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CONTRIBUŢIA SAVANTULUI

EMANOIL С. TEODORESCU

LA DEZVOLTAREA

ALGOLOGIEI ÎN ROMÂNIA

TRAIAN I. ŞTEFUREAC

Profesorul Eman oil С. Teodoreseu (1866— 1949), savant d

renume mondial, sărbătorit prin U.N.E.S.C.O. este nu numai creatoru

şcolii de fitofiziologie, ci şi a celei de algologie din România prin valo

roasa sa lucrare, de primă sinteză, apărută în anul 1907 orientînd di

recţii noi de cercetare în biologia vegetală experimentală.

S Descrie genuri şi specii noi de alge albastre (Gomontiella sub

ulosa) şi verzi (Dunaliella salina, D. viridis s.a.) recunoscute ş

astăzi de specialişti şi care, sub aspect taxonomic şi filogenetic, sin

do o reală valoare ştiinţifică universală. Este fondatorul unei diat<

moteci şi a colecţiei „Herbarium algologicum Romaniae".

Profesorul Emanoil C. Teodorescu, erudit botanist român

botoşănean cu renume mondial, fiziolog şi algolog, are meritul de a fi

organizat cercetările şi învăţămîntul de fiziologie vegetală în ţară (1907)

şi de a fi publicat (în acelaşi an) prima lucrare de sinteză asupra algelor
din România. Cercetător eminent. Ern. С. Teodorescu ,a lăsat o deo-

sebit de valoroasă operă originală de botanică în algologie şi fitofiziolo-

gie (11), (16), (22), (23), căreia generaţiile din şcoala pe care a creat-o, ii

asigură dezvoltarea sa continuă. Botaniştii ţării, altăuri de acei clin

întreaga lume, îi păstrează cu veneraţie aleasă admiraţie şi preţuire.
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Personalitatea ştiinţifică a savantului biolog Em. C. T e o d o r e s с u,

formată în ţară şi peste hotare (Paris, Viena, Odesa), este remarcabilă prin

temeinicia studiilor sale şi ea a fost aniversată (1967) prin UNESCO pe

plan mondial.

în afară de cercetările sale clasice de fiziologie, Ern. С. Teo d о -

res с v s-a ocupat temeinic, în 15 lucrări, şi de studiul algelor, publicînd

genuri noi pentru ştiinţă ca şi prima lucrare critică asupra algelor din ţară

(1907) de la apariţia căreia se împlinesc, în acest an (1982) trei sferturi

de veac. Asupra acestui domeniu al studiilor sale ne vom preocupa în

cele ce urmează.

Genurile noi Gomontiella Teod. (1901) (18) şi Dunaliella Teocl. (1905)

(19), (20), dedicate în cinstea algologilor francezi G o m o t şi D u n a 1, îşi

păstrează şi astăzi, după 80 de ani. întrega lor valabilitate taxonomică

avînd o deosebită şi multilaterală valoare ştiinţifică. Noii taxoni, nu au

putut fi — datorită cunoştinţelor restrînse de pe atunci — estimaţi la ade-

vărata şi reala lor valoare de însuşi autorul lor.
,
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Unii dintre algologi şi în general dintre sistematicieni au ridicat, ulte-

rior, valoarea taxonomică a mai multor taxoni descrişi de E m С. Teo-

dor es с v la categorii sistematice de grad superior ca de exemplu genul
Gomontiella a dus la denumirea Fam. Gomontiellaceae Elenkin (1936) (5)

şi chiar Ord. G-omontiellales Claus (1960) (3) ; var. jassiensis Teod. din

cercul de variabili täte al speciei Spirogyra crassa Kuetz. a fost ridicată de

С z u d a la rang de specie — Spirogyra jassiensis (Teod.). Czurda (4), s.a.

în continuare vom sublinia, analitic, lucrarea sa monumentală „Mate-

riale pentru flora algologică a României" (1907) (21).

I. Gomontiella subtubulosa Teod., algă filamentoasă de tip morfolo-

gic aparte, unic şi paradoxal, aflată lîngă satul Hagighiol şi Lacul Tăbă-

căria în Dobrogea, nu are încă o poziţie sistematică bine precizată.

Aceasta datorită insuficientelor cercetări cu privire la existenţa unei teci

gelatinoase şi a formariii hormogoanelor care sînt diferit comentate.

A. A. Elenkin îi creează acestui gen o familie aparte Gomontiellaceae

Elenk. (1936) (5). Ulterior, G. Claus (3) descoperă în Ungaria două specii
noi (G. marthae şi G. magyariana) şi încadrează totodată genul Cyanarcus

Pascher la genul Gomontiella Teod. (18) care are astfel, pînă acum, 4

specii. Pe baza aspectului morfologic al talului, a diviziunii lui longitu-
dinale (G. marthae) şi a ansamblului de caractere, G. Claus introduce

pentru aceste alge categoria taxonomică superioară ord. Gomontiellales

Claus (3).
К. Starmach (1966) (14) consideră la acest gen numai 2 specii :

G. subtubulosa şi G. marthae din fam. Gomontiellaceae şi ord. Gomon-

les ; P. Bourrelly (voi. 111, 1970) (1) păstrează fam. Gomontiellaceae

cu 4 specii în ord. Nostocales (Oscillatoriales) menţionînd după Claus

ord. Gomontiellales.

Caracterele diferenţiale ale celor 4 specii sînt, în general, bine preci-
zate şi ele pot fi privite chiar într-o serie evolutivă filogenetică

(Tr.l.Ştefureac, 1967) (16).

Ipotezele cu privire la derivarea speciei G. subtubulosa Teod. prin
îndoirea în lung a filamentului de la vreo specie de Oscillatoria, datorită

uscăciunii, cît şi aceea cu privire la asemănările cu genul Borzia Cohn,



emise ,pe atunci de E. C. Teod ores cu (18), nu au iputut fi admise

(L. G ei ti er s.a.) (7).

Cunoaşterea însă, în ultimul timp, a unui număr mai mare de specii
a genului Gomontiella Teod. ne dă posibilitatea de a aduce unele noi con-

sideraţii asupra originii şi a evoluţiei lor în sistemul Fii. Cyanophyta.
Cunoscând extraordinara variabilitate morfologică a talului şi modul

variat de sciziparitate la algele albastre, putem admite, cu probabilitate,
ca tipul de tal atît de particular, filamentos ± tubular, de la Gomontiella

Teod. poate fi derivat, nu de la alte tipuri din cadrul aceleiaşi familii sau

unităţi apropiate ci de la tipuri mai simple şi probabil mia vechi consti-

tuind o xeromorfoză adaptative (16).

Astfel considerăm că talul caracteristic de la Gomontiella Teod., ar

fi putut deriva, în anumite condiţii, de la unele tipuri primitive, coloniale

planctoniee, cum sînt acelea din cadrul genului Rhabdoderma Schmid. et

Lauterb. din Ord. Chroococcales (Rh. liniare s.a.) la care s-ar fi realizat,

pe lîngă diviziunea transversală a celulelor şi diviziunea longitudinală a

acestora, un tip cu o particularitate evolutiv progresivă nouă (tip ipote-
tic). Ori tocmai tipul acesta îl aflăm realizat, în continuare, la G. hami-

formis (Pascher) Claus (;= Cyanarcus), considerat înainte tot între Chro-

ococcales (16).

Putem admite astfel că tipul Cyanarcus reprezintă forma cea mai

simplă dintre speciile genului Gomontiella Teod. cunoscute pînă acum.

De la acest tip genetic, nodal, s-au diferenţiat în evoluţie celelalte specii

cu tal filamentos ± tubular şi anume într-o direcţie a rezultat tipul mai

simplu G. subtubulosa Teod., iar într-o altă direcţie tipuri mai diferen-

ţiate G. marthae Claus şi G. magyariana Claus, evoluţie posibilă prezen-

tată într-o schemă orignală (T r. I. Ştef ureac, 1967) (16).

Este de remarcat faptul că la ultimele două specii, celulele talului,

rezultate în urma diviziunii lor longitudinale, se pot detaşa, izola, ceea

ce denotă, atavic, stadiul tipului primitiv (de revenire).

Tipul particular de tal de la Gomontiella Teod., trădează totodată

o serie de adaptări ale acestor alge în biotapi, iniţial de viaţă planctonică
+ salină, secundar ca forme terestre, temporar ± aerofite. Astfel expli-

carea derivării şi a evoluţiei talului la aceste alge poate fi făcută, în

parte, şi pe baza unor consideraţii ecologice-biologice, pe lîngă care se

adaugă şi unele date fitocenologice.

Speciile de Gogontiella Teod., cunoscute pînă acum, au următorul

areal : România (G. subtubuloasa Teod.
— două staţiuni din Dobrogea),

Cehoslovacia — Boemia, Franţa, U.R.S.S. — Wjatka (G. hamiformis (Pa-

scher) Claus) şi Ungaria (G. marthae Claus şi G. magyariana Claus). Ele

reprezintă în general, din aceste date corologice, elemente continentale,

pontice, pontic-easpice şi panonice (15).

11. Dunaliella Teod. Dintre Chlorophyceae, Ern. С. Teodorescu

are meritul de a fi precizat critic şi de a fi încadrat natural în sistem,

genul nou Dunaliella Teod. cu 2 specii cunoscute pe atunci : D. salina

(Dunal) Teod. şi D. viridis Teod. (19), (20). Pe baza cercetărilor experi-
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mentale şi a observaţiilor asupra morfologiei şi biologiei, a ecoolgiei şi

fiziologiei lor, autorul reuşeşte să precizeze poiziţia genului nou în cadrul

Fam. Polyblepharidaceae din Ord. Volvocales. Cercetările citologice ale

lui C. II amburger s.a. confirmă aceasta (22). Pînă laEm. С Teod o-

rescu această algă era, nenatural, încadrată .îndeosebi în Fam.Chlamy-

domonadaceae avînd numeroase sinonimii generice. Datorită variabilităţii
indivizilor (şi a zoosporilor), a formării de pseudopode şi a mişcărilor

metabolice, a lipsei membranei şi a structurii stratului periferic, a pro-

cesului de înmulţire şi reproducere sexuală ca şi a unor specii de alte

particularităţi, studiate de către Ern. С. Teodorescu, speciile de

Dunaliella au evidente caractere intermediare între Flagellatae şi cele

mai inferioare Chlorophyceae (Polyblepharidaceae — Volvocales) (16).

In urma studiului efectuat de Ern. С. Teodorescu asupra genu-

lui Dunaliella Teod. cu cele două specii, cercetările asupra acestui gen

s-au intensificat, din 1905 încoace, de diferiţi autori sub variate şi mul-

tiple aspecte inclusiv descrierea a numeroase specii noi ale acestui gen.

Astfel asupra speciei D. salina Teod. s-au efectuat noi studii de fizio-

logie (E. Marré şi O. Servettaz, 1959), de variaţia clorofilei

(O. L. F o x şi M. С S a r g e n t, 1938), de biosinteză (I. G. Drokoval şi

N. P. M a s s y u к, 1964), a ciclului evolutiv şi ciclul biologic (A. L a b b é

1921, 1924), de formare a aplanosporilor (L. A. L o e b 1 i с h, 1970), de ultra-

structură (J. A. Dodge, 1964; L. Şt. Péter fi şi I. M anton, 1968)

(12), culturi experimentale şi observaţii în mediul salin (J. P. E h r h a r d t,

1971; F. С a va r a, 1906, 1909), observaţii diferite asupra acestei specii

(L. G. M. В a a s-B e скin g, 1930, 1931), ca şi în general asupra dezvol-

tării şi răspîndirii genului Dunaliella Teod. (W. Lerche, 1937 ;

N. P. Massy u к, 1973) (9) s.a. De asemenea s-aiu .adus rezultate nod asu-

pra speciei D. viridis (M. К. Johnson, 1968) s.a. Fr. Oltmanns

(1922—1923) (10) menţionează şi citează în tratatul său (voi. I, III) rezul-

tatele obţinute de Ern. С. Teodorescu referitoare la diviziunea vege-

tativă a celulelor şi fuzionarea gârneţilor la D. salina Teod. (voi. I, p. 203

şi fig. 139, 2—6) (10).

Р. Вour r c 11 у (1) enumera (vol. I, 1966 al tratatului său) la genul
Dwialiella 4 specii considerîndu-le rarissime deosebind, comparativ, acest

gen de genurile înrudite, ulterior descrise de Pascher (1930) şi anume

Apiochloris şi Hyaliella.

B. Fo 1 1 (6) cuprinde în lucrarea sa asupra algelor (cd. li-a, 1971)
un număr de circa 5 specii în cadrul genului Dunaliella Teod. Specia
D. salina Teod. o consideră ca un element tipic polihalobiont, hiperhalin,

nelipsind şi în tratatul lui M. С h a d e f a v d (2).

Asupra genului Dunaliella Teod., N. P. Massyuk (9) publică între

anii 1936—1973 numeroase lucrări cu descrierea a mai multor specii noi

s.a., studiu care a dus apoi la elaborarea şi publicarea monografiei sale

asupra genului Dunaliella Teod. (fam. Dunaliellaceae Christ. 1967) (8). în

lucrarea sa genul Dunaliella Teod. este reprezentat cu 28 de specii înca-

drate în două subgenuri (Pascheria Massyuk şi Dunaliella), acel de-al

doilea subgen cu 4 secţii (Dunaliella, Tertiolectae, Virides şi Peirceinae),

considerînd pentru D. salina Teod. (1905, 1906) 2 subspecii şi o formă, iar
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pentru D. viridis Teod. (1906) unele varietăţi şi forme. In cele două

scheme corologice asupra celor două specii descrise de Ern. С. Teodo-

rescu, întocmite de N. P. M a s s y u к (p. 141, fig. 18, 19, 1973) e dată

răspîndirea acestora în Eurasia şi America Centrală, numai 2 staţiuni
(cu D. viridis) se află şi în America de Sud) (9).

Genurile noi de alge descrise de E m. C. T e o d o r e s с u sînt trecute

la loc de cinste în Tratatul de algologie al României şi anume în voi. 111

(1979) genul Dunaliella Teod., iar în voi. IV genul Gomontiella (1981)

(24).
Rezultatele cercetărilor a diferiţi autori au permis stabilirea caracte-

relor pe baza cărora au fost descrise pînă acum — din cercul de variabili-

tate al genului Dunaliella numeroase specii de apă dulce, salmastră şi
marină (Pascher şi J a h o d a ; Pestalozzi; Massyuk s.a.).

Pe baza valorii şi a ierarhizării caracterelor, genul Dunaliella Teod.

reprezintă, din punct de vedere filogenetic, un tip fundamental care are

asemănări cu aproape toate clasele dintre Flagellatae . Recunoaşterea valo-

rii filogenetice a genului Dunaliella Teod., permite posibilitatea explicării

evoluţiei etapelor superioare, a diferenţierii tipului complex Chlamydo-
monas din Ord. Volvocales. Genul Dunaliella reprezintă prin particu-

larităţile sale un tip genetic nodal căruia i se va acorda o tot mai mare

importanţă în variate probleme de evoluţie şi filogenie a algelor verzi

(Tr. I. Ş'tefureac, 1967), (16).
Dat fiind faptul că Ord. Chlorochytridiales, nou introdus în unele

sisteme actuale, arată caractere regresive şi are o poziţie provizorie,

incertă, în cadrul Fii. Chlorophyta, Fam. Polyblepharidaceae cu genul
Dunaliella Teod. s.a. cîştigă o importanţă taxonomică şi filogenetică deo-

sebită, deşi la unii autori îl aflăm încadrat recent între Chlamydomo-

nadales, la alţii între Euchlorovolvocales
,

el aparţine însă Ord. Volvocales

cu caracterul vădit al evoluţiei lor ascendente, progresive.

Corologia genului Dunaliella Teod. şi a speciilor sale este prezentată

în scheme de către N. P. M a s s y u к (9) cu numeroase staţiuni în arealul

său eurasiatic şi al Americei Centrale. In România genul Dunaliella, cu

cele două specii descrise de Ern. С. T e o d o r e s с v, D. salina şi D. viri-

dis, au fost cunoscute mai întîi din Lacul Sărat (Brăila) s.a. considerat,

cu probabilitate, ca un element pontic (Tr. I. Ş te fu re ac, 1967) (16).

111. Genurile noi de alge descrise de Ern. С. Teodо г e s с v le

aflăm enumerate, cu speciile lor, şi în lucrarea sa de primă sinteză în

algologie „Materiale pentru flora algologică a României" publicată în

anul 1907 (19) în două reviste de specialitate (Franţa, Germania) (21). Ea

conţine o bună parte a materialului algologie recoltat de autor în Româ-

nia între anii (1897—1907) şi este citată în toate tratatele şi florele uni-

versale de algologie ca şi în variate lucrări de taxonomic.

Acest prim conspect al algelor din România cuprinde 536 de taxoni

(312 specii, 118 varietăţi şi 106 forme), majoritatea noi pentru ţară. Pe

lingă cele două genuri noi (Gomontiella şi Dunaliella) este descrisă şi spe-

cia nouă (dintre Cyanophyceae) Clathrocystis montana Teod. din Valea

Bărnarelului (jud. Suceava) ca şi 9 varietăţi şi 18 forme noi pentru şti-
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inţă. Materialul algologic analizat de Ern. С. Teodor es с va fost recol-

tat din : Muntenia, Moldova (numeroase fiind din jud. Botoşani), Buco-

vina, Dobrogea, Oltenia, dar numai în parte cuprins în această lucrare.

Speciile critice sînt însoţite de comentarii şi date comparative şi sînt com-

pletate de autor diagnozele unor genuri polimorfe (Cladophora, Vauche-

ria, Enteromorpha, Spirogyra s.a.). Unele dintre varietăţile noi ca de ex.

var. jassiensis Teod. (de lîngă laşi) aparţinînd speciei Spirogyra crassa

Kuetz., a fost ridicată, de către С z u г d a, la rangul de specie — S. jassien-

sis (Teod.) Czurda, iar numeroşi taxoni noi au fost confirmaţi în cercetă-

rile ulterioare de către diferiţi algologi.

în această enumeraţie (cu prima sa parte), Diatomeele ca şi majori-

tatea Cianoficeelor lipsesc, autorul intenţiona a le prezenta în cea de a

doua parte a lucrării. De la Ern. С. T e o d o r e s с v, s-a păstrat o diato-

motecă cu 318 preparate, care a fost determinată de I. T. Tarnavschi

şi M. Oltean (17); ea cuprinde 175 de taxoni dintre care 12 sînt noi

pentru flora ţării, o specie este nouă pentru ştiinţă (Gomphonema teodo-

rescui) ca şi o varietate nouă (v. pontica) a speciei Opephora marina,

găsită pentru prima dată în Marea Neagră.

Prin colecţia sa de alge, prof. Ern. С. Teodo r e s с v are totodată

meritul de a fi pus la Bucureşti bazele unui herbar algologic al ţării „Her-
barium Algologicum Romaniae". O valoroasă colecţie de alge din Româ-

nia, organizată de Ern. С. T e o d o r e s с v, se află la Muzeul din Viena,

cunoscută fiind pe plan mondial ea este cercetată şi apreciată de numeroşi

algologi. De asemenea, dublete din colecţia sa se găsesc în herbariile clin

Paris, Budapesta s.a.

Cercetările lui E m. C. T e od o r e s с u în domeniul algologiei, bazate

pe concepţiile morfologiei experimentale, inaugurate de către G. Вo n-

nier al cărui elev a fost, constituie şi azi un îndreptar cu orientări noi

prin introducerea culturilor pure în studiile ele biotaxonomie. în studiile

sale experimentale de fiziologie şi taxonomic, de ecologie şi biochimie

admirăm totodată la Ern. С. Teodorescu faptul că algele nu erau

studiate în mod izolat, ci erau adeseori, şi cu o anumită tematică, cuprinse

în seria reprezentanţilor din diferite grupe de plante Criptogame şi Cor-

mofite. Chiar şi în ultimele sale lucrări, privind influenţa vitaminelor şi

a sulfamide] or (eleodron) asupra dezvoltării plantelor, au fost luate, în

serie, pe lîngă Cormofite (spontane şi cultivate) din diferite unităţi siste-

matice şi anumite alge, ciuperci şi briofite.

între astfel de probleme sînt de subliniat acelea referitoare la acţiu-
nea unor factori asupra mişcării zoosporilor la algele verzi determinate

de temperaturi joase (1905, 1909), de aglomerarea şi dispersarea lor (1941,

1948), cercetări asupra naturii biofizice (1941) şi a radiaţiilor roşu-porto-

calii a acestor fenomene şi procese (1943) ca şi a formării şi desorganizării

structurii anumitor porţiuni a suprafeţei zoosporilor la alge (1941) ; de

asemenea acelea referitoare la organizarea şi dezvoltarea genurilor noi

descrise, Gomontiella (1901) şi Dunaliella (1905), cu observaţii asupra mor-

fologiei şi biologiei celui de al doilea gen (1906) ; dezvoltarea algelor şi

refrangibilitatea (1934), prezenţa unei ficoeritrine la Nostoc commune

(1916, 1920), identificată, ulterior, şi la alte alge albastre ca Oscillatoria
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cancta şi О. jormosa (I. Р op şi A. Rob er t, 1956), asimilarea azotului si

mv/r
n

nUdeiC la algele inferioare Şi prezenţa la alge a unei nuclease
(ia 12) s.a. Dintre Hepaticae (Bryophyta) se ocupă experimental de germi-
narea sporilor, formarea protonemei şi a gametofiţilor la unele Marchan-
naceae (Preissia commutata şi Bucegia romanica).

Unele rezultate ale studiilor sale de acest gen ca acelea asupra aglo-
merării zoosporilor la algele verzi sânt totodată de interes practic îndeo-
sebi cercetările asupra speciilor genului Dunaliella în vederea culturilor

în masă şi care, alături de acelea publicate de I. Grinţescu (8) asupra

genului Chlorella au contribuit, între primele, la dezvoltarea cunoştinţe-
lor algologice şi introducerea lor în culturile industriale de importanţă
în economie (22), (23).

Ca algolog personalitatea ştiinţifică a prof. Ern. С. Гe o dore s с u

este bine cunoscută pe plan mondial. Studiile sale au constituit o bază

trainică în evoluţia algologiei pe plan mondial, relevîndu-se temeinicia

lor. Lucrările sale au deschis un drum nou al studiilor în acest domeniu

al criptogamiei în România. în şcoala algologică, prima din ţară, pe care

Ern. С. Teodor eseu a creat-o la Bucureşti, s-au format, publicînd
lucrări valoroase, noi algologi ca E. Ră d ule s с u-M isir 1 i u (studiu
asupra genului Scenedesmus), С Moruzi (observaţii la zoosporii de la

Spirogyra) s.a.

Rezultatele cercetărilor sale algologice cu caracter taxonomic, ecolo-

gic şi corologic, cu descrierea de noi genuri, specii (şi infrataxoni) ca şi
acelea cu caracter experimental, bazate pe metoda culturilor pure. au

devenit larg cunoscute şi elogios apreciate pe plan mondial ; ideile sale

au fost confirmate şi treptat aprofundate. Studiile sale sînt cuprinse în

„Opere Complete" publicate în 3 volume de Acad. R.P.R. în anul 1951 (23).

Lucrările sale le găsim citate în operele clasice, recenzate în revistele

de specialitate, trecute fiind şi în tratate, manuale s.a. Dintre toate aces-

tea menţionăm : Lins b a v e r's Handbuch der Pflanzenanatomie

(1921—1922, 1936, 1937). Rabenhorst's Kryptogamenflora (1930—

1932). Arhiv für Protisten kunde (1905), Nat. Pflanzenfamilien (1911. 1942),

Kryptogamenflora cler Mark Brandenburg (1940), Sylloge Algarum (1907),
Süsswasserflora Deutschland, Oest. v.d. Schweitz (1925, 1932),

A. A. El en kin — Monogr. Alg. Cyan. U.R.S.S. (1936). F r. Oltmanns

— Morphologie und Biologie der Algen (1921), Contribution to marine

Biology (1930), Phylosophical transactions of the Royal Soc. of London

(1911), Chimie agricole—
Chimie végétale (1914), Beihefte zum Bot. Cen-

tralblatt (1925, 1931 s.a.). The Botanical Review (1936), Comptes rendus

de ГAcad. des Sciences Paris (1913. 1916), Revue générale de Botanique

(1914, 1920), Strasburger —
Lehrbuch der Botanik (ed. 22, 1944)

s.a. ; cele de briologie sînt citate de К. Müller in Rabenhorts Krypto-

gamenflora (1939), de Gh. Сhal a v d în Fr. Verdoorn
— Manual of

Bryology (1932) s.a.

Citările sînt semnate de erudiţii botanişti ai timpului între cari nume-

roşi algologi s.a., ca : Fr. Oltmanns, L. Gei 1 1 er, A. A. Elen кi n,

N. Wille, A. Pascher, De Toni, С Hamburger, К. Gо e-
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bel, G. Tischler, Baas-Becking, H. Кyl in, H. Fitting,

E. Karr ег, С. Open heimer, Fl. Meier, W. Heer in g,

H. Skuja (13), V. С zur da, E. Lern ermann şi numeroşi alţii

inclusiv corespondenţa cu M. G o m o n t (1902), Ed. Bornet (1902) etc.

Botaniştii algologi din ţară i-au dedicat lui Ern. С. T e o d o re s с u

specii noi pentru ştiinţă, astfel sînt : Cosmarium teodorescui Péterfi

(1964), Anabaenopsis teodorescui Moruzi (1960), Tolypothrix teodorescui

Tarnavschi şi Mitroiu (1957), Gomphonema teodorescui Tarnavschi şi

Oltean (1961) s.a.

Ca cercetător criptogamist, Ern. С. Te odor e s с v s-a ocupat, în

unele probleme, şi de anumite Briofite. Astfel constată că la cîteva Mar-

chantiaceae (Preissia, Bucegia, 1928), (22), (23), protonema ramificată poate

produce (ca şi la Musci) mai mulţi indivizi (gametofiţi), la altele (Cono-

cephalum conicurn, Pellia epiphylla) stabileşte — urmărind germinarea

sporilor şi dezvoltarea protonemelor —
unele fotomorfoze, determinate de

acţiunea diferitelor lungimi de undă. Tot dintre Hepaticae unele ca Mar-

chantia polymorpha şi Lunularia cruciata sînt luate în seria cercetărilor

sale privind influenţa bioxidului de carbon în fotosinteză asupra dezvol-

tării plantelor, observînd la aceste Briofite o serie de particularităţi mor-

fologice şi a structurii talului (formarea coşuleţelor cu propagule, a fila-

mentelor asimilatoare, etc. 1899) (22), (23), s.a.

Contribuţia deosebit de prodigioasă şi de un înalt prestigiu ştiinţific

a savantului biolog român, acad. prof. Ern. С. Te o d o re s с u, desfăşu-

rată creator timp îndelungat cu o rară competenţă atît în domeniul fizio-

logiei vegetale cît şi al algologiei s-a dovedt din plin şi ea constituie şi

astăzi o temelie trainică în dezvoltarea continuă sub aspect fundamental

şi aplicativ, în ţară ca şi în general, a acestor discipline ale biologiei

vegetale.

LA CONTRIBUTION DU SAVANT PROFESSEUR

EMANOIL С TEODORE S CU AU DÉVELOPPEMENT

DE LALGOLOGIE EN ROUMANIE

Résumé

Phytophysiologiste de renommée mondiale, le prof. Em. C. Teo-

dorescu a laissé une valeureuse oeuvre botanique aussi dans l'algo-

logie, domaine dans lequel il est créateur d'école en Roumanie. Ses

travaux ont frayé de nouvelles voies à la recherche.

Il a décrit des genres nouveaux et des espèces nouvelles d'algues :

Goinontiella subtubulosa Teod. (1901), Dunaliella salina Teod. et D. viri-

dis Teod. (1905, 1906). Il a publié (1907) le premier conspect des algues

de Roumanie, ouvrage critique comportant 5.36 taxons (313 espèces et

224 infrataxons), la plupart nouveaux pour notre pays ; il a décrit la

nouvelle espèce Clathrocystis montana Teod., 9 variétés et 18 formes

nouvelles ; la variété jassiensis Teod. dans le cadre de l'espèce Spirogy-
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ra crassa Kuetz. est élevée, ultérieurement, au ran« d'espèce Spirogyra

jassiensis (Teod.) Czurda.

Le genre Gomontiella Teod. est devenu un type fondamental qui

a mené à la description de la famille des Gomontiellaceae Elenkin

(Ш6) et même de l'ordre Gomontiellales Claus (1959). Les nouveaux

genres décrits par Ern. С. Teod оres cu présentent un réel intérêt

taxonomique et phylogénétique quant à l'évolution des algues (T r. I.

Ştefureac, 1967). En même temps, il fondé une diatomothèque et

à le mérite d'avoir jeté les bases de la collection „Herbarium algologicum

Romaniae".
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