SOCIETATEA PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, ROMÂNIA
Tel. 0232 / 201467

Fax. 0232 / 201495

e-mail: leonard_olaru@yahoo.com
tabara_d@yahoo.com
http://www.geo-paleontologica.org

Buletin Nr. 16

Septembrie 2009

CUPRINS

CONTENTS

1. L. Olaru – Paleontologia între
ultimele două simpozioane ale
Societăţii
Paleontologilor
din
România.
2. T. Obadă – „LIUBA” Cronica
cercetărilor unui pui de mamut.
3. T. Brustur – O carte de excepţie: A.
Seilacher – TRACE FOSSILS
ANALYSIS
4. Din activitatea membrilor SPR (D.
Ţabără).
5. In Memoriam, Prof. dr. Iustinian
Petrescu.
6. In Memoriam, Prof. dr. Nicolae
Gh. Țicleanu.
7. Membrii Societăţii – situaţia
financiară

1. L. Olaru - Palaeontology between
the last two symposiums of the
Romanian
Society
of
Paleontologists.
2. T. Obadă – „LIUBA” The research
chronical of a baby mammoth.
3. T. Brustur – An exceptional book:
A. Seilacher - TRACE FOSSILS
ANALYSIS
4. Activity member SPR (D. Ţabără).
5. In Memoriam, Professor Iustinian
Petrescu Ph.D.
6. In Memoriam, Professor Nicolae
Gh. Țicleanu Ph.D.
7. RSP – Members and financial report

Editor,
Leonard Olaru
Daniel Ţabără
(English version: Alexandra Scutaru)

ROMANIAN SOCIETY OF PALEONTOLOGISTS

Honorary presidents:
Prof. Theodor Neagu Ph. D.
Member of Romanian Academy
University of Bucharest
Executive president:
Prof. Leonard Olaru Ph. D., „Al. I. Cuza” University, Iaşi
Vice presidents:
Prof. Ioan Bucur Ph. D., Babeş Bolyai University, Cluj-Napoca
Titus Brustur Ph. D., National Institute of Marine Geology and Geo-ecology,
Bucharest
Lecturer Zoltan Csiki Ph. D., University of Bucharest
Lecturer Daniel Ţabără Ph. D., „Al. I. Cuza” University, Iaşi
Secretariate:
Assoc. Prof. Paul Ţibuleac Ph. D., „Al. I. Cuza” University, Iaşi
Lecturer Mirela Popa Ph. D., Babeş Bolyai University, Cluj-Napoca
Treasurer:
Lecturer Viorel Ionesi Ph. D., „Al. I. Cuza” University, Iaşi

Societatea Paleontologilor din România

Buletin nr. 16, septembrie 2009
Paleontology between the last
two symposiums of the Romanian
Society of Paleontologists

Paleontologia între ultimele două
simpozioane ale Societăţii
Paleontologilor din România

The
Romanian
Society
of
Paleontologists (RSP), as a nonprofit
professional
society,
includes
specialists from the extended field of
Paleontology and Biostratigraphy from
our country, as well as specialists from
abroad. The research activity in this
field mainly takes place in the
universities (Bucharest, Cluj, Iaşi,
Suceava, Ploieşti), and in other
specialized institutes or even in
productive factories, etc. Among these,
we mention the Romanian Geology
Institute, the Romanian Geological
Museum, the Speleological Institute
from Bucharest, the natural history
museums from Oradea, Sibiu, Bârlad,
the
GEOMOLD
Company
from
Câmpulung Moldovenesc, etc.
The balance times for this activity
are mainly expressed by the papers
presented at the symposiums of the
society which take place biennially. At
the end of each symposium, the main
presented papers are published in the
scientific review Acta Palaeontologica
Romaniae, which came to the VIth
volume.
Nowadays, the Romanian Society of
Paleontologists is maybe one of the
few professional associations in the
country which normally develops its
activity and maintains its organizational
rhythm for the biennial symposiums.
The economical crisis which also
affected the research activity from our
country is fully felt in granting fewer
funds destined for the activity of study,
research and creation.
From the economical life of
numerous countries, many institutions,
companies and firms disappeared,
which generally used and applied in
the production process the results of
the geological researches and where
the
paleontological
and

Societatea
Paleontologilor
din
România
(SPR),
ca
societate
profesională
non-profit,
cuprinde
specialişti din domeniul larg al
Paleontologiei şi Biostratigrafiei din
ţară, precum şi unii specialişti din
străinătate. Activitatea de cercetare din
acest domeniu se desfăşoară în
principal în universităţi (Bucureşti, Cluj,
Iaşi, Suceava, Ploieşti), precum şi în
unele institute specializate, sau chiar şi
în unităţi productive ş.a. Între acestea
de remarcat Institutul Geologic al
României,
Muzeul
Geologic
al
României, Institutul de Geologie
Marină (GEOECOMAR) din Bucureşti,
Institutul de Geografie din Bucureşti,
Instituitul de Speologie din Bucureşti,
muzeele de istorie naturală din
Oradea,
Sibiu,
Bârlad,
S.C.
„GEOMOLD”
S.A.
Câmpulung
Moldovenesc ş.a.
Momentele de bilanţ ale acestei
activităţi sunt exprimate în principal
prin
lucrările
prezentate
la
simpozioanele societăţi care se
desfăşoară din doi în doi ani. La finele
fiecărui simpozion, lucrările principale
comunicate sunt publicate în revista
ştiinţifică
Acta
Palaeontologica
Romaniae, care a ajuns la volumul VI.
Societatea
Paleontologilor
din
România este astăzi poate printre
puţinele asociaţii profesionale din ţară
care îşi desfăşoară normal activitatea
şi care îşi păstrează încă ritmul de
organizare a simpozioanelor sale
odată la doi ani.
Criza economică ce a cuprins şi
activitatea de cercetare din ţara
noastră se resimte din plin prin
acordarea a mult mai puţine fonduri
destinate activităţii de studiu, cercetare
şi creaţie. Au dispărut din viaţa
economică a ţării numeroase instituţii,
societăţi şi firme care utilizau şi aplicau
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în producţie rezultatele cercetărilor
geologice în general şi în care îşi
găseau loc şi studiile paleontologice şi
biostratigrafice.
Din ce în ce câmpul de cercetare
pentru Paleontologie şi Biostratigrafie
se restrânge, şi acesta este un
fenomen global. Numai pasiunea şi
perseveranţa de cercetător, insistenţa
şi intuiţia unor colegi, precum şi dorinţa
de descoperire şi punere în valoare a
noului, coroborate cu puţinele resurse
pentru cercetare, contribuie ca steagul
studiilor
paleontologice
şi
biostratigrafice să fie încă ţinut sus.
În acest spirit de emulaţie şi
colaborare se menţin şi astăzi studiile
şi cercetările de paleontologie şi
biostratigrafie din ţara noastră, precum
şi colaborările şi relaţiile internaţionale
între cercetători.
Fiecare simpozion al SPR se
organizează cu unele sacrificii, cu
eforturi financiare şi organizatorice
uneori greu de realizat. Deşi mijloacele
de informare şi de publicare a
rezultatelor ştiinţifice sunt astăzi mult
mai mari, lipsa în general a fondurilor
financiare şi în special a sponsorilor
face dificilă şi greoaie activitatea
primară şi obligatorie de cercetare în
teren, mai ales pentru tineri. La
acestea se adaugă pentru unii şi
comoditatea.
Cu toate aceste greutăţi şi
neajunsuri, observăm rezultate bune în
activitatea ştiinţifică, prin articolele,
cărţile, monografiile şi alte materiale
publicate în urma simpozioanelor SPR,
sau cu ocazia altor manifestări
ştiinţifice interne şi internaţionale.
Ultimul
simpozion
SPR
s-a
desfăşurată la Iaşi, în perioada 21-23
septembrie 2007, în cadrul Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi. Participanţii,
destul de mulţi, dar mai puţin ca la
simpozioanele anterioare, au prezentat
multe comunicări interesante şi diverse
ca orientare ştiinţifică. Au participat mai
puţini colegi din străinătate ca altădată,

biostratigraphical
studies
were
appropriate.
The research field for Paleontology
and Biostratigraphy is getting smaller,
and
this
represents
a
global
phenomenon. Only the researcher’s
passion
and
perseverance,
the
insistence and the intuition of some
colleagues, as well as the desire to
discover and to price the new, all
corroborated with the few research
resources, make the flag of the
paleontological and biostratigraphical
studies to continue to wave.
Considering this emulation and
collaboration state, the paleontological
and biostratigraphical studies and
researches continue in our country at
the present time, as well as the
international
collaborations
and
relationships between researchers.
Each symposium of the RSP takes
place with some sacrifices, with
financial and organizational efforts,
sometimes hard to respect. Although
the informational and publishing means
of the scientific results are more
extended these days, the general lack
of the financial funds and especially of
the sponsors make the primary and
compulsory field activity difficult and
hard, especially for the youngest ones;
beside the indolence of others.
Despite all these difficulties and
drawbacks, we notice the good results
in the scientific activity, by articles,
books,
monographs
and
other
published papers as a result of the
RSP symposiums or other internal or
international scientific manifestations.
The last symposium of the RSP took
place in Iaşi, between September 2123, 2007, as part of “Al. I. Cuza”
University. The participants – quite
many, but fewer than at the previous
symposiums – presented many
interesting
and
divers
scientific
communications. Considering other
years, fewer colleagues from abroad
participated, due to other parallel
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fie datorită desfăşurării în paralel a
altor manifestări ştiinţifice în Europa
sau în SUA, fie datorită unor măsuri
abuzive privind eliberarea vizelor de
intrare în România (vezi colegii din
Republica Moldova). În urma acestui
simpozion a apărut volumul VI al
revistei
Acta
Palaeontologica
Romaniae, care cuprinde 30 de
articole ştiinţifice foarte interesante şi
diverse ca orientare ştiinţifică. La
acestea se adaugă o importantă
contribuţie ştiinţifică de sinteză a acad.
prof. doctor Theodor Neagu, intitulată
„Bazele paleontologice ale Geologiei şi
Biologiei” şi alte câteva articole
diverse.
Trebuie să remarcăm la acest
simpozion, pe lângă diversitatea
comunicărilor prezentate şi acurateţea
ştiinţifică a acestora, urmate de
discuţiile consistente şi pertinent
purtate între specialişti.
Ca de fiecare dată, aplicaţia de
teren finală a fost interesantă şi
instructivă pentru toţi participanţii.
Considerăm astfel că şi volumul VI din
Acta
Palaeontologica
Romaniae,
publicat cu lucrările importante de la
acest simpozion se ridică la nivelul
ştiinţific elevat al celor 5 volume
anterioare. Ce urmează în viitor?
După
cum
ştim
urmează
Simpozionul al VII-lea al SPR ce va
avea loc în perioada 22-24 octombrie
2009, în organizarea Filialei Cluj a
SPR, împreună cu Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.
Tematica
simpozionului
este
interesantă şi cuprinzătoare şi credem
că reprezintă garanţia unor viitoare
comunicări
ştiinţifice
valoroase.
Aceasta cuprinde secţiile: 1. Tendinţe
noi în paleontologie; 2. Paleontologia
nevertebratelor şi vertebratelor; 3.
Micropaleontologie; 4. Paleobotanică şi
Palinologie; 5. Paleoecologie şi
Paleogeografie; 6. Tafonomie şi
Ichnologie; 7.
Biostratigrafie;
8.
Sedimentologia siturilor paleontologice;

scientific manifestations from Europe
or the USA, either to some abusive
rigors as regards the exit visa release
for Romania (see the colleagues from
the Republic of Moldova). As the result
of this symposium, it was published the
volume
of
the
Acta
VIth
Palaeontologica Romaniae review,
which includes 30 very interesting and
divers scientific papers. To all these,
there is added an important synthesis
scientific contribution of Acad. Ph.D.
Professor
Theodor
Neagu,
“Paleontological bases of Geology and
Biology”, and other different papers.
For this symposium, beside the
diversity of the presented papers, we
also have to notice their scientific
accuracy, followed by the consistent
and pertinent discussions between the
specialists.
As each time, the final field trip was
interesting and instructive for all the
participants. Therefore, we consider
that the VIth volume of Acta
Palaeontologica Romaniae, published
with important papers from this
symposium, raises to the elevated
scientific level of the previous 5
volumes. What the future holds?
As we know, the VIIth Symposium of
the RSP will take place during October
22-24, 2009, organized by the Cluj
Branch of the RSP, together with
“Babeş-Bolyai” University from Cluj
Napoca. The symposium thematic is
interesting and we believe that it
represents the guaranty of some future
valuable
scientific
papers.
This
includes the sections: 1. New
tendencies
in
Paleontology;
2.
Paleontology of Invertebrates and
Vertebrates; 3. Micropaleontology; 4.
Paleobotany and Palynology; 5.
Paleoecology and Paleogeography; 6.
Taphonomy
and
Ichnology;
7.
Biostratigraphy; 8. Sedimentology of
paleontological
sites;
9.
Fossil
diagenesis; 10. Paleontology and the
surrounding environment.
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9.
Diageneza
fosilelor;
10.
Paleontologia şi mediul ambiant.
În perioada dintre cele două
simpozioane, activitatea de cercetare
paleontologică şi biostratigrafică s-a
desfăşurat conform specificului şi
specialiştilor de la fiecare institut de
învăţământ superior şi de cercetare din
ţară: s-au urmărit temele de cercetare
propuse; s-au activat grupele de
cercetare pe direcţii specifice de
cercetare; s-au rezolvat unele proiecte
şi granturi CNSIS; s-au realizat
colaborări şi contacte între specialişti
pe relaţii interne şi internaţionale. Între
realizările
mai
importante
sunt
publicaţiile apărute sub formă de cărţi,
monografii sau lucrări ştiinţifice,
publicate în diferite reviste, unele
cotate ISI. Au continuat, în limita
posibilităţilor financiare, schimburile cu
străinătatea
şi
participările
la
congresele interne şi internaţionale.
Multe dintre lucrările publicate au primit
premii ale Academiei Române sau
altele, precum şi aprecieri ale
specialiştilor străini. Sunt demne de
menţionat şi manifestările ştiinţifice ale
studenţilor geologi de la Iaşi şi Cluj
Napoca. S-au susţinut în această
perioadă importante şi valoroase teze
de doctorat, cu semnificative contribuţii
originale ale autorilor lor.
Nu putem spune că cercetarea
ştiinţifică în domeniul Paleontologiei şi
Biostratigrafiei s-a desfăşurat fără
lacune. Lipsa suportului financiar
pentru toţi cei angajaţi în cercetarea
ştiinţifică din universităţi şi institute
specializate s-a simţit din plin. Pentru
unii, eforturile financiare personale au
fost foarte mari. La nivelul MEC nu se
alocă fonduri importante pentru
cercetări fundamentale, iar tinerii nu
sunt suficient de sprijiniţi în realizarea
unor proiecte importante sau teze de
doctorat.
Instituţiile
abilitate
să
supervizeze cercetarea ştiinţifică în
România şi-au restrâns în ultimul timp
disponibilităţile financiare. Nu am ajuns

Between the last two symposiums,
the
paleontological
and
biostratigraphical research activity took
place according to the specific and the
specialists from each upper education
and research institutes of our country:
the proposed research subjects were
respected; some projects and CNSIS
grants were managed; collaborations
and contacts between specialists by
intern and international relationships
were accomplished. Between the more
important accomplishes we mention
the publications, including books,
monographs and scientific papers,
published in different reviews, some of
them ISI considered. According to the
financial possibilities, the exchanges
with the foreign countries and the
participations at different intern and
international congresses continued.
Many of the published papers were
awarded by the Romanian Academy
and other institutions, and also they
received appreciations from the foreign
specialists. Also, we must mention the
scientific manifestations of the Geology
students from Iaşi and Cluj Napoca.
During this period, important and
valuable Ph.D. theses were argued,
with significant original contributions of
the authors.
We cannot say that the scientific
research in the Paleontology field took
place with no problems. The lack of a
financial base for all those involved in
the scientific research from universities
and specialized institutes was fully felt.
For some, the personal financial efforts
were huge. At the level of Ministry of
Education and Culture no funds are
allocated for fundamental researches,
and the youngest are not sufficiently
supported in order to accomplish some
important projects or Ph.D. theses. The
institutions involved to supervise the
scientific research from Romania
restricted their financial availabilities.
We have not reached the high
research level from all the countries of
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încă la nivelul de cercetare ridicat pe
care îl au toate ţările din Uniunea
Europeană, deşi am făcut paşi
importanţi
în
creşterea
calităţii
cercetării ştiinţifice. Sperăm că viitorul
va rezolva şi această problemă
spinoasă în România.
În concluzie, putem afirma, cu toate
neajunsurile, lipsurile şi greutăţile din
ultima perioadă, că între cele două
simpozioane ale SPR, cel de-al VI-lea
de la Iaşi şi cel de-al VII-lea ce se va
desfăşura în acest an la Cluj Napoca,
că
cercetările
paleontologice
şi
biostratigrafice au continuat cu eforturi
şi angajări importante ştiinţifice şi
financiare, din partea tuturor colegilor
membri SPR.
Important este că şi contingentul de
tineri studenţi geologi, masteranzi şi
doctoranzi, a fost angajat în munca de
cercetare, iar cele două manifestări
ştiinţifice studenţeşti de la Iaşi şi Cluj
Napoca au fost realizări importante. De
asemenea, este de subliniat că tinerii
specialişti şi-au definit maturitatea şi
consacrarea ştiinţifică prin susţinerea
unor frumoase şi valoroase teze de
doctorat. De menţionat aici că noul
sistem de organizare al doctoratelor în
România nu este optim şi pentru
doctoratele în Geologie în general, şi
în special pentru Paleontologie şi
Biostratigrafie. Timpul acordat în noul
sistem pentru pregătire tezei de
doctorat este insuficient având în
vedere etapa de teren, etapa de lucru
în laborator şi etapa de elaborare a
tezei de doctorat.
Încheiem totuşi cu gânduri bune şi cu
optimism pe care le transmitem tuturor
specialiştilor paleontologi şi biostratigrafi,
mulţumindu-le pentru munca lor, pentru
eforturile pe care le-au depus şi, în final,
pentru rezultatele obţinute.
Succes organizatorilor celui de-al VIIlea Simpozion al SPR de la Cluj Napoca!

the European Union, although we
made important steps in raising the
quality of the scientific research. We
hope the future also will solve this
thorny problem in Romania.
Concluding, we may assert that, in
spite of all drawbacks, lacks and
difficulties from the last period,
between the last two symposiums of
the RSP, the VIth from Iaşi and the VIIth
which will take place in Cluj Napoca,
the
paleontological
and
biostratigraphical research continued
with efforts and important scientific and
financial commitments, coming from all
colleagues members of the RSP.
Important is the fact that the team of
young Geology students, Master
degree or Ph.D. students, was involved
in the research work, and both of the
student scientific manifestations from
Iaşi and Cluj represent great
accomplishes. Also, we have to
mention that the young specialists
defined their scientific maturity and
acknowledgement by presenting some
beautiful and valuable Ph.D. theses.
Also, we have to specify that the new
Ph.D. organizing system in Romania is
not an optimal one, generally for the
Geology Ph.D. ones, and especially for
the Paleontology and Biostratigraphy
ones. The granted time in the new
system for preparing a Ph.D. thesis is
insufficient, considering the field stage,
the laboratory stage and the stage of
elaborating the Ph.D. thesis itself.
In spite of all these, we conclude
optimistic and with good thoughts
which we wish further to all
paleontologists and biostratigraphs,
thanking for their work, for their efforts
and, in the end, for the obtained
results.
Good luck to the organizers of the
VIIth Symposium of the RSP from Cluj
Napoca!

Prof. Dr. Emeritus, Leonard Olaru
Preşedintele Societăţii
Paleontologilor din România

Ph.D. Professor Emeritus, Leonard
Olaru, Executive President of the
Romanian Society of Paleontologists
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“LIUBA”
Cronica cercetărilor unui un pui de
mamut

“LIUBA”
The research chronicle of a baby
mammoth

I. În luna mai 2007, în urma surpării
unei lentile de gheaţă din malul râului
Iuribei din raionul Iamal, Districtul
Autonom Yamalo-Neneţ, a fost găsit
cadavrul criogenat al unui pui de
mamut de către crescătorul de reni Iurii
Văivoci Hudi. Specimenul s-a dovedit a
fi o femelă şi a fost denumită Liuba,
după numele soţiei lui Iurii Hudi.
Fosilizarea aproape integrală a puiului
de mamut a amplificat importanţa
acestei
senzaţionale
descoperiri
(Fig.1).
II. Ulterior, pe data de 25 mai, o
expediţie a unei echipe a Complexului
muzeistico-expoziţional
regional
Yamalo-Neneţ în numele lui I.S.
Şemanovschi, sub conducerea lui A.V.
Gusev, a transportat puiul de mamut în
oraşul Salehard şi l-a instalat în
instalaţia
frigorifică
din
cadrul
muzeului.

I. In May 2007, as a result of the
crumble of an ice lens from the Yuribei
River side, Yamal Peninsula, YamalNenets Autonomous District, the
cryogenized corpse of a baby
mammoth was found by Yuri Khudi, a
reindeer breeder. The specimen
proved to be a female and it was
named Lyuba, after the name of Yuri
Khudi’s wife. The almost entire
fossilization of the baby mammoth
amplified the importance of this
sensational discovery (Figure 1).
II. Subsequently, on May the 25th,
an expedition of a team from the
Yamal-Nenet
regional
exhibitingmuseum complex on behalf of I.S.
Shemanovski, leaded by A.V. Gusev,
transported the baby mammoth in the
town of Salehard and installed it in the
freezer
from
the
museum.

Fig. 1. Public presentation of the baby mammoth – Lyuba – during the press
conference from April the 7th, 2008, in the precinct of the Zoological Museum of the
Institute of Zoology of the Russian Academy of Sciences, Sankt Petersburg.
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III. At the beginning of June 2007,
within the regional exhibiting-museum
complex
there
were
performed
preliminary researches by a group of
experts, among them: P.A. Kosintzev
(chief of the museum of the Institute of
Ecology of Plants and Animals, Ural
Department of the Russian Academy
of Sciences from Yekaterinburg), Yu.K.
Burlakov (vice-president of the Russian
Association of the Polar Explorers from
Moscow) and B. Buigues (executive
director of the International Committee
for mammoth research, France). The
experts
executed
the
following
operations:
- description of the preservation
stage of the hairy cover and of the
horny formations on the skin of the
baby mammoth, including their photofixation;
- reconditioning of the existent
external degradations;
- collecting some samples for the
microbiological analyses.

III. La începutul lunii iunie 2007 în
Complexul
muzeistico-expoziţional
regional au fost efectuate cercetări
preliminare de către o grupă de experţi
în componenţa: P.A. Kosinţev (Şeful
Muzeului Institutului de Ecologie a
Plantelor şi Animalelor, Secţia Ural a
Academiei de Ştiinţe a Rusiei din
Ecaterinburg), Iu. K. Burlakov (vicepreşedintele Asociaţiei Exploratorilor
Polari ai Rusiei din Moscova) şi B.
Buigues
(Directorul
executiv
al
Comitetului internaţional de cercetare a
mamuţilor, Franţa). Experţii au efectuat
următoarele operaţiuni:
- descrierea stadiului de conservare
a învelişului păros şi a formaţiunilor
cornoase pe pielea puiului de mamut,
inclusiv fotofixarea lor;
recondiţionarea
deteriorărilor
externe existente;
- colectarea unor probe pentru
analize microbiologice.

Fig. 2. Beside the baby mammoth, the majority of the children from the Nenets village
took photos.
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Also, there was decided to inform
the scientific community about the new
epochal discovery at the
IVth
International Conference for Mammoth
Research from Yakutsk – June 18-22,
2007, in a communication of P.A.
Kosintzev.
IV. On July the 2nd-8th, 2007, due to
the great interest determined at the
conference by the quasi-integral
preservation stage of the exemplar, the
research group came back completed
by new experts: A.N. Tihonov
(scientific secretary of the Mammoth
Research Committee from Russian
Federation, assistant director of the
Institute of Zoology of the Russian
Academy of Sciences, director of the
Zoological
Museum,
Sankt
Petersburg), D. Fischer (professor at
the Michigan University, chief of the
Paleontological Museum, USA), A.
Rauntri (Ph.D. student at the Michigan
University, USA), S. Goman (Ph.D.
student at the Minneapolis University,
USA).
The experts confirmed the oneness
of the discovery and conceived a
program for the preservation conditions
of the exemplar and for dissemination
of the memorable discovery, and,
generally, for the developing of the
international scientific researches of
this-type fossils. The consequences of
realizing this program will be:
- perfecting the scientific methods
for preserving and exposing of such
discoveries;
- looking into the causes for the
disappearing of the mammoth fauna,
for the paleoclimatic changes from
Quaternary and the selection of the
elements which could foresee such
changes for the future;
- materializing the administrative,
historical and natural potential of the
Yamal-Nenets autonomous district in
different collaborations with the
representative scientific organizations

De asemenea, a fost luată hotărârea
de a informa comunitatea ştiinţifică
despre noua descoperire epocală la a
IV-a Conferinţa internaţională de
cercetare a mamuţilor din Yakutsk –
18-22 iunie 2007, printr-o comunicare
a domnului P.A. Kosinţev.
IV. Pe 2-8 iulie 2007 datorită
interesului
imens
declanşat
la
conferinţă de stadiul cvasiintegral de
preservare al exemplarului, grupa de
cercetare a revenit completată cu noi
experţi: A.N. Tihonov (Secretar ştiinţific
al Comitetului de cercetare a mamuţilor
din Federaţia Rusă, Director-adjunct al
Institutului de Zoologie al Academiei de
Ştiinţe a Rusiei, Directorul Muzeului
Zoologic, Sanct-Peterburg); D. Fischer
(profesor la Universitatea din Michigan,
Şeful Muzeului Paleontologic, SUA); A.
Rauntri (doctorand la Universitatea din
Michigan, SUA); S. Goman (doctorand
la Universitatea din Minneapolis, SUA).
Experţii au reconfirmat unicitatea
descoperirii şi au conceput un program
privind condiţiile de păstrare a
exemplarului şi de diseminare a
memorabilei descoperiri, precum şi de
dezvoltare, în general, a cercetărilor
ştiinţifice internaţionale ale fosilelor de
acest tip. Consecinţele realizării
acestui program vor fi:
- perfecţionarea metodelor ştiinţifice
de păstrare şi expunere a unor astfel
de descoperiri;
- aprofundarea cauzelor dispariţiei
faunei de mamuţi, a modificărilor
paleoclimatice
din
Cuaternar
şi
selectarea elementelor care pot
prognoza astfel de schimbări în viitor;
concretizarea
potenţialului
administrativ, istoric şi natural al
Districtului autonom Iamalo-Neneţ în
colaborări cu organizaţiile ştiinţifice
reprezentative din lume implicate în
cercetarea Cuaternarului;
- promovarea internaţională a
importanţei
ştiinţifice,
specificului
socio-cultural, potenţialului economic
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of the world involved in the Quaternary
research;
- internationally promoting of the
scientific importance, the social-cultural
specific, the economical potential, etc.
of the Northern territories from Russia
and, especially, of the Yamal-Nenets
region.
Also, there were yielded samples in
order to date the absolute age of the
baby mammoth, as well as for other
analyses.
V. On August the 16th-29th, 2009, a
new expedition leaded by P.A.
Kosintzev proposed to find the place
the baby mammoth had been
discovered, in order to observe the
field conditions and to collect the
samples
for
making
out
the
fossilization conditions and the initial
natural habitat.
The co-workers of the expedition
found the Quaternary ice lens, where,
most probably, the baby mammoth had
been laying until the crumble of the
river side, there were yielded samples
for the sporal-pollinic analyses in order
to date the layer and to determine the
ancestral insects. Also, there was
yielded a collection of osteological
pieces of other representatives of the
Quaternary fauna: of an adult
mammoth, of a wild horse, of a polar
reindeer and – what it is most
important – of a primitive bison
(because, up to these days, the pieces
of the bison were yielded only from
southern regions of Western Siberia).
VI.
In
October,
2007, new
investigations on the baby mammoth
were performed by a group of experts
among them: A.N. Tihonov, Yu.K.
Burlakov, P.A. Kosintzev, B. Buigues,
N. Suzuki (professor at the Medical
Institute
of
Dzikie
High
Representations from Tokyo, Japan),
H. Suzuki (researcher for the same
institution), I. Otake (teaching assistant
for the same institution). They were
accompanied by the filming crew of the

etc. a teritoriilor de nord ale Rusiei şi,
în special, a regiunii Iamalo-Nemeţ.
De asemenea, au fost luate probe
pentru datarea vârstei absolute a
puiului de mamut, precum şi pentru
alte analize.
V. Pe 16-29 august 2007, o nouă
expediţie condusă de P. A. Kosinţev a
avut ca scop depistarea locului unde a
fost găsit puiul de mamut pentru a
observa condiţiile din teren şi a colecta
probe în vederea descifrării condiţiilor
de fosilizare şi a habitatului natural
iniţial.
Colaboratorii expediţiei au depistat
lentila de gheaţă cuaternară, în care,
cel mai probabil, zăcea puiul de mamut
până la prăbuşirea malului, au fost
luate probe pentru analize sporopolinice în vederea datării stratului şi
pentru
determinarea
insectelor
ancestrale. Cu această ocazie a fost
recoltată şi o colecţie de piese
osteologice ale altor reprezentanţi ai
faunei cuaternare: a unui mamut adult,
a calului sălbatic, renului polar şi – ce
este mai interesant – a bizonului
primitiv (deoarece, până în prezent
piesele bizonului au fost colectate doar
în regiunile mai sudice ale Siberiei de
Vest).
VI. În octombrie 2007 au fost
efectuate noi investigaţii asupra puiului
de mamut de către o grupă de experţi
în componenţa: A .N. Tihonov; Iu. K.
Burlakov; P. A. Kosinţev; B. Buigues;
N. Suzuki (Profesor la Institutul
medical al reprezentărilor înalte Dzikei
din Tokio, Japonia); H. Suzuki
(cercetător la aceeşi instituţie); I. Otake
(asistent la aceeaşi instituţie). Acestora
li s-a alăturat şi echipa de filmare a
telecanalului internaţional „National
Geographic”, care a purces la crearea
unui film de 2 ore despre epocala
descoperire.
Rezultatul a fost estimarea perioadei
când a trăit puiul de mamut, respectiv
acum 37 mii de ani în urmă; iar
continuarea
cercetărilor
s-a
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„National Geographic” international
channel, which started a 2 hour film
about the epochal discovery.
There was proposed that in the town
of Salehard to be organized a scientific
conference about the mammoth fauna
and an exhibition where all baby
mammoths collected until now should
be exposed.
During the Salehard staying, the
thorough Professor N. Suzuki’s crew
members
measured
the
baby
mammoth and made photos using
special devices; all these in order to
permit the reconstruction, in Japan, of
a special capsule, so that the baby
mammoth will be able to researched by
tomography.

materializat în hotărârea de a efectua
scanarea tridemensională, fapt pentru
care
puiul
de
mamut
trebuia
transportat în Japonia, la Institutul
Dzikei.
S-a mai propus ca în oraşul
Salehard să fie organizată o conferinţă
ştiinţifică despre fauna de mamut şi o
expoziţie la care să fie expuşi toţi puii
de mamut colectaţi până în prezent.
În timpul aflării în Salehard, membrii
echipei profesorului N. Suzuki au
măsurat minuţios puiul de mamut şi lau fotografiat cu ajutorul unor
dispozitive speciale. Toate acestea
pentru a permite construirea, în
Japonia, a unei capsule speciale,
pentru ca puiul de mamut să fie
cercetat la tomograf.

Fig. 3. Research of external surfaces and measurement of the proportions for the
baby mammoth at the Medical Institute of Dzikie High Representations from Tokyo,
Japan.
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VII. At the end of November, 2007,
the researchers from The Institute of
Ecology of Plants and Animals, Ural
Department of the Russian Academy
of Sciences, from Yekaterinburg,
performed the research of the
microbiotics of the baby mammoth,
these investigation also presenting a
special
interest
for
the
contemporaneous microbiology. The
yielded samples from the surface of
the body for the baby mammoth were
analyzed in laboratory conditions within
the institute. The performed analyses
allowed the identification on the
surface of the body of a varied
microbial community, without being
found clear pathogenic organisms.
There
were
performed
new
recommendations in order to stop the
increasing of the microorganisms.
VIII. In December, 2007, the baby
mammoth was transported in Japan, at
the Medical Institute of Dzikie High
Representations
(Tokyo),
where,
leaded by Professor N. Suzuki, there
was performed the tridimensional
scanning of the fossil. Especially for
these workings, there were built a
tomograph and the special capsule we
previously reminded, the assembling
works taking 3 months.
Professor N. Suzuki detailed with
this occasion the following aspects:
- representation of the exterior
aspect of the animal;
- structure of the skeleton;
- internal structure of the organism
of the baby mammoth in correlation
with the exterior aspect;
- detailed research of the teeth;
- stage and the structure of the
internal organs.
All the biometrical measurements on
Lyuba, the aspect of the bidimensional
sections, as well as the tridimensional
representations
were
digitally
performed and they are preserved in a
data bank.

VII. La sfârşitul lunii noiembrie 2007,
cercetătorii Institutului de Ecologie a
Plantelor şi Animalelor, Secţia Ural a
Academiei de Ştiinţe din Rusia, oraşul
Ecaterinburg, au efectuat cercetarea
microbiotei puiului de mamut, aceste
investigaţii prezentând un interes
deosebit şi din punct de vedere al
microbiologiei contemporane. Probele
colectate de pe suprafaţa corpului
puiului de mamut au fost analizate în
condiţiile de laborator din cadrul
institutului. Analizele efectuate au
permis identificarea pe suprafaţa
corpului a unei variate comunităţi
microbiene, fără să fie depistate
organisme patogene vădite. Au fost
efectuate noi recomandări care să
preântâmpine
înmulţirea
microorganismelor.
VIII. În decembrie 2007 puiul de
mamut a fost transportat în Japonia, la
Institutul medical al reprezentărilor
înalte Dzikei (Tokio), unde, sub
conducerea prof. N. Suzuki, a fost
efectuată scanarea tridimensională a
fosilei. Special pentru aceste lucrări a
fost construit un tomograf şi capsula
specială de care am amintit, lucrările
pentru montare durând 3 luni.
Profesorul N. Suzuki a detaliat cu
această ocazie următoarele aspecte :
- reprezentarea aspectului exterior
al animalului;
- structura scheletului;
- structura internă a organismului
puiului de mamut în corelare cu
aspectul exterior;
- cercetarea detaliată a dinţilor;
- starea şi structura organelor
interne.
Toate
măsurătorile
biometrice
asupra Liubei, aspectul secţiunilor
bidimensionale, cât şi reprezentările
tridimensionale au fost efectuate digital
şi sunt păstrate într-o bază de date.
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Fig. 4. Tridimensional scanning of Liuba at the Medical Institute of Dzikie High
Representations from Tokyo, Japan.
Integritatea capului şi celorlalte părţi
ale
corpului
sunt
evidente
şi
potentează importanţa descoperirii.
Setul de date după craniul Liubei
include structura cavităţii craniene,
resturile fosilizate ale membranelor
craniene, timpanele auditive, cavităţile
nazale, cavităţile sinusale şi mandibula
cifrată. Particule de sol sunt prezente
în trompă şi în cavitatea bucală, ceea
ce ne vorbeşte despre posibila cauză a
morţii: varianta cea mai plauzibilă este
că puiul de mamut s-a înnecat.
În cavitatea toracică sunt prezenţi
ambii plămâni în stare sudată, de
asemenea şi inima, în cadrul căreia se
pot diferenţia părţile stângă şi dreaptă
ale atriilor. Au fost observate glanda
thimus, esofagul, bronhiile şi aorta. În
cavitatea abdominală s-a identificat
ficatul de dimensiuni mari cu venele
normale şi hepatice vizibile; de
asemenea au fost localizate stomacul,
splina, rinichii, vezica urinară şi
organele de înmulţire nedezvoltate.

The integrity of the head and of the
other parts of the body is obvious and
emphasizes the importance of the
discovery. The data set for the Lyuba’s
head includes the structure of the
cranial cavity, the fossilized rests of the
cranial membranes, the auditory
tympana, the nasal cavities, the sinus
cavities and the ciphered mandible.
Soil particles are present within the
trunk and in the oral cavity, concluding
on the possible cause of death: the
most plausible variant is that the baby
mammoth drowned itself.
In the thoracic cavity both lungs are
present in a welded stage, and also
within the heart there could be
differentiated the right and the left
sides of the atriums. There were
observed the thymus gland, the
esophagus, the bronchial ways and the
aorta. In the abdominal cavity, there
were identified the liver with increased
dimensions with visible normal and
hepatic veins; also, there were
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identified the stomach, the spleen, the
kidneys, the urinary bladder and the
undeveloped genitals.
The structure of the intestine could
be easily noticed because it is
extended over a large part of the
abdominal cavity. There are not visible
deteriorations of the skeletal bones,
the grease tissues appear in the
abdominal cavity and on the neck
backside. The last one confirms that,
during the droughty periods, the
mammoths accumulated water and
grease reserves similar to the
nowadays camels.
Therefore, for the first time, there
was cumulated a sufficient quantity of
detailed
information
about
the
anatomical structure and about the
internal organs of the mammoth. The
data will be thoroughly reworked by the
specialized researchers in imaging
analysis, contributing to understanding
process of the anatomical and
functional structure of the wooly
mammoth. At the present, it takes
place the process of making out of the
tissues surrounding the internal organs
and the skeleton, as well as the
structure of the articulations and of the
muscular system. The DNA samples
are at work. Also, there will be yielded
samples by histologists, cytologists,
geneticists, etc.
IX. On February the 12th, 2008, the
baby mammoth Lyuba was transported
without incidents in Sankt Petersburg,
at the Institute of Zoology of the
Russian Academy of Sciences in order
to continue the researches and its
exposure to the visitors.
For the first time, there was offered
the possibility to see together three
baby mammoths, in this institution
already being present the babies
Masha
and
Dima,
previously
discovered in Yamal Peninsula and in
Magadan region (Yakutia). The last
two were partially affected by
mechanical deteriorations, which

Structura intestinului, care ocupă o
mare parte din cavitatea abdominală,
se poate observa cu uşurinţă.
Deteriorări
vizibile
ale
oaselor
scheletului nu sunt, ţesuturile de
grăsime sunt prezente în cavitatea
abdominală şi pe greabăn. Ultima
confirmă faptul că, în perioadele
secetoase, mamuţii acumulau rezerve
de apă şi grăsime asemănător
cămilelor actuale.
Astfel, pentru prima dată, a fost
acumulată o cantitate suficientă de
informaţii detaliate despre structura
anatomică şi despre organele interne
ale mamutului. Datele vor fi minuţios
prelucrate
de
către
cercetători
specializaţi în analiza imaginilor, fapt
ce va contribui la înţelegerea structurii
anatomice şi funcţionale ale mamutului
blănos. În prezent se derulează
procesul de descifrare a ţesuturilor ce
înconjoară
organele
interne
şi
scheletul,
precum
şi
structura
articulaţiilor şi a sistemului muscular. În
lucru se află probele de ADN. De
asemenea, vor fi luate probe şi de
histologi, citologi, geneticieni etc.
IX. Pe 12 februarie 2008 puiul de
mamut Liuba a fost transportat fără
incidente în oraşul Sankt-Petersburg,
la Institutul de Zoologie al Academiei
de Ştiinţe din Rusia pentru continuarea
cercetărilor
şi
expunerea
lui
vizitatorilor.
Pentru prima dată a fost oferită
posibilitatea de a vedea trei pui de
mamut împreună, în acestă instituţie
fiind deja prezenţi puii Maşa şi Dima,
descoperiţi anterior în pen-la Yamal şi
în regiunea Magadan (Yakutia). Ultimii
doi au fost, însă, parţial afectaţi de
deteriorări mecanice, care au permis
pătrunderea în interiorul corpului a
microbilor, polenului şi a altor impurităţi
din lumea contemporană.
X. Puiul de mamut Liuba este cel
mai integral exponat colectat până în
momentul actual. Vârsta individului
este estimată la 4-5 luni. Înainte de
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allowed entering their bodies of the
microbes, pollen and other impurities
from the contemporary world.
X. The baby mammoth Lyuba is the
most integral exhibit collected until the
present days. The age of this piece is
estimated at 4-5 months. Before its
death, Lyuba exclusively ate its
mother’s milk. Its length is 125 cm,
height 95 cm, and its weight reaches
55 kg. The body of the baby had
enough grease reserves and there
were noticed no extenuation marks.
At the present, the baby is
preserved at a temperature between 15°C and -18 °C, the researchers
estimating that it will be preserved in
this stage up to the next century.
Let us do not forget to thank the
Nenets people and especially to Yuri
Khudi who immediately donated this
epochal exhibit to the museum and did
not search for any financial profit.

survenirea morţii, Liuba se hrănea
încă, în exclusivitate, cu laptele mamei.
Lungimea ei este de 125 cm, înălţimea
de 95 cm, iar greutatea atinge 55 kg.
Corpul puiului avea destule rezerve de
grăsime şi
nu au fost semnalate
oarecare semne de extenuare.
În prezent, puiul se păstrează la o
temperatură de -15 până la -18oC,
cercetătorii estimând că va putea fi
conservat în asemenea stare până în
secolul viitor.
Să nu uităm să mulţumim poporului
neneţ şi lui Iurii Văivoci Hudi, în
special, care a donat imediat epocalul
exponat muzeului şi nu a căutat un
oarecare profit financiar.
Th. Obadă
Cercetător ştiinţific, Institutul de
Zoologie, Academia de Ştiinţe a
Moldovei.

Th. Obadă
Scientific researcher, The Institute of
Zoology, The Academy of Sciences of
the Republic of Moldova.
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An exceptional book:
A. Seilacher – TRACE FOSSILS
ANALYSIS

O carte de excepţie:
A. Seilacher – TRACE FOSSILS
ANALYSIS

In spite of the years that implacably
come-next-after,
Professor
Adolf
Seilacher – the leader of the world
Ichnology – proves an unexhausted
creative force, recently materialized in
an exceptional book, “Trace fossils
analysis”, published by the prestigious
Springer-Verlag Publishing House. As
student and follower of the great
paleontologist
Otto
Schindewolf,
beside an entire researchers plied of
sedimentologists and specialists in
“Aktuo-paleontologie”
from
Wilhelmshaven, the famous German
maritime station, on the coast of North
Sea, Professor Seilacher, the creator
of the modern Ichnology, starting with
1953,
published
numerous
fundamental papers in this filed. As
paleobiologist and a born theoretician,
Professor Seilacher – still very active
at the universities from Tübingen
(Germany) and Yale (USA) –, with a
remarkable synthesis force, doubled by
a drawing talent, succeeds in enriching
the scientific literature with an
admirable book, the result of a
tremendous
productive
effort,
perfected by tenacity during almost 60
years.
The book, representing a truly
album – equally addressed both to the
naturalist students and to the
specialists in Neo- and Paleoichnology,
in
what
it
might
be
called
“Paleocriminalistics” –, includes along
226 pages, 15 chapters structured in
75 plates (5 plates for each chapter).
The chapters of the book are preceded
by a succinct presentation of the
studied field and a bibliography
adequate to each plate drawn with
outstanding artistic skills and precisely
observing the rules of scientific
illustration (concision, proportions,
scale, etc.), subordinated to the

În ciuda anilor care se succed
implacabil, Prof. Adolf Seilacher –
corifeul
ichnologiei
mondiale
–
dovedeşte o inepuizabilă forţă creativă,
materializată recent într-o excepţională
carte „Trace fossils analysis”, apărută la
prestigioasa editură Springer-Verlag.
Elev şi discipol al celebrului paleontolog
Otto Schindewolf, alături de o întreagă
pleiadă de cercetători sedimentologi şi
spăeciaslşişti în „Aktuo-paleontologie”
de la reputata staţiune maritimă
germană Wilhelmshaven de pe litoralul
Mării Nordului, Prof. Seilacher, creatorul
ichnologiei
moderne,
a
publicat
începând cu anul 1953 numeroase
lucrări fundamentale din acest domeniu.
Paleobiolog şi teoretician înnăscut, Prof.
Seilacher – încă foarte activ la
universităţile Tübingen (Germania) şi
Yale (SUA) –, cu o remarcabilă putere
de sinteză, dublată de un talentat
desenator, reuşeşte să îmbogăţească
literatura ştiinţifică cu o admirabilă carte,
rod al unui efort deosebit de productiv şi
desăvârşit cu tenacitate vreme de
aproape 60 de ani.
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concept of functional morphology. By
turns, the chapters are the following: I.
Vertebrate Tracks (Chirotherium, fish
trails),
II.
Arthropod
trackways
(Limulids, Trilobites, other Arthropods),
III. Trilobite Burrows (Cruziana), IV.
Arthropod Tunnel Systems (crabs,
Ophiomorphids, Rhizocorallids), V.
Rest Trackways („Cubichnia”, creating
techniques), VI. Burrows of Bulldozing
Infaunal
Organisms
(Echinids,
Mollusks,
Psammichnitids),
VII.
Burrows
of
Bulldozing
Warms
(classifying
the
fossil
tracks,
unbranched
and
spiral
tunnels,
Nereitids, Gyrocortids), VIII. Burrows of
Stripminers
(modern
„U”-tubes,
Zoophycos,
Lophoctenium),
IX.
Arthrophycid Burrows (Teichichnus,
Arthrophycus, Daedalus, Phycodes),
X. Probers (Asterosomids, medusiform
gryphyllitids, „Fucoides”, Chondritids,
Oldhamia), XI. Graphoglyptids (i –
Cosmorhaphe, Spirorhaphe, ii Belorhaphe, Urohelminthoida, iii –
Desmograpton, Lorenzinia, Glockeria;
Paleodictyon), XII. Pseudo-Traces
(traces that look like body fossils –
Xenophyllophoria,
„tool
marks”,
sinsedimentary structures, diagenetic
structures and tectograms), XIII.
Earliest Fossil Tracks (uncertain
structures, Pre-Ediacaran structures,
Cambrian
Revolution,
agronomic
revolution, Treptichnus pedum, etc.),
XIV. The stratigraphy based on
Cruziana
tracks
(Cambrian-Lower
Carboniferous), XV. Ichnofacies (world
ichnofacies,
post-turbiditic
ichnocenozes,
multi-staging
and
telescoping, interactions between fossil
tracks, Solnhofen mortichnia). A
glossary
of
terms
and
a
comprehensive index make easier the
lecture of the book which, in the
author’s opinion, represents a very
useful textbook for those who dare to
enter the secrets of this fascinating
discipline from the Natural Sciences:
Neo- and Paleoichnology.

Cartea, un veritabil album – adresat
deopotrivă studenţilor naturalişti dar în
egală măsură specialiştilor neo- şi
paleoichnologi, în ceea ce se poate
numi „paleocriminalistică” –, cuprinde
pe parcursul a 226 pagini, 15 capitole
structurate în 75 de planşe (câte 5
planşe
pentru
fiecare
capitol).
Capitolele cărţii sunt precedate de o
succintă prezentare a domeniului tratat
şi o bibliografie adecvată fiecărei
planşe desenate cu o desăvârşită
măiestrie artistică şi respectând cu
precizie rigorile ilustraţiei ştiinţifice
(concizie,
proporţii,
scară
etc.),
subordonate conceptului de morfologie
funcţională. Pe rând, capitolele sunt
următoarele: I. Urme de vertebrate
(Chirotherium, pistele de peşti), II.
Piste de arthropode (limulide, trilobiţi,
alte arthropode), III. Galerii de trilobiţi
(Cruziana), IV. Sisteme de tunele ale
arthropodelor (crabi, ophiomorphidae,
rhizocorallidae), V. Urme de repaus
(„cubichnia”, tehnici de producere), VI.
Galerii
produse
de
organisme
infaunale de tip „buldozer” (echinide,
moluşte, psammichnitide), VII. Galerii
ale viermilor buldozer (clasificarea
urmelor fosile, galerii neramificate şi
spirale, nereitide, gyrocortide), VIII.
Galerii „stripminers”(tuburi în „U”,
Zoophycos, Lophoctenium), IX. Galerii
de
arthrophycide
(Teichichnus,
Arthrophycus, Daedalus, Phycodes),
X.
Scormonitori
(asterosomide,
gryphyllitide medusiforme, „fucoide”,
Chondritide,
Oldhamia),
XI.
Graphoglyptide (i – Cosmorhaphe,
Spirorhaphe,
ii
Belorhaphe,
Urohelminthoida, iii – Desmograpton,
Lorenzinia, Glockeria; Paleodictyon),
XII. Pseudourme (urme asemănătoare
corpurilor fosile – Xenophyllophoria,
„tool marks”, structuri sinsedimentare,
structuri diagenetice şi tectograme),
XIII. Urme fosile foarte vechi (dubiostructuri
pre-Ediacara,
revoluţia
cambriană,
revoluţia
agronomică,
Treptichnus pedum etc.),
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This spring (May, the 4-8th),
Professor Dolf Seilacher visited our
country, as the guest of the Institute of
Geology and Marine Geoecology
(GEOECOMAR), where he maintained
an interesting conference (Evolution in
the Deep Sea), he took a trip in North
Dobrogea and offered guiding tours in
the last day of “Fossil Art” Exhibition,
whose varnishing took place on
October the 17th, 2008, at the National
Museum of Geology from Bucharest.

XIV. Stratigrafia bazată pe urmele de
Cruziana
(intervalul
CambrianCarbonifer inferior), XV. Ichnofaciesuri
(ichnofaciesuri globale, ichnocenoze
post-turbiditice, etajare şi telescopare,
interacţiuni între urme fosile, Solnhofen
mortichnia). Un glosar de termeni şi un
index cuprinzător înlesnesc lectura
cărţii care, în opinia autorului,
constituie un curs foarte util pentru cei
care se încunmetă să pătrundă tainele
acestei fascinante discipline ale
ştiinţelor
naturale:
neoşi
paleoichnologia.
În această primăvară (4-8 mai) Prof.
Dolf Seilacher a vizitat ţara noastră,
fiind oaspetele Institutului de Geologie
şi
Geoecologie
Marină
(GEOECOMAR) unde a ţinut o
interesantă conferinţă (Evolution in the
Deep Sea), a efectuat o excursie în
Dobrogea de Nord şi a oferit tururi de
ghidaj în ultima zi a expoziţiei „Fossil
Art” al cărei vernisaj a avut loc la 17
octombrie 2008, la Muzeul Naţional de
Geologie din Bucureşti.

Ph.D. Titus Brustur
National Institute of Marine Geology
and Geo-ecology, Bucharest

Dr. Titus Brustur
Institutul Naţional de Geologie Marină
şi Geoecologie, Bucureşti
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¾ Ţabără D. 2008. Palinologia
Sarmaţianului mediu şi superior din
Platforma Moldovenească. Editura
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 319 p. +
23 pl.

Din activitatea membrilor SPR
- Apariţii editoriale
¾ Săsăran L., Săsăran E., 2007.
Depozitele carbonatice în facies de tip
Gosau de pe rama estica a Muntilor
Gilau. Editura Presa Universitara
Clujeana, 2007.

¾ Szakács, A., Gál, Á., Silye, L.,
2007. Magyar-román-angol geológiai
szótár. [Dicţionar geologic românmaghiar-englez.
English-HungarianRomanian Geological Dictionary]. Cluj
University Press, Cluj-Napoca, 364 pp.

¾ Stoica
M.,
2007.
Ostracode
purbeckiene din Dobrogea de Sud.
Editura Ars Docendi Bucureşti, 218 p.,
53 pl.

¾ Bucur I., Balica C., Bedelean H.,
Benea M., Chira C., Codrea V.,
Filipescu S., Forray F., Gal A., Popa
M., Săsăran E., Tanţău, I., 2008.
Repere geologice în Apuseni şi sudvestul Carpaţilor Meridionali. Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
225 p.

¾ Enciu P. 2007. Pliocenul şi
Cuaternarul din Vestul Bazinului Dacic.
Stratigrafie şi evoluţie paleogeografică.
Editura Academiei Române, 228 p.
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¾ Claudia
Cetean,
2009.
Foraminifere cretacice din partea
sudică a Carpaţilor Orientali cuprinsă
între
Stoenesti
şi
Cetateni.
Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj
Napoca.

¾ Olaru L. 2009. Palinologia şi
palinostratigrafia
formaţiunilor
sedimentare şi metamorfice din
România.
[Palynology
and
palynostratigraphy of sedimentary and
metamorphic formations of Romania].
Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,
806 p.

Premii:
Premiul „Gr. Cobălcescu” pentru
lucrarea Jurasicul mediu din Bucegi.
Versantul vestic. Autor Conf. dr. Iulia
Lazăr,
Universitatea
Bucureşti,
Facultatea de Geologie şi Geofizică.
Premiul „Gh. Munteanu Murgoci”
pentru lucrarea Sarmaţianul dintre
Valea Siretului şi Valea Şomuzului
Mare. Autor Şef lucr. dr. Ionesi V.,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
Facultatea de Geografie şi Geologie,
Departamentul de Geologie.
Premiul „Gh. Munteanu Murgoci”
pentru lucrarea Histoire de la
vegetation tardiglaciaire et holocene
dans
les
Carpates
Orientales
(Roumanie). Autor Şef lucr. dr. Tanţău
I., Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj
Napoca, Facultatea de Biologie şi
Geologie, Departamentul de Geologie.

Teze de doctorat susţinute în
perioada 2007 – 2009.
În intervalul 2007 – 2009 au fost
susţinute de către unii membrii ai SPR
următoarele teze de doctorat:
¾ Liana
Săsăran,
2007.
"Depozitele Cretacicului superior in
facies de Gosau de pe rama estica a
Muntilor Gilau, cu privire speciala
asupra
calcarelor:
biostratigrafie,
microfaciesuri
si
reconstituirea
paleomediului". Universitatea “Babeş
Bolyai” Cluj Napoca.
¾ Ana-Maria
Vulc,
2008.
Nannoplancton calcaros în depozitele
Cretacicului inferior din Apusenii de
Sud. Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj
Napoca.
¾ Chirilă
G.
2008.
Studiul
paleofloristic al Sarmaţianului din
Bazinul Văii Râşca. Universitatea „Al. I.
Cuza” Iaşi.
¾ Delinschi A. 2008. Studiul faunei
de microvertebrate meoţiene din
partea de Sud a Republicii Moldova.
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi.

Şef lucr. dr. Daniel Ţabără
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
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In Memoriam
Profesor dr. Iustinian Petrescu

In Memoriam
Ph.D. Professor Iustinian Petrescu

Ni-l amintim pe Profesorul Petrescu
în urmă cu 25-30 de ani. Un bărbat
brunet, în puterea vârstei, mereu în
mişcare, căutând să folosească fiecare
minut pentru activitatea didactică,
pentru a căuta un articol în bibliotecă,
pentru a mai scrie câteva rânduri la o
carte sau pentru a mai face un pas în
cercetările sale. La cursuri, avea darul
de a însufleţi studenţii, vorbind cu
patos despre devenirile planetei
Pământ, punctând cu interpretări
proprii sau descrieri şi observaţii
izvorâte din experienţa personală,
conceptele ce alcătuiau obiectul
prelegerii. În puţinele clipe de răgaz
dintre cursuri, i se auzea vocea
limpede şi convingătoare, schimbând o
vorbă cu colegii, pe coridoarele
facultăţii. Probabil, cea mai mare
satisfacţie i-o producea munca de
cercetare – putea să petreacă multe
ore în şir ţintuit în faţa microscopului,
schiţând cu mişcări ferme pe un caiet
grăuncioarele de polen extrase din
carote sau din probele culese cu multă
trudă de pe teren.
– A, uite un nuc mai frumos decât în
carte! Un pin, un molid, un stejar
exotic..., reconstituia cu încântare,
pornind de la minusculele granule de

We remember Professor Petrescu
25-30 years ago. A powerful darkhaired man, always active, looking to
use every minute for the teaching
activity, to find a paper work in the
library, to write a few lines for a book or
to have another level in his researches.
At the classes, he had the gift to
animate the students, passionately
speaking about the formations of
Earth,
outlining,
with
own
interpretations or descriptions and
observations coming from his personal
experience, the concepts which formed
the object of his lectures. In his few
respite moments between the classes,
his pure and convincing voiced could
be heard, in conversations with his
colleagues, along the corridors of the
faculty.
Probably,
the
biggest
satisfaction represented the research
work – he could spend lots of hours in
front of the microscope, sketching with
firm movements on a notebook the
pollen grains extracted from cores or
from the samples yielded with lot of
work from the field.
— Oh, look, a walnut tree more
beautiful than in the book! A pine, a
spruce fir, an exotic oak..., he
delightedly reconstructed, starting from
the minuscule pollen grains, the forests
which millions and tens of millions of
years ago were swinging all over the
present territories of Oltenia, in Sălaj or
Jiu Valley or in some other parts of the
country.
His contagious enthusiasm draw the
attention of a plied of disciples, each
trying to taste the satisfaction of
entering the mysteries of the bygone
worlds. Beside the generous and
unconditioned
initiative,
this
represented the base Professor
Petrescu built a school. Moreover, the
construction he created was not
oriented just towards the field he had
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polen, pădurile ce în urmă cu milioane
sau zeci de milioane de ani se legănau
pe teritoriile actuale ale Olteniei, în
Sălaj sau Valea Jiului sau în alte părţi
ale ţării.
Entuziasmul său molipsitor a atras o
pleiadă de discipoli, încercând fiecare
să guste satisfacţia de a pătrunde în
tainele lumilor de mult apuse. Alături
de
inţiativă
generoasă
şi
necondiţionată, aceasta a fost baza pe
care Profesorul Petrescu a clădit o
şcoală. Mai mult decât atât, construcţia
pe care a creat-o nu a fost orientată
numai spre domeniul pe care el însuşi
l-a cultivat, ci către orice discipline de
care Geologia clujeană avea nevoie şi
care puteau contribui la consolidarea
acesteia.
Profesorul Petrescu a fost înzestrat
cu o înclinare spre chibzuinţă şi
diplomaţie ce l-au ajutat să rezolve
problemele curente şi să soluţioneze
cu eleganţă potenţialele conflicte, mai
mari sau mai mici, ce ameninţă
coeziunea unei comunităţi. Aceste
calităţi au fost demonstrate cu
prisosinţă în perioadele cât a îndeplinit
funcţia de Decan, mai înâi la
Facultatea de Biologie, Geografie şi
Geologie, iar mai târziu la Ştiinţa
Mediului.
Activitatea ştiinţifică a Profesorului
Petrescu rămâne un model, chiar dacă
ceretătorii de astăzi au la dispoziţie
instrumente mult mai evoluate şi mai
performante decât în urmă cu 30 sau
40 de ani. Studiile sale, în număr de
peste 150, au apărut în prestigioase
reviste naţionale şi internaţionale. A
publicat mai mult de 20 de cărţi, unele
dintre ele reprezentând premiere
pentru ştiinţa românească. Amintim
aici Plante fosile, Palinologie, Geologia
zăcămintelor de cărbuni, Macro şi
microflora oligocenă de la CorneştiAghireş, la acesta din urmă colaborând
cu Academicianul Răzvan Givulescu,
un alt mare cercetător al plantelor
fosile, care ne-a părăsit nu demult. De

cultivated, but also towards any subject
the Geology from Cluj needed and
which
could
contribute
to
its
consolidations.
Professor Petrescu was endowed
with wisdom and diplomacy which
helped him to solve the current
problems and to elegantly solve the
potential conflicts, smaller or bigger,
which threatened the cohesion of one
community.
These qualities were
proved especially during the periods
when he was Dean, firstly for the
Faculty of Biology, Geography and
Geology,
and
latter
for
the
Environment Sciences one.
The scientific activity of Professor
Petrescu remains a model even if the
present researchers have more
advanced and achieving instruments
than 30 or 40 years ago. His studies,
over 150, were published in prestigious
national and international reviews. He
published more than 20 books, some
of them representing premieres for the
Romanian science. We mention Fossil
plants, Palynology, Geology of the
Coal Deposits, Oligocene Macro and
Microflora from Corneşti-Aghireşti, the
last one representing the collaboration
with Academician Răzvan Givulescu,
another great researcher of the fossil
plants, which left us short time ago.
Also, he tried to make the Geology
known for the public at large, by works
addressed to a widespread range of
readers. Among the last ones: Algeria
– Roads and Stops, Giants Among the
Ancient Livings, Earth – A Geological
Biography.
Unfortunately, Professor Petrescu
left us too early, when he had so much
to accomplish. He felt down ceased by
a cruel disease which he resisted with
obstinacy for the last two years.
Always animated by optimism, he
continuously had plans for the future,
as the each day was abyssal, as our
lives were endless.
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Let us keep his memory alive, let us
continue to respect his work and carry
on the ideals he fought for!

asemenea, a căutat să facă cunoscută
Geologia în rândul publicului larg, prin
volume adresate unei game extinse de
cititori. Între acestea se numără:
Algeria – drumuri şi popasuri, Coloşi
printre
vieţuitoarele
străvechi,
Pământul – o biografie geologică.
Din nefericire, Profesorul Petrescu
ne-a părăsit mult prea devreme, când
mai avea o mulţime de lucruri de
realizat. A căzut secerat de o boală
nemiloasă, căreia i-a rezistat cu
îndârjire vreme de doi ani. Mereu
însufleţit de optimism, făurea fără
încetare planuri pentru viitor, ca şi cum
fiecare zi ar fi fost necuprinsă, ca şi
cum vieţile noastre ar fi fost fără de
sfârşit.
Să-i păstrăm vie memoria, să-i
continuăm cu respect munca şi să
ducem mai departe idealurile pe care
le-a nutrit.

Assist. Prof. Călin Baciu Ph.D.
Babeş Bolyai University, Cluj-Napoca

Conf. dr. Călin Baciu
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj
Napoca
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In Memoriam
Ph.D. Professor Nicolae Gh.
Ţicleanu
(1943 – 2009)
Near the end of March, after few
days he celebrated his anniversary
beside the family and the dearest
ones, our colleague and the friend of
many paleontologists from our country,
Ph.D. Professor Nicolae (Niki) Ţicleanu
left this world.
Born on March the 17th, 1943, in
Bucharest, as the child of Gheorghe
and Filofteia, father of three children
(Bogdan Mihai – 38 years, electronic
engineer; Gabriela Camelia – 36 years,
psychologist and Vlad-Călin Alexandru
– 22 years, IT engineer), Ph.D.
Professor Nicolae Ţicleanu graduated
the Faculty of Geology and Geography
of the University of Bucharest in 1966.
His wife, Elena Ţicleanu, former
researcher for the National Institute of
Meteorology and Hydrology, at the
present retired, was his partner in an
exemplar life and devotedly took care
of him until the last moment.
Top-specialist of the Romanian
Geologic Institute, he carried on a rich
and a meritorious activity along 30
years, mentioned in numerous records,
scientific memories and published
papers, most of them of Paleobotanics.
The excellent theoretical qualification
and his long practice in this field place
him
beside
the
remarkable
paleobotanists of Romania – the
regretted Răzvan Givulescu, Alexandru
Semaka and Justinian Petrescu.
In 1993, he becomes Ph.D. in
Geology for the same university, with
his thesis “Genetic Study of the Main
Neogene Coal Deposits from Romania
based
on
the
Specific
Paleophytocenosis,
as
Special
Regards for Oltenia”.
In 1997, as a natural result of his
professional merits, he becomes
professor at the Faculty of Geology
and Geophysics at the University of

In Memoriam
Prof. dr. Nicolae Gh. Ţicleanu
(1943 - 2009)

Aproape de sfâşitul lui Mărţişor, la
numai câteva zile după ce şi-a
sărbătorit ziua de naştere, alături de
familie şi de cei dragi, a părăsit
această lume colegul şi prietenul
multor paleontologi din ţara noastră,
prof. dr. Nicolae (Niki) Ţicleanu.
Născut la 17 martie 1943, în
Bucureşti, din părinţii Gheorghe şi
Filofteia, tatăl a trei copii (Bogdan
Mihai – 38 ani, inginer electronist;
Gabriela Camelia – 36 ani, psiholog şi
Vlad-Călin Alexandru – 22 ani,
informatician),
prof.
dr.
Nicolae
Ţicleanu a absolvit Facultatea de
Geologie şi Geografie a Universităţii
Bucureşti în anul 1966. Soţia, Elena
Ţicleanu, fost cercetător la Institutul
Naţional de Meteorologie şi Hidrologie,
în prezent pensionară,
i-a fost o
parteneră de viaţă exemplară şi l-a
îngrijit cu devotament până în ultima
clipă.
Specialist de vârf al Institutului
Geologic al României, a desfăşurat o
bogată şi meritorie activitate timp de 30
de ani, consemnată în numeroase
rapoarte, memorii ştiinţifice şi lucrări
publicate, majoritatea dintre acestea
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fiind cele de paleobotanică. Excelenta
pregătire
teoretică
şi
practica
îndelungată în acest domeniu îl aşează
alături de paleobotaniştii de frunte ai
României
–
regretaţii
Răzvan
Givulescu, Alexandru Semaka şi
Justinian Petrescu.
În anul 1993, devine doctor în
geologie al aceleiaşi universităţi, cu
teza “Studiul genetic al principalelor
zăcăminte neogene de cărbuni din
România pe baza paleofitocenozelor
caracteristice, cu privire specială la
Oltenia”.
În anul 1997, urmare firească a
meritelor sale profesionale, devine
cadru didactic la Facultatea de
Geologie şi Geofizică a Universităţii din
Bucureşti unde a predat cursuri în
domeniul geologiei şi petrografiei
cărbunilor. A fost tutore al cursurilor de
geologie la Centrul CREDIS pentru
Învăţământ la Distanţă (Facultatea de
Geografie) şi Director al Centrului de
Cercetări
pentru
Geologia
Zăcămintelor de Cărbuni şi Protecţia
Mediului, de la Universitatea din
Bucureşti. Cursurile sale de înaltă
ţinută academică s-au bucurat de
aprecierea deplină a studenţilor săi. A
participat cu entuziasm la toate
aplicaţiile şi practicile de teren ale
studenţilor geologi şi geografi. A fost
un om cu un deosebit simţ al umorului
care a ştiut să găsească rezolvări
pentru momentele dificile. A ştiut să fie
şi a fost un prieten devotat. A ajutat pe
mulţi atunci cînd a putut să o facă, fără
a se gîndi la un câştig pentru sine din
aceasta.
Prof. dr. Nicolae Ţicleanu a fost
membru al Comitetului Internaţional
pentru Petrografia Cărbunilor (ICCP),
aceasta făcând dovada recunoaşterii
meritelor sale de către comunitatea
ştiinţifică internaţională.
Autor şi coautor a peste 75 de
articole publicate între 1970 şi 2005,
prof. dr. Nicolae Ţicleanu lasă
posterităţii
numeroase
contribuţii

Bucharest, where he had classes for
the Geology and the Coal Petrography
fields. He was tutor of the Geology
classes at CREDIS Center for Distance
Learning (Faculty of Geography) and
director of the Research Center for the
Geology of Coal Deposits and
Environment Preservation, at the
University of Bucharest. His highacademic stand classes enjoyed the
full appreciation of his students. He
enthusiastically participated in all the
field applications and practical classes
of the Geology and Geography
students. He was a man with a special
sense of humor, who knew how to find
solutions in the difficult moments. Also,
he knew how to be a devoted friend.
He helped many people the moment
he could, without thinking of any gain
for himself.
Ph.D. Professor Nicolae Ţicleanu
was member of the International
Committee of Coal Petrography
(ICCP), this representing the proof of
his merits by the international scientific
community.
As author and co-author of over 75
papers published between 1970 and
2005,
Ph.D.
Professor
Nicolae
Ţicleanu leaves to the posterity
numerous
major
contributions
published in treaties, monographies
and books, among them we especially
mention:
1978 – Chronostratigraphie und
Neostratotypen, Miozan der Zentralen
Paratethys, Badenien (Brestenska E.,
edit.): Sitar V., Knobloch E., Roman
St., Ţicleanu N. – Die makroflora das
Badenian
(Rumänien
und
Tchechoslowakei), Planderova E.,
Nagy E., Roman St., Ţicleanu N. –
Palynological
Characteristics
of
Badenian.
1987 – Petrescu I., Mărgărit Gh.,
Nicorici M., Biţoianu C., Duţa M.,
Ţicleanu N., Pătruţoiu I., Todros C.,
Munteanu A., Ionescu M., Buda A. –
Geologia zăcămintelor de cărbuni – 2.
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majore publicate în tratate, monografii
şi cărţi, dintre care se remarcă în mod
deosebit:
1978 - Chronostratigraphie und
Neostratotypen, Miozan der Zentralen
Paratethys, Badenien (Brestenska E.,
edit.): Sitar V., Knobloch E., Roman
St., Ţicleanu N. – Die makroflora das
Badenian
(Rumänien
und
Tchechoslowakei), Planderova E.,
Nagy E., Roman St., Ţicleanu N. –
Palynological
Characteristics
of
Badenian.
1987 - Petrescu I., Mărgărit Gh.,
Nicorici M., Biţoianu C., Duţa M.,
Ţicleanu N., Pătruţoiu I., Todros C.,
Munteanu A., Ionescu M., Buda A. Geologia zăcămintelor de cărbuni – 2.
Zăcăminte din România. Editura
Tehnică, 386 p., Bucureşti.
1997 - The Pliocene time of change
(Wernn J.H., Suc J.P. & Leroy S.A.G.,
edit.),
American
Association
of
Stratigraphic Palynologist Foundation,
New-York: Drivaliari A., Ţicleanu N. et
al. - A pliocene climatic record ŢicleniSouth-western Romania.
1997 - European Coal Geology and
Technology Geological
Special
Publication, nr.125, London: Ţicleanu
N. & Diaconiţă D. – The main coal
facies and lithotypes the Pliocene coal
basin - Oltenia, Romania.
2003 - Chronostratigraphie und
Neostratotypen. Pliozen Pl.1 Dazien.
Edit. Acad. Rom. Bucureşti (Marinescu
Fl. & Papaianopol I., edit.): Ţicleanu N.,
Caractéristiques
floristiques
et
phytocenotiques au passage du
Miocene vers la Pliocene, Ţicleanu N.,
Modèle génétique conceptuel des
accumulations des charbons du Basin
Dacique, Ţicleanu N. – Macroflore et
végétation
daciennes
du
Basin
Dacique.
2004 - Chronostratigraphie und
Neostratotypen, Neogen der Zentral
Paratethys, X, Romanien (Marinescu
Fl. & Papaianopol I., edit.): Tomescu
M., Ţicleanu N., Stoian L., – La

Zăcăminte din România. Editura
Tehnică, 386 p., Bucureşti.
1997 – The Pliocene time of change
(Wernn J.H., Suc J.P. & Leroy S.A.G.,
edit.),
American
Association
of
Stratigraphic Palynologist Foundation,
New-York: Drivaliari A., Ţicleanu N. et
al. – A pliocene climatic record ŢicleniSouth-western Romania.
1997 – European Coal Geology and
Technology
Geological
Special
Publication, nr.125, London: Ţicleanu
N. & Diaconiţă D. – The main coal
facies and lithotypes the Pliocene coal
basin – Oltenia, Romania.
2003 – Chronostratigraphie und
Neostratotypen. Pliozen Pl.1 Dazien.
Edit. Acad. Rom. Bucureşti (Marinescu
Fl. & Papaianopol I., edit.): Ţicleanu N.,
Caractéristiques
floristiques
et
phytocenotiques au passage du
Miocene vers la Pliocene, Ţicleanu N.,
Modèle génétique conceptuel des
accumulations des charbons du Basin
Dacique, Ţicleanu N. – Macroflore et
végétation
daciennes
du
Basin
Dacique.
2004 – Chronostratigraphie und
Neostratotypen, Neogen der Zentral
Paratethys, X, Romanien (Marinescu
Fl. & Papaianopol I., edit.): Tomescu
M., Ţicleanu N., Stoian L., – La
palynologie des dépôts romannienes
du Bassin Dacique, Ţicleanu N. – La
flore romanienne du Bassin Dacique,
Ţicleanu
N.
–
La
végétation
romanienne du Basin Dacique.
Passionate of the history and the
culture of our Dacian forefathers, and
also of the future of our blue planet, he
found the necessary resources to
write, in collaboration, two very
interesting books: one centered upon
the problematic of the climacteric
changes (Gridan T. & Ţicleanu N. –
Încălzirea globală şi glaciaţiune?,
2006) and another one (Gridan T.,
Ţicleanu N., Gridan S. – Geologia şi
Apocalipsa, 2007), who tried to clarify
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from the geological point of view the
problem of the Apocalypse.
He left to eternity with a fully
creative force, leaving unfinished many
projects he worked for and thinking of
others he wanted to start.
His eternal sleep is protected by the
wonderful
landscape
of
BuilaVânturariţa summit, where, at its feet,
the cemetery from Zmeurătu village is
laying (Stoeneşti commune, Vâlcea
district).

palynologie des dépôts romannienes
du Bassin Dacique, Ţicleanu N. – La
flore romanienne du Bassin Dacique,
Ţicleanu
N.
–
La
végétation
romanienne du Basin Dacique.
Pasionat de istoria şi cultura
strămoşilor noştri daci, dar şi de viitorul
planetei albastre, a găsit resursele
necesare scrierii, în colaborare, a două
cărţi foarte interesante: una axată pe
problematica schimbărilor climatice
(Gridan T. & Ţicleanu N. – Încălzirea
globală şi glaciaţiune?, 2006) şi, o alta
(Gridan T., Ţicleanu N., Gridan S. –
Geologia şi Apocalipsa, 2007) care
încearcă să limpezească din punct de
vedere geologic problema Apocalipsei.
A plecat în veşnicie în plină putere
creatoare lăsând neterminate multe
proiecte la care lucra şi gândind la
altele pe care vroia să le înceapă.
Somnul de veci îi este ocrotit de
mirificul peisaj al Culmii BuilaVânturariţa, la poalele căreia se află
cimitirul din satul Zmeurătu (comuna
Stoeneşti, jud. Vâlcea).

May he rest in peace!
Professor Eugen Gradinaru Ph.D.
University of Bucharest
Titus Brustur Ph.D.
Vice-President of SPR, Bucharest Branch

Dumnezeu să-l odihnească.
Prof. dr. Eugen Gradinaru
Universitatea Bucureşti
Dr. Titus Brustur
Vicepreşedinte SPR, Filiala Bucureşti
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TABEL NOMINAL CU MEMBRII
SOCIETĂŢII PALEONTOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Numele şi
prenumele
Adam Dragoş
Ailincăi Ana-Maria
Aipatoaiei luliana
Andrăşanu Alexandru
Apăvăloaie Roxana
Ardelean Laura
Asoltanei Anca
Averescu Raluca
Avram Emil
Baciu Călin
Baciu Sorin
Balint Ramona
Barbu Ovidiu
Barbu Victor
Bălaj Vasile
Bălţăteanu Cristian
Bărbulescu Aurelia
Bâlc Ramona
Beldean Claudia
Borbei Florin (N)
Botez-Butu lonut
Brânzilă Mihai
Brişan Nicoleta
Bruchental Călin
Brustur Titus
Bucur I. loan
Budacă Traian
Budescu Traian
Bugaciu Iulian Gabriel
Butnariu Mădălina
Caraiman Alina
Catincuţ Camelia
Cetean Claudia
Calu Cătălin
Cozmuleanu Dorina
Chira Carmen
Chirilă Gabriel
Ciobanu Laurentiu
Ciobanu Rodica
Cîrnaru Pamfil
Cociuba loan
Codrea Vlad
Constantin Paul
Corneanu Gabriel
Corneanu Mihaela
Crihan Monica
Csiki Zoltan
Damian Răzvan
Dănilă Adrian

Filiala/
Localitate /

Cotiz
2005

laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAICl
Bucureşti (UB)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
Bucureşti (IGR)
Cluj (UBB)
Iaşi (UAIC)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB)
Bucureşti (UB)
Cluj (IP Oradea)
laşi (UAIC) (s)
Bucureşti (UB)
Cluj (UBB) (s)
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC)
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
BUC. (IGRCluj (UBB)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
Cluj (UCDC
Bucureşti (UB)
Cluj (IGR)
Cluj (UBB)
Bucureşti (IGR)
Cluj (Univ.
Cluj (Univ.
Buc.(IGR)(Ploieşti
Bucureşti (UB)
Bucureşti (UB)
laşi (UAIC) (s)

10
5
10
3
10
3
5
10
10
3
10
10
10
10
10
3
10
10
9.5
10
10
10
10
-
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Cotiz Cotiz
2006 2007
10
10
5
10
10
10
10
10
4
10
10
10
10
-

10
5
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-

Cotiz
2008

Cotiz
2009

10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
-

10
10
10
10
5
10
10
10
10
-
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Dăscălescu Marilena
de Lapparent de Broin
Diaconu Florina
Dica Paul
Dragastan Ovidiu
Dragomir BasarabDumitrică Paulian
Edelstein Oscar
Enache Constantin
Fărcaş Cristina
Fărcaş Sorina
Filipescu Sorin
Florea Florinel Fănică
Folie Annelise
Frey Eberhart
Galan Alexandru Cezar
Garcia Geraldine
Gheerbrant Emmanuel
Ghinea Georgeta Cristina
Ghiuţa Ana-Maria
Givulescu Răzvan
Giurea Elena
Grădianu lonuţ
Grădinaru Eugen
Grigore Dan
Grigore Sebastian
Grigorescu Dan
Guşu Dina-Romina
Harasemciuc
Hâncu Diana Cristina
Heisu Valentin
Holbe Ioana
Horaicu Corneliu
lamandei Eugenia
lamandei Stănilă
lanoliu Constantin
Iftimiciuc Marina
Igriţan Alin
llaşc Oana
Ion Jana
lonesi Bica
lonesi Liviu
lonesi Viorel
Jianu Coralia-Maria
Jipa Cătălin
Juravle Doru
Kaminski Mike
Kovacs Szilamer
Lazăr luliana
Lazăr Daniel
Lubenescu Victoria
Macaleţ Rodica
Mărunţeanu Mariana
Melinte Mihaela
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laşi (UAIC) (s)
Cluj -(MNHN
Cluj (Muz. T.
Cluj(UBB)
Bucureşti (UB)
Bucureşti (UB)
Buc. (IGR)-Berna
Cluj (Baia Mare)
Cluj (Craiova)
Cluj (UBB)
Cluj (ICB)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
Cluj (IRSNCluj (Karlshuhe)
laşi (UAIC)
Cluj (Univ. Poitiers)
Cluj (MNHNlaşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB)
Cluj (Lic. Horezu)
laşi (UAIC)
Bucureşti (UB)
Bucureşti (IGR)
laşi (UAIC) (s)
Bucureşti (UB)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC) (s)
Bucureşti (UB)(s)
laşi (UAIC)
Bucureşti (IGR)
Bucureşti (IGR)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC) (s)
IGR
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
Cluj (Muz. Deva)
Cluj (UBB )(s)
laşi (UAIC)
Cluj (UC London)
Cluj (UBB)
Bucureşti (UB)
Cluj (UBB)
Bucureşti (IGR)
Bucureşti (IGR)
Bucureşti (IGR)
Bucureşti (IGR)
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19
10
10
10
10
10
10
10
3
3
10
10
10
5
10
5
5
5
10
10
5
10
10

10
10
10
10
10
5
10
5
5
10
10
10
10
10
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
5
5
10
5
10
10
10
10
5
10
10

5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
5
10
10
10
10
10
10
10

5
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Mera Ovidiu
Michetiuc Mihai
Munteanu Manuela
Munteanu Raluca
Murariu Alexandru
Năstase Gabriela
Neagu Theodor
Nicuşan Dragoş
Niţă Ramona Elena
Olaru Leonard
Olaru Radu
Palade Daniel
Pană Ioana
Paraschiv Valentin
Pascal Ana
Pătruţoiu loan
Pestrea Simona
Petrescu lustinian
Popa Mihai
Popa Mirela
Popescu Ana Maria
Popescu Aurelian
Popescu Daniela
Popescu Gheorghe
Popescu Liviu
Posmoşanu Erika
Prică Ioana
Rotaru Narcis
Rusu Anatol
Sava Gabriel
Săsăran Emanoil
Săsăran Liana
Silye Lorand
Simionescu Anca
Smith Thierry
Spălnăcan Rareş
Spătaru Anca
Stănculete AureliaStoica Marian
Stoica Marius
Stoicescu Alexandru
Strugaru Gabriela
Suciu Anca Andreea
Suciu-Krausz Erika (N)
Şerban Diana
Ştaut Elena
Ştiucă Emil
Tanţău loan
Tită Rodica
Toma Mădălina
Tudosă Iustina
Turculeţ llie
Ţabără Daniel
Ţibuleac Paul
Ţicleanu Nicolae
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Cluj ( Salina
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB) (s)
laşi (UAIC) (s)
Bucureşti (UB)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
Bucureşti
laşi (UAIC)
Bucureşti (UB)
Bucureşti (UB) (s)
laşi (UAIC) (s)
Cluj
Buc(UB)
Cluj (UBB)
Bucureşti (UB)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
Cluj (Muz.
laşi (USCM
Bucureşti (IGR)
laşi (USCM
Cluj (Muz.
Cluj (UBB)
laşi (UAIC) (s)
Bucureşti (IGR)
laşi (UAIC)
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
Cluj (Univ.
Cluj (UBB)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC) (s)
Bucureşti (UB)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UT)
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
laşi (UAIC)
Bucureşti (IGRClui(UBB)
Bucureşti
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC) (s)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
laşi (UAIC)
Bucureşti (UB)
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3
3
10
10
5
10
9
3
5
10
10
10
10
3
10
10
10
10
10
10
10
3
3
5
10
10
-

5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
-

10
10
5
5
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
5
10
5
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
5
10
10
10
5
10
10
10
10
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Ţâru Cristina
Ungureanu Dan
Ungureanu Ionel
Uţa Andreea
Vaida Marioara
Venczel Marton
Vremir Matei
Vulc Anamaria
Wanek Franz
Zabrovski Michal
Zota Ramona
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laşi (UAIC) (s)
Bucureşti
laşi (UAIC) (s)
Cluj (UBB) (s)
Bucureşti (IGR)
Cluj
Cluj (UBB)
Cluj (UBB)
Cluj (IGR)
Buc.(IGR)
laşi (UAIC) (s)

10
10
10
10
-

10
-

10
10
-

-

-

UB = Universitatea Bucureşti
UBB = Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
UAIC = Universitatea "Alexandru loan Cuza" din laşi
UCDC = Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Sibiu
USCM = Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
UT = Universitatea Tehnică Cluj
IGR = Institutul de Geologie şi Geofizică Bucureşti (Institutul Geologic al României)
INGMG = Institutul Nattional de Geologie Marină şi Geoecologie Bucureşti
(GEOECOMAR)
ICB = Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
ISER = Institutul de Speologie Emil Racoviţă
Bucureşti
IP = Institutul de Proiectări
IMB = Inspectoratul Minier Bihor
s = student
N = membru nou, din 2005
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Casa
În acest răstimp voi ridica o casă
după pofta inimii voi aşeza la temelie
toate rocile şi fosilele care mi-au îndreptat spatele
şi-au făcut din oase nişte crengi
între care atârnam ud şi greoi
la sfârşitul călătoriilor pe fundul mărilor pierdute
între două lumi casa va fi înclinată
spre răsărit să-mi intre soarele în ochi
şi să lunec uşor în valurile de-altădată
pe uşa şi prin ferestrele decupate în pereţii de hârtie
îmi voi imprima părţile corpului
şi gândurile toate deasupra
voi înălţa un acoperiş din tabla cutiilor de conserve
degustate şi-apoi rând pe rând detestate
în acest răstimp voi ridica o casă
rezistentă poate la cutremurul inimii mele
Paul Ţibuleac

