărichea de porc care 
are forma unei vesicule de 6—0ymm. lungime, din: 
carnea de porc; 

Cysticercus bovis sau măzărichea de vită, ve- 
siculă oblongă de 4—8mnm. lungime din carnea 
de vită; . 

Echinococus polymorphus, eysticercul teniei Echi- 
nococus ni-l procurăm dela miei sau prin inter- 
venția medicului, dela. om ; 

Cyptocustes trichodectis eysticercul de Dipylidium 
caninum, trăeşte în cavitatea viscerală a pure- 
celui şi a păduchelui de câine. 

Cysticercul de Hymenolepis murina şi diminuta
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în corpul de guzan, șoarece sau în corpul unor 
insecte, etc. | i 
"Tot prin intervenţia unui medic ne putem pro- 
cura Bothriocephalus. Acest, vierme trăește în in- 
testine la om şi se aseamănă la prima vedere cu 
tenia, fiindcă are corpul lat ca o panglică. El are 
pa A 

  

Fig. 112. — Situaţia porilor genitali la diferitele genuri de cestoizi A, Taenia; B, Dipylidium ; C, Hytenolepis ; D, Darainea; 
E, Bothriocephalus ; F; Diplogonoporus, 

o lungime de 5—8 metri format din 3000-—4000 
segmente. a 

Se deosibeşte de tenie “fiindcă în loc de ven- 
tuze circulare capul prezintă: două depresiuni 
longitudinale, bothridii iar pori sexuali sunt si-
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tuaţi pe mijlocul feţii ventrale a segmentelor în 

loc de a fi pe marginile lor ca la tenii. | 
El nu se poate dezvolta decât în apă; em- 

brionul prezintă 6 croșete şi numeroși cilii, trăește 
mai multe zile în apă până e înghiţit de o știucă 

sau de un mihalţ; ajuns în interiorul tubului di- 

gestiv la acești peşti, sparge pereţii lor şi merge 

de se anchistează în inuşchi, adică se transformă 

"în cysticerci. Omul, câinele sau pisica, mâncând 
știuca, sau mihalţul, înghit cysticerii, care în in- 

testinul lor se dezvoltă și se transformă în bo- 
triocefa]. E 

Bolnavul de Bothriocephalare sau un apetitexa- 
gerat sau din contră o lipsă de poftă de mân- 
care; el poate avea vărsături, diaree sau consti- 
paţiuni; în general sufere de anemie. 

Botriocefalul se combate cu rhizomul de ferigă 

(Polystichum filix-mas) şi cu esență de iereben- 

„tină; tratamentul se continuă până ne convingein 
că viermele a, fost expulzat cu cap cu tot. 

Patria acestui vierme este Șviţera franceză, 
regiunea, locurilor: Geneva, Neuchatel, Morat şi 

Bienne; apoi Olanda, Suedia și Rusia. La noi 
de asemine este foarte comun și mai cu seamă 
în Delta Dunărei unde populațiunea se nutrește 
mai mult cu pește.



]. Teniade 

Capul cu ventuze. 
Pori genitali late- 

rali. 

II. Bothrioce phelidae 

Capul cu două de- 
presiuni (botriâii). 
Porii genitali me- 

„ diani şi ventrali. 

= 

Nematielminţii. Atară de ascaris 5 Domo icoi des (im- 
bricii) dela om, ne mai procurăm limbrici dela, 
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Taenia . 

Un singurpor ge- T, solium 
nital, care alter- T. mediocanelata 
nează în mod regu- / m, echinococus 
lat (fig. A). 

Dipylidiun 

Doi pori genitali ? D. caninum 
(fig. B). ” 

Hymenolepis 

Un singur por ge- + murina 
nital pe inel : porii + Diminuta 
unilaterali (fig. C). 

Darainea 

Un singur por ge- D. madagasca- 
nital pe Rostm cu riensis 

crosete caduce . 
(fg. D). - 

Bothriocephalus 
NR - B. latus 

„ Orificiile sexuale / p, cordatus 
pe un singur rând | p, mansoni 
median (fig. E), 

E Diplogonoporus . 

ificii xual , Orificiile sexuale „D. grandis 
aşezate pe două 

“rânduri paralele. 

cai și boi, ascaris Megalocephalus. Deosebim băr- 
baţii de .femei prin aceia că sunt mai „scurţi și 
mai. lungi. 

Un nemathelmint parasit din cei mai prim ejdioşi, 
dar care din: fericire la noi.e rar, este Trichina, 

4
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(fig. 113). Acest vierme produce boala mortală 
cunoscută sub numele de trihinosă.. Se afirmă că 
în Germania trihinosa face mai multe victime decât 
pesta şi cholera. In România s'a observat numai: 
două cazuri de trihinosă, unul în București când 
s'a găsit trichina anchistată în muşchi, la autopsie, 
în timpul vieţii însă acest caz a trecut fără a fi 
fost cunoscut. Al doilea caz s'a observat într'o 
familie polonă-germană de fabricanți de: bere 
din care trei persoane au murit. 

  

Fig. 118. — Trichină întoarsă în spirală într'un muşchiu de porc. 

<Acanthocephalii. Ni-i procurăm din aparatul di- 
gestiv dela peştii de apă dulce precum şi din in- 
testinul' subţire al porcului: 

Arthropodele. Sunt ectoparazite- şi ni le procu- 
răm de pe orice mamifer, pasere, reptil sau peşte 
dacă-l examinăm la suprafaţa corpului cu aten- 
țiune, - 

Dintre paraziţii arthropodari, n mai comune sunt 
insectele și arachnidele. Ă 

Insectelor aparţin : Ploșniţa, stelița sau pădu-
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chele de lemn (Acanthia lectularia fig. 114), unul 
din” cei mai răspândiţi parazit sugător de sânge 
al omului. Corpul este turtit dorso-ventral fără 
de aripi, de culoare ruginie, poate trăi mai mult 
de : un an fără ca să se hrănească. Ziua stă as- 

cunsă prin crăpături şi noaptea 

ese după hrană. Acest parazit 

mai este uricios din cauza mi- 
- rosului său displăcut, produs de 
către secreţiunea unor glande 
din corp. 

Paduchele (Pediculus, fig. 115) 
Fig. 114. —Ploşniţa.. cu trei specii cari trăesc pe 

om: Pediculus capilis care trăeşte pe cap; Pe- 
diculus vestimenti care trăeşte pe corp şi Pediculus 
labescentium “care-și depune oule dedesubtul epi- 
dermei şi se înmulțește cu aşa mare repegiune 

că nu se poatea stârpi, acesta, . 
produce boala de care a murit 
Philip al II-lea al Spaniei 
Sylla etc. 

Paduchele lat sau Morpionud 

este cu mult mai mic, toracele 
contopit cu abdomenul şi acest 
din urnă constituit din 9 seg- 43 | 
mente. Trăeşte în regiunile Fig. 115. — Păduchele. 
păroase ale organelor sexuale. 

Pe câine, bou, cal, pore. și alte mamifere tră- 
eşte un alt gen de păduche numit Haematopinus. 

" Afară de pediculide, a căror gură este confor-     
ti
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mată pentru înţepat și supt şi care se hrănesc - 
cu sânge, mai sunt un fel de insecte mici, tot 
fără de aripi dar cu gura conformată pentru ros. - 
Astfel este ganul 'richodectes canis care trăeşte 
pe. câine hrănindu-se cu producţiunile sale epi- 
dermale 'și pilifere. 

Insectelor parazite mai aparţine şi puricele, 
(Pulex) chicherița (Melophagus ovinus) [ânțarii (A- 
nopheles şi: Culex) muştile, ete, 
Dinclasa arachnidelov 

avem următoarele pa- 
razite mai comune: .:! 

Sarcoptes scabiei (fig. 
116) acarieni. cari de 
abia se văd cu ochiul 

"liber, trăesc pe supra- 
faţa corpului .la per- 

soanele murdare,. se 
ivește pentru prima, 

oară între degete la 
mâini, F'eimmeea, sapă Fig. 116. — Sarcoptes scabiai, 

galerii în epidermă în care își depune oule pro- 
ducând boala cunoscută sub numele de die. : 

Demodex folliculorum, trăeşte în glandele .se- 
bacee la om producând coșurile. negre, mai: cu 
seamă pe nas, frunte. şi buze. 

Ixodes icinus, (căpușa) când este Rămândă « e 
subțire ca o hârtie şi mică iar după ce a supt 
sânge se umflă. cât bobul. de fasole. Căpuşa, 

„trăeşte pe arbori de unde se lasă pe vite şi pe  
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oameni sugându-le sângele. O specie de căpușă 
trăeşte pe șopârlele din împrejurimile Iaşului. 

            
„ Trăeşte în urechi precum se vede în fig. 117 pe 
marginea deschiderei bucale şi a deschiderei anale.
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