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PREFAŢĂ. 

Imediat după războiul de intregire, românii au început să 
petreacă lunile de vacanţă de vară. pe plăjile depe ţărmul Măr-ii 
N egr:e rotnâneşti. La Bugaz, Budachi Cordon, Bur nas„ Ma.
maia, Constianţ.al' Enorie. ,c:a.rmen Sylva. Mangalia. Balcic. E. 
crenef etc., vederri sute şi sute de oameni maturi şi copii cari 
fac băi de mare saa se tolănesc pe nisipul scăldat de razele 
binefăcătoare ale soarelui. 

Plaj~ ca şi drmele dela spatele ei~ apa ,nării ca şi fundul pe 
care stă, sunt pline de vietăţi sau de restur:ile lor ( scoiai, co
chilii)# cari interesează pe o,icine şi de :rnulte ori atti vă2ttt, la 
vizitatorii plajelor: curiozitatea de â afta ce este cutare sau 
cutare animal sau plantă, ce fel de viaţă duc. la ce servesc. 
la.tă ce tn'a determinat să cercetez de multe ori„ fie singur, fie 
in tovărăşia şefului de lucrări M. A. Ionescu dela Laboratorul 
de Zoologie descriptivă din Bucureşti, ţă.r:mul Nlării Negre r~ 
m-âneşti. Am adunat amândoi ani"iale şi plante d,in toate sta-
ţiunile maritimei am hotărât un plan de tratare cât mai peda„ 
gogic şi a,n alcătuit călă11za de faţă, pentru elevi, studenţi, na .... 
turalişti, pent~u v,izi.tatorii plajelor~ pentni marele public. De
sernnele sttnt executa,te de sefril de lucrări M. A. Ionescu, a~ 

> " 

pcoape toa-t·e după nzatetialul cercetat la faţa loculu.i ji nurnai 
câteva dese"ine sttnt adaptăr:i du.pă tratate (instrurnentele dt 
pescuit şi descrierea lor după "Pescăria şi Pescuitul in Rorrzâ.., 
nia"! ,de G,. Antipa) . 

Fără să atn pretenţia că lucrer-ea e completă sau perfectă, am 
însă convingerea că. .va servi multo1:a şi va deştepta gu.stttl 
peritru observarea naturii. 

August 1937. 
Prof. A„ Popovict„Bâzttoşanu 
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INTl~ODUCERE 

Vizitatorul care vine pentru prima oară la ţărmul Mării 
Negre este uimit de imensitatea de apă, este izbit de frumoasele 
culori ale apelor ei, cari nu sunt negre, este mulţumit de a fi 
încălzit de raze minunate si fermecat când în zori de zi asistă , 

la ieşirea din fund de apă a Soarelui-răsare. 
Luată în ansamblul ei Marea Neagră se poate compara cu 

o împărăţie care se naşte, trăeşte şi moal!'e, ca.re are o tinereţe 
şi o bătrâneţe. Pe când însă împărăţiile c.unoscute în Istorie au 
avut o tinereţe şi o bătrâneţe scurte, Marea Neagră există de 
milioane de ani şi va mai trăi încă milioane. lmpărăţiile ome
neşti, în timpul duratei lor nu au aceleaşj hotare, când se 
lărgesc, când se micşore.ază . Acelaş lucru este şi cu Marea 
Neagră, care în decursul milioanelor de ani, • # când şi-a re
vărsat apele asupra uscatului, când şi.-le.-a retras .. #, în felul că 
dacă am considera orice punct depe coasta actuală a Mării 
Negre româneşti, acesta a fost când în apă, când pe uscat. 

lmpărăţia Mării Negre nu are certificate de naştere. De 
unde au dedus atunci oamenii de ştiinţă istoria ei? După nişte 
documente ascunse pe fundul şi în malurile ei, documente ce 
consistă din strate de piatră, de nisipuri etc., din rest·uri de 
fiinţe găsite în aceste strate (fosilele). Du1pă aceste documente 
s'a aflat că acum câteva milioane de ani a existat împărăţia 
veche a Mării M editerane, car,e se întindea în parte şi peste 
ţinuturile ocupate de actuala Marea Neagră. lmpărăţia veche 
a Mării Mediterane de atunci era plină cu apă sărată şi în 
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această apă trăiau animale marine propriu zise. A dăi,nuit a
ceastă mare până în timpul numit de geologi Sarmaţian ( o suh,J 
diviziune din Terţiar). ln acel timp, în Sarmaţian, o parte din 
fundul Mării Mediterane vechi se ridică, devine uscat şi tm ... 
parte vechea împărăţîe a Mediteranei în două: de o parte 
Marea Mediterană cu ·alt contur decât cel de astăzi si de altă 

I' 

parte Marea Pontq ... Caspică ( fig. l), care se întindea în bună 
·parte peste ţinuturile ocupate azi de Moldova, Muntenia, sudul 
Dobrogei, Marea Neagră, Crimeea şi ţinuturile dela West in
clusiv Caspica. Era uscat parte din Ardea.1 cu lanţul Carpa ... 
ţilor, Nordu] Dobrogei inclusiv insula Şerpilor, un colţişor 

sudic din Crimeea şi Caucazul, ( fig, 1). 
După timpul Sarmatic şi tot în Terţiar, Marea Ponto .... Cas„ 

pică se restrânge mult ( fig. 2). In acel timp, dela Jinia de 
contur a ţărmului de azi al Mării Negre, uscatul se întindea 
până departe în Crimeea. 

Pe când apa din împărăţia vechei Mediterane era sărată, 
apa mării Ponto-Caspică devine sălcie, prin apa râurilor ce se 
va.rsă în ea. 

ln epoca Quaternară împărăţia Ponto-Caspică se desface 
la rându] ei în două împărăţii: Marea Caspică şi Marea 
Neagră. Tot în epoca Quaternară se restabi1ţşte legătura cu 
Mediterana, apa din aceasta invadează prin punctul ocupat. 
azi de Bosfor, în Marea Neagră şi o umple încetul cu încetul 
până la margini1e conturului actuat Invadarea apei sărate din 
·Mediterana a schimbat cu totul condiţiile din împărăţia Mării 

Negre: mai întâi majoritatea animalelor ce se găseau în Marea 
Neagră sălcie au pierit şi căzând Ia fund s'au descompus· pro- · 
ducând o cantitate mare de hidrogen sulfurat, al doilea ap~ 
sărată a Mediteranei fiind mai grea s'a aşezat pe fundul Mării 
Negre unde şi azi se formează hidrogen sulfurat. 

Astăzi prin Bosfor sunt doi curenţi de apă: unul profund, 
de apă sărată ce vine din Mediterana în Marea Neagră şi a1t 
,curent de .apă superficial, cu apă îndulcită, apă provenită din 
a::nestecul apei de mare cu apele fluviilor ce se va!'lsă în ea, 
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curent care circulă dela Marea Neagră spre Mediterana. In pă .... 
turile superficiale, cam până la 200 metri adâncim-e, apa mişcată 
de valuri e aerată mereu; în păturile profunde apa nu e aerată„ 
Lipsa de aerare a păturilor- profunde şi pr,ezenţa hidrogenului 
sulfurat au de rezultat că în acele adâncimi ale împărăţiei Mării 
Negre nu trăesc animale. ln Marea Neagră nu se întâlnesc 
.1 nimale decât în păturile superficiale până la circa 200 m.etri 
adâncime. In aceste pături superficiale apa Măi:li Negre este 
mai puţin sărată decât cea din Mediterana, iată dece în Marea 
Neagră găsim foarte puţine animale m~rine comparativ tu nu.
mărul celor aflate în Medite~ana unde apa este mai sărată. 

Ţărm ul românesc al Mării Negre se prezintă în diferite re
giuni sub diferite aspecte: 

1. Uscatul se continuă direct cu plaja şi apoi vine conturul 
apei marine ( fig. 3). cum este la Sulina. 

2. Uscatul este format din dune (moviliţe de nisip L după 
care vine plaja şi contµrul apei me;trine (fig. '4 ), cum e la Ma~ 
maia4 

3. Uscatul e muh ridicat, ca un mal abrupt ( fal~ză) şi la pi~ 
ciorul fa lezej ba te apa direct în faleză ( fig. 5) cum e la Co.nsr 
tanţa„ 

4. Uscatul este mult ridicat ca un mal abrupt (faleză) şi 

dela piciorul falezei urmează plaja şi apoi conturul apei marine 
( fig. 6). cum e la Carmen-Syloa, Budachi, etc. 

Uneori pe platfoyma uscatului deasupra falezei sunt dune„ 
cum este în parcul Staţiunii zoolo,gice dela Agi.gea„ 

In această Călăuză vom analiza pe rând plaja~ apa şi fundul 
mării~ falezat precum şi Lacul Tekirghtol„ 

www .ziua constanta. ro 
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Instrumentatia . ., 

Pentru observaţiuni, studii şi colecţionare la mare avem ne~ 
voe de o mstnume.ntaţie cât mai simplă. 1. O lupă c·tt mOn·tUra 

metalică de forma din desemnul alăturat ( fig. 7) şi cu puterea 
de mărire de 6 ori. 2. Fileul de apă, format dintr'un cerc de 
sârmă groasă cu o coadă de baston~ de cerc.· se fixează o pânză 

V.li~ 

• CD - .. . 

l!ff! 

albă {tulpanul cel mai subţi!'e) ~ croită în formă conică, după 
cum se vede în { fig. 8). 3. O căldăruşe cu toartă în felul ace.
lora cu care 1Se joacă copiii în nisip ţi care va ·Servi să transpor-

-tăm îo c.ameta noastră animalele vii şi al9ele marine, ·ptise în 
apă de mare. -4:. Săculeţe de pânză. în care strângem pietre) co~ 
chilii etc. 5. Câteva borcănaşe de ,ticlă cu dop de plută. ~ 
de 100 grame. in care punem spirt de 80 grade. Vom strânge 

www.ziuaconstanta.ro 
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în ac'E!ste borcădlaşe insecte de pe plaje ~î unele animale marine. 
Pentru a obţine alcool de 80 ·grade din alcoolul rectificat ce 
se găseşte în comerţ, vom pune !a 100 cm. cubi de alcool rec ... 
tilJcat ( care are 96 grade), circa 15 cm. cub1 de apă distila.tă 

sau la nevo,e-.ap,ă curată obişnuită„ 6. Câteva tuburi cu dop de 
plută, de felul aeelora de farmacîe, în care se ţin pastile. ln. 
astfel de tuburi adunăm .cochilii mici şi fine. 

Ce facem cu tot materialu 1 transportat în camera noastră? 
tl observăm în linişte cu lupa Ia măsuţa noastră, îl notăm în 
carnetul de excursie, îl prepară'm pentru colecţii. Pentru toate 
.aceste operaţiuni avem nevoe încă de câteva rechizite~ în }a,.. 

boratorii observarea pe :viu a animalelor marine mari ca Ac
tinii, Crabi, Crevete, etc .• se face în aquatîi de sticlă . cari sunt 
scumpe. Noi r-ecomandăm, ceva mai simplu·: borcane de sticlă, 
puţin înalte ş{ cu gura largă, în felul acelora de compot, sau 

castroane de sticlă, 1a nevoe şi castroane albe de porţelan, de ... 
numindu-Te pe toate acestea aquarii ieftine~ Animalele marine 
mici ca Balani, Gamari, etc., le observăm în farfurioare adânci 
-de sticlăt în relul acelora îrt care se serveşte dulceaţa şi de ... 
n urnim aceste farfurioare cristalizoare ieftine. 

Toate observările trebuesc notate în carnetul de excursie 
<:u foi albej unde facem şi desemnele necesare: acestea presu .... 
pune că trebue să avem totd.eauna un creion, gumă de şters şi 
un briceag ( auţitaş). 

1n sfârşiţ prepararea pentru colecţîi variază după feluJ anf ... 
malelor şi plan telor „ a) Cochiliile mari le punem în cutii mari 
de carton: cochîliHe mijlocii le punem în cutii mai mici de car
ton în feJu1 acelora în care se vând ţigările; cochiliile mici de 
tot le păstrăm în tuburi de sticlă; în fiecare cutie sau tub pu
ilem şi o etichetă de hârtie, pe care scriem data şi locul ·recol..
tărH. b) Animalele mai mart precum sunt Crahiit Crevetele, !e 
păstrăm în alcool în borcane de sticlă, de farmade1' cu dopuri 
de sticlă sau de plută; punem şi în acestea o .etichetă scr'isă cu 
creionul, c:u data şi Jocul recoltării. c) Animalele mici (Insecte, 
Balani1 Gamari, etc.) le păstrăm în al'coot în tuburi de sticlă~ 
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de farmaci~ cu dopuri de plută, punând ş.iaci eticheta. d) Pfan ... 
tele mari trebuesc de asert1enea preparate. pentru a putea fi 
păstrate. Pentru aceasta vom lua două scândurele sau două 
cartoane groase, precum şi furnale; intre filele de jurnal pu
nem plantele, aşezând o scândurică dedesubt şî una deasuRra. 
pe-ste aceasta punând şi o greutate oarecare~ un pietroi Din 
când în când trebuesc schimbate jurnalele, cari absorb apa din 
plante şi înlocuite cu altele, căcî altfel plantele se mucegăesc 
~i se strică. După ce plantele ·s'au uscat se prind pe foi albe 
au ajutorul unor bentiţe de hârtie gumată şi se pune pe fiecare 
foae eticheta cu data şi localitatea d~ unde a fost recoltată 
planta şi· se alcătueşte astfel un Erbar. 

www .zi uaconsta nta. ra 



I. PLAJA MARII NEGRE 

1. Nisipul depe plaje 

Porţiunea de uscat cuprinsă intre li.nia de contur a apeî 
mării şî linîa dinspre uscat ce denotă că apa poate năvăli sau 
a năvălit până la acea linie, se numeşte plaje. 

Excursionistul ce se pftmbă pe plaje!e dela Budachi1 M-a ... 
1naia; Eforia; Carmen-Sglv~ Mangalia~ Ecrette; etc., îşi dă 
seama că aceste plăji sunt diferite ca suprafaţă, ca alcătuire 
( plaje numai de nisip. plaj'e de nisip a.mestecat cu ,cochilji, cu 
p}etriş sau cu lespezi de piatră}. ca poziţie {plaje ce are in 
spate faleză, plaje ce are în spate dune sau are uscat obişnuit). 
lntotde-auna însă plaja are un element constant~ nisipul. Ex„ 
cursionistul va colecta nisip de pe diferite plăji. notând exact 
1oca1itatea şi apoi va analiza la lupă şi va compara aceste nisi-
purî, Va constata că ele sunt felurite ca strălucire~ ca mărime 
de boabe ( nisip cu bobul mare. nisip cu bobul fin}, după cum 
sunt felurite şi după natura lor~ Este o a.naliză interesantă, 
atrăgătoare. lată e.femente!e cari a1cătuesc nisipurile depe pia...
jele româneşti! a) boabe at colţuri tocite sau boabe rotunde de 
culoare al.bă, galbenă; roşcată. viofacee sau neagră~ formate din 
Calcar. Când turnăm peste aceste boabe fie apă tare fie spirt 
de sar.e~ se produce efervescenţă (fierbere cu spume). b) Boabe 
cu colţuri tocite şi transparente. de Quarţ. Când turnăm peste 
ele sau apă tare sau spitt de sare nu se produce efervescenţă •. 
Dacă fuătn câteva boabe pe vârful degetului şi tragern cu eJe 
linii pe un qîam de sticlă; constatăm c:ă aceste boabe sgârie 
sticla_. c) Fluturaşi turtiţi şi stră1ucitotl. transparenti sau v~r~ 
%Ui. de Mica d) Sfărâmături de cochilii. Atât boabe1e cât şi 
Huturasfi, ca şi sfărâmăturile de cochi1i{ se găsesc în proportii 
variabi!e la liecare plaje. Astfel nisipul dela Mamaia şi dela 
B.udachi Cordon este format aproape numai din quarţ şi conţine 
puţin calcar, pe când nisipu? dela Carmen,.1Sy1va e_ate format 
aproape numai din calcar şi conţine foarte ptţţfn quarţ. 

www.ziuaconstanta.ro 
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2. Cochilii de scoici (lamelibranchiate). 

Orice excursionist când vine pe o pJaj e incepe a ad una cochi)ii~ fie din 
curiotitate fie sp.re a le păstra ca amiatire; copiii inventea~ fel de fel de 
jocuri eu ajutorul cochiliilor. Scoicile {Lame)ibrancbiate} au cochilia 
formată din două valve: o valvă dreaptă şi o valvă stângă; rareori găsim 

• 
ambele va1ve lipite una de alta. cele mai dese· ori ele "Sunt împrăştiate şi 
cu)egt'm sau valva dreaptă sau valva stângă. Dacă privim o valvă de 
M id i e la exterior (fig. 6) i . distingem vârf ul ş o ~ rie de linii curbe1 mai 
mult sau mai puţin concentrlce-i aceste )inii sunt curbele de ·creştere a]e 
cochiliei. Dacii privim o valvă de Ca t di u m )a interior (fig. !2), distin„ 
gem vârful. 1a dreapta şi la stânga acestuiq dinţii. Dacă ave.rn ~i valva 
dreaptă şi valva stângă dela acelaş Ca t dr u. m observăm. cum la din~ 
depe o valvă corespund scobituri pe cealaltă valvă ;şi invers ; de aceea 
această parte a cochiliei1 care prezintă dinţi şi scobituri ce se închee 
între d e se nu.mqte ţâţână. Ţ.âţâna ţine strâns lipite valvele, La dre-apta 
şi la stânga fâţâaei de Cardium. ca şi )a cele mai multe- Lamelibranchiate. 
distia9em două feţe rotwide. cari repr~z;intă lacul de fixare al muşchilor ce 
închid va)ve)e apropiîndu„Je: parale] cu marginea w lvei ţi la o distanţă 
de- ea, se vede o linie (fig. 12). care se sfâr~eşte cu capetele ei la cele 
două urme ale muşchilor. este linia mantalei. 

Unghi a dracu 1 tl l Plăsea {So)en). Cochilie numită astf.el pen~ 
trucii seamănă cu plăseaua unui briceag ( cuţitfl§) . dar şi cu o unghie foarte 
mare. Pe suprafaţa ei se văd curbelt de cre~tere: în lungul ~i latul cochiliei 
(fig. l). Uneori găsim numai fragmente dt> cochilie (fig. 2) 1 pe cari le 
identificăm după acelea~ linii de cre~tere-. Animalul viu îşi sapă o galerie 
adân~ă în nisipu) depe- fundu.I măriL nu de-parte de ţărm. 

S t r t d i a (Ostrea). Cochilie cu conturu) mai mult sau mai pu{in circu
ltir: pe suprafaţa valvei {fig. -4) se văd curbele de- ue-,tere, sguamoase. iai 
pe faţa internă (fig, 3} se vede o singură pată (impresiune) muşchiu ... 
lară. Cele două va)v2 de cochilie- sunt cu suprafaţă neregu)ată, ondulată ~i 

sunt neegale! o valvă mai mare-. scobită şi o va1vă mai micii, plană ca 
un capac. RarEtOd găsim cele două valve bine cons,ervate ca şi dese-mnul 
de pe p)anşe; mai adesea valvele sunt mult tocite, mai ales pe margini. 
Stddia vîe este fixată de obiceiu pe pietre cu ajutorul valvei -celei mari şi 
apoi ~ fixe-ază o stridie de oochilia itlte:ia şi aşa mai multe, încât f0;rmează 
bancuri de stridil pe fundul mării. In Marea Neagră românească s·au găsit 
două specii de stridii: Ost re a tauri ca cu carnea bună de consumat, 
care tră,eşte Ia adâncimea până 1a circa 15 metri în dr~ptul Balcicului şi 

O s t r e a s u b 1 a m e l l o s a cu carn~a mai puţin gustoasă, care trăe.şte 
la adâncime-a până la circa 15 metri intre Capul Mi di aşi Bakic 

www.ziuaconsfanta.ro 
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L o r ip e s ( fig„ 5) este o cochilie cu cea mai mare parte a 
conturului în formă de cerc şi are o culoare albă ca laptele. 
Pe suprafaţa valvei se văd bine curbele de creştere, iar la in .... 
teriot se vede ţâţâna cu dinţi.. Când .găsim ambele valve 1.1nite, 
seamănă cu conturul unui bob de lintet dar cu dimensiuni mai 
n1ari* de aproape 2 cm„ 

M î di a (Mytilus) este o coehilie aproape triunghiulară cu 
vârf pronunţat şî ct1 bază rotunjită. Pe faţa internă a cochniei 
se remarcă Ius tru I de sidef, iar su praf aţa cochîlîei este de cu,.. 
!oare negrie-albăstruie ori brunie, datorită înveliş-ului cornos, 
care dacă este rost culoarea valvei este albicioasă. Pe suprafata 
cochiliei se văd bine curb~le de creştere. Midia comestibilă 
(M y t i tu s ed al i s) poate ajunge cam la 10 centimetri lu,n ... 
gîme şi are conturul as :metric. cu o latură dreaptă şi alta curba~ă 
(fig. 6) sau în unghiu ( fig. 7) ~ unele fiind mai alungite iar 
altele mai lătite. Dacă observăm o valvă netocită pe fata în ... 

1 > 

ternă constatăm că latura curbată ori în unghiu nu prezintă 
dinţături (fig. 8) .. La vârful cochiliei se văd însă câţiva dinţi 
aşezaţi pe o linie. Midia vie este fixată de obiceiu pe pietre ,Şi 
apoi se fixează o midie de cochilia alteia şi aşa mai multe încât 
formează bancuri de midU pe fundul mării, ln Mare,a Neagră 
românească midia comestibilă trăeşte aproape de coaste ori 
pe funduri adânci până pela 60 metri, dela Capul Midia până 
ta Baldc„ Prin faptul că pe suprafaţa s.a se fixează ,alge ma .... 
rine si div:erse animale, Midia este animalul cel mai căutat de 

I -

naturalişti.. Aducând o midie acoperită şi punând~o intrtun 
aquariu pe masa noastră de lucru avem in faţă o asociaţie bio
logică dintre cele mai interesante. 

Midia pitică (Mytilus minimus) poate ajunge cam Ia 
11/2 cm, Iun9ime şi are c:onturul asimetric, cu o latură dreaotă 
~i alta curbată ( fig. 9) .. Dacă privim o valvă netocită pe faţa 
internăf observăm că dela vârf spre .latura curbată .prezintă 
dintături pe o porţiune destul de Iunr:,ă ( figp 1 O) w, La vâr:ful co~ 
chiliei se văd dinţi mici. Fig. 9 reprezintă o valvă în mădme na
turală. iar în fig. I O văzută cu lupa pe faţa internă. 

A. Popovicr-BhMşanu - OiU\1.t~a extursionisht! u.i 
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Ca r d i u m are o cochilie uşor de recunoc:ut la exterior p.rin bombarea 

sa pântecoasă, p.rm coastele radiare ce p1eacă dela vârf spre n1ar9ine. coaste 
c.e se intretaecu cu.rbele-1.ie creştere {fig. 11). La interiorul valvei (fig. 12) 
se vede bine tâtâna ca dinţii, cele două pete (impresiuni) muşchiulare, pre~ 
cwn şi linia 1nantalei paralelă eu marginea cochiliei. Dacă găsim un exem
p1a.r de Otrdîum cu ambele- valve lipUe- .şi-l prîvim pe- o muchie, vedem 
că are un centur în formă de inilnâ. Animalul trăe§te pe fu.nduri nisipoase 
şi la acesta se poate- vedea cum la pqrtea <:l,iodărăt a corpului ies dintre 
valve două sifoane scu1·te ca două tuburi, prin care se face circulaţia apei 
de mare-1 ce intră printr'·un tub în corp şi iese prin celălalt tub. 

G aste an a {fig. 14) cu cochilia tot pântecoasă. având curbele de 
creştere oJ).dulate şi sqaamoase. Culoarea cochiliei este a1bă cu nuantă 
gălbue spre vârf. 

Ma c t r- a e cochilie ce ar..e la exterior curbe de creştere Coarte apro
piate una de alta, iar la interior { fig. 15} se vede pe ţâţână un dinte ca
rac reristic in fomă de litera V inversat. c.u cele două ramuri ascuţite la ea„ 
pete. Mactra trăeşte inf'undată 1n nisipul depe fundul apei în apropi~rea 
coastelor. Linfa de lângă figură arată mărimea naturală. 

V e n u s { fig. 16) at·e 1a ex_terior curbe de creştere foarte apropiate una 
de alta1 iar la in~erior se vede tâţâna bine deşvoltată. se văd cele două ln1-
presiuni muşcbiularef linia n1antalei care spre partea dindărăt formează o 
intrăţW'ă nurru~ă s "i n us ul manta lei {fig. 17). La exemplarele cari nu 
sunt tocite se vede că marginea internă a valvelor p.rezină dinţături fine. 

P h o I a s (fig. 13) este · o coehilie uşor de recunoscut după forma sa 
alungită, după culoarea sa albă ca laptele-. după coa~te-1e- radiare ce pleacă 
dela vârf şi se r~sfiră in evantaliu până la marginea cochiliei. La locul 
de rnterse<:;ţi,e a1 acestor coaste cu curbele de creşere sunt nişte rldi ... 
l!ături aspre- ca nişte .dinţi fim cu aspectul unei pile de pilit lemnul {.raşpă). 

Animalul viu este foarte- interesant. fiindcă graţie raşpei el poate1 prin 
n1i.şcările- ce execută, să gău!'ească rocile 1noi şi să ... şi facă culcuş în acestea. 
~ceasta se Qbservă mai ales i,n rocile dela B~lcic~ Animalul viµ pus într' rm 
a quariu cu apă de mare îşi de-părtează valvele şi ca orice scofoă scoate 
afară o parte din corpul său moale; dacă excităm anLmalu1 vt'dem cwn în 

apă apar nişte- norişori luminoşi, datoriţi unei secreţiuni maeoase fosfores,., 
-centă. aruncată de animal in apă. 
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Don ax este dintre cochiliile destul de des întâlnite pe 
plaja mării româneşti. Uşor de recunoscut prin faptul că sea
mănă mult Ia contur cu Scoica de râu. La suprafaţa valvei se 
văd curbele de creştere ( fig. l 8), iar Ia interior se vede vâr..
ful, fâţânat cele două impresiuni muşchiularet linia mantalei cu 
o intrătură mare (sinusul mantalei) şi se mai vede că margi,.
nea dinăuntru o cochiliei este dinţată, pare că are zimţi (fig. 
19). Animalul trăeşte înfundat în 'nisip şi scoate în apă două 
sifoane lungi„ ca două tuburi. prin car,e se face cire,ulaţia apeiţ 
printr1 unul din sifoane apa de mare cu oxigen intră şi udă 

branhiîl~ iar prin ,celălalt sifon apa Inc·ărcată cu bîoxid de 
carbon iese afară. Tot acest curent de apă aduce şi hrana ani.
malului, alcătuită din mtci organisme şi pulberi organice, de 
altfel ca Ia toate celelalte scoici .. 

Unghiul t ţ a (Tellîna exigua). e o ,cochîlie lustruită ca 
unghia, de culoare albă sau roză şi de mărimea unei unghii. La 
exterior ( fig. 20) se văd curbele de ct~tere, tar Ia Jnterio-r 
{ fig. 21 ) se văd impresiunile muşchiu lare şi linia mantalei ce 
formează un sinus foarte mare. Unele Teiline au un contur 
mai alungit şi o cochţH.e mai groasă şi totdeauna albicioasă„ 
}\cestea aparţin formei Tel lin a don acin a ( fig. 22 şi 
23) .. La partea internă a aces,teia se vede- un sinus al mantalei 
rnic (flg~ 23). Toate Telinele trăesc vârâte în nisipul depe fund 
şi scot în apă ,două sifoane lungi ca dou .ă tuburi; prin care se 
face circulaţia apei întocmai ca şi Ia Donax. 

C o r b u t o m g i a. este o cochilie c.e se găseşte în unele 
locuri în cantităţi foarte marii ca o puzderie de c-ochilii pe 
plaiea de nisip. Cochilia este mică sub un centimetru lungime 
( fig. 25) de culoare albă şi uşor de recunoscut mai ales când 
găsim ambele valve llpite (fig. 21 mărită) t Ia care se poate 
vedea că una din valve este mai mare. iar cealaltă mai mică. 
La exterior se ohservă curbele de creştere foarte fine şi valva 
foarte lustruită„ iar la interior (fig~ 26 mărită) linia mantalei 
cu un sinus f.oa;te puţin pronunţat. 
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3. Cochilii de melci (Gasteropode). 

Cochilia wnti melc marin ( fig. 27) este învârtită în spirală şi fi.ecare in~ 
vârtiltlră se numeie ~ p i r ă. Spit'a cea mai mică formează vârhil co

chiliei~ iar spira cea 1n~i mare prezintă ele s c h id.ere a, ca.l"e poat:e fi Cll 
conturul întreg sau cu conturul crestat. ln interiorul cochiliei s~ află partea 
cărnoasă, dar în deosebire de meldi tereştri cari re-spiră aer atmosferic 
printr ·un fcl de plămân, melcii marini respiră oxi~en din apă cu ajutorul 
pielei şi a unor branhii. 

Pe plaja românească a mărli negre găsim cochilii mari <le melci. pe cari 
]e culegem cu u.,urlnţă: 

I n c o c n o ta t u l (Nas.sa) {fiu. 27). Cochilie in forma nnui fus pântecos 
{căruia ii lip.seşt~ coada :fusului), şi care poate avea lungimea până la circa. 
3 centimetri .Deschiderea estt alungită .şi crestată sus„ iar pe suprafaţa 
spirelor se obs.e.rvă mici ridică-turt Melcul Nassa este carnivor. 

S Ide fu t {Trocbu.s) (fig, 28) , are o cochilie spiralam, în formâ ~ con 
scurt cu · baza largă şi deschiderea circulară, Suprafaţa roasli a cochiliei. 
are lustru de sidet iar când nu e roasă a re o culoare închisă cu dungi 
verzui şi _puncte roşii. 

P ă I ii r ia c hi r1 e zea s că (Calyptraea} numită aşa dnpă forma sa 
caracteristică ce seamănă cu o pălărie de chinez. adică e un con cu baza 
largă, (Jol inlâuntru {fig. 34) şi care are pe: suprafaţa sa striai-luni spiralei 
(fig. 33). Anitnal~l viu dă o deosebită ingrîjiret progeniturii, căci în titnput' 
clociiri ouălor acestea sunt acoperi.te ctt co.rpul şi cochilia melcului care 
le formeaZâ astfel un acoperiş maternal. 

O c h i I o r ( Cyclonassa) are o cochilie asemănătoare cu a unor 
melci terestri turtiţi, însă numai o faţă. e turtită, cealaltă e convexă şi cu 
1m diametru al conturului de circa L5 cm. (fig. 31 şi 32). Deschiderea. 
e q-estată sus. i,r suprafaţa cochiliei est~ colorată şi strălucitoare ca por
ţelanul. Anitnalul viu stă mai mult înftmdat în nisip, 
Afară de aceste- cochilii mai găsim codlili d, 1neld marini în amestecul 

de sfărâmături de cochilii. cu nisip. cu pietrţcele de pe maTginea dinspre 
apă a plajei. Cu atenţie putem alege multe astfel de cochilii şi cari observate 
sub lupă ne atrag atenţia prin forma lor. culoare şi strălucire4 Ce r i ţ i i 
( fig. 29), si.mt de forrna 1mor conuri subţiri cu ~ire inul te ce au la suprafaţă 
mici tubrrcule. P h a s la n e l la ( fig. 30) are forma -unui fus pintecos, dar 
fără roadă de fus: are lungi.nea sub l centitnetru. iar suprafaţa sa este- lu· 
citoare şi aN~ desemne cu dungi pete şi puncte fnunoase. 

Alte cochilii sunt nmnpi de câţiva mililnetri {fig. 35). încât numai cu: 
multă atenţie _se pot distinge din nisip şi prtntre sfărâmăturile de cochilii„ 
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4. Cruste de Crabi. 

Crabii sunt raci la al căror corp văzuţ de deasupra ( fig . 36 / 
distingem cefa1otorace!e lăţit având înainte dol ochi; linia. 
dintre ochi se numeşte frunte. Pe faţa de dedesubt (fig. 37} 
se vede ceialotorace1e, cele 10 picioare cu inserţia 1or şi ab
domenul scurt (a) aplecat peste cefalotorace. 

Corpul crabilor este acoperit cu o crustă tare, impregnată 
cu calcar şi putem dovedi aceasta dacă turnăm peste crustă 
câteva picături de apă tare sau spirt de sare; în locul unde a 
căzut picătura se face o spumă, o efervescenţă. Crabii aruncaţi'. 
de valuri pe p]aje mor şi după puţin timp nu rămâne din ei 
decât cruste. Pe toată întinderea plajei' găsim aceste cruste de 
crabi. întregi cu picioarele încă lipite de ele-ori numai crusta 
cefalotoracelui„ sau chiar numai cruste de picioare izolate. A ... 
dunăm aceste cruste într'o cutîe de carton„ pentru a le iden~ 
tifica. ln cele ce urmează vom descrie numai 1 crabi~ dintre: 

• • • cei ma 1 c:om uni. 
C r a b ul de iarbă ( Carcinus} (fig„ 36) are fruntea C·U. 

3 lobi mîcî. laturile dinainte a1e c'efalotoracelui cu câte 5 dinţi;. 
picioarele dela perechea întâia sunt sfârşite numai ele cu cleşte, 

iar celelalte patru perechi de picioare sunt terminate cu ghiar,e 
ascuţite„ Crabul aleargă cu uşurinţă şi repede în apă, dar înoată 
greu. ln figura 37 este reprezentat Crabul de iarbă întors pe 
partea ventrafă spre a se vedea abdomenu! triunghitu1a1· ·(a.)~ 

P o r t u n u s ( fig1 38) este un crab la care frunte.a are ~ 
lobi mici' •. laturile dinainte a1e cefalotoracelui au câte 5 dinţh 
numai picioarele dela perechea tntâia se sfârşesc cu cleşte: pi
cioarele dela perechile a doua. a treia şi a patra se sfârşesc 
cu gheare ascuţite~ iar picioarele ultimei perechi se termină cu. 
lame lăţite ca nişte lopăţele. I n apă acest CFab aleargă repede 
şi .tnoată uşor. 
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C r a b ul de pi. a t r ă ( Pachygrapsus) ( fig. 39) a.re con
turul c:ef~otorac.elui de forma unui patrulater) fruntea de formă 
inelară fără lobi • . latu.rile .cefalotoracelui in partea dinainte au 
câte 3 dinţi. Numai -pici.oarele -dela prima pett(;he se sfâr
şesc cu cleşte, celelalte patru perechi de picioare sunt sfârşite 
cu ghiare ascuţite. In apă crabul este foarte vioi şi se ţine 

,agăţat de pietre şi printre crăpăturile stâncilor din apă. 
Crabu I de ţărm (Xa:ntho) (fig~ 40) are cefalotoracele· 

fom:te lat şi foarte turtit,. cu fruntea de form.ă lineară. fără 

Iobi; laturile dinainte ale cefal.otoracelu.i sunt dînţate. Numai 
picioarele dela prima peree.he au cleş·te, de culoare neagră, 
celelalte patru perechi de picioare sfârşesc cu ghiare ascuţite. 

Se mai pot face multe o.bservări asupra crabilor din Marea 
Neagră româneascăi 

1. Chiar numai după crustă putem distinge masculii de fe
mele prin !aptul că masculii au abdomenul jngust iar femelele 
au abdomenul mai lat şi poartă pe faţa lăuntrică 8 apendice 
in formă de fite, ce servesc să prindă între ele ouăle. 

2. Apendicele abdomenului Ia femelele de crab se văd mai 
bine dacii găsim un crab fem,el viu) ameţit> aruncat de valuri 
pe plaje. ba se poate întâmpla să găsim şi ouăle atârnate cle 
apendice„ 

3„ Dacă observăm' un crab viu este interesant de văzut cum 
el merge lateral. 

'4. E bine .să cercetăm toţi crabii vii ce ... i avem la iudemână, 
pentrucă s1ar .putea să dăm peste unii cari pr,ezintă pe faţă. 

internă a abdomenu.Jui o tum-0are1 o umflătură ca o pungă: a .... 
ceasta corespunde unui paraz1't al crabului, parazit numit 
Sac cu lin a„ 
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5. Curiozităţilt, plajei. 

Să examinăm cu atenţie. pietrele aruncate pe plaje; cele mai 
multe sunt pline de Lamelihranchiate fosile şi au o culoare 
găibue. Vedem însă unele pietre mai deos,ebite, prin aceea că 
sunt găurite şi ia găuri se zăresc cochi!ii de culoare albicîoaşă 
(fig„ 41 ) • Dacă spargem o astfel de piatră cu găuri, putem 
scoate din aceste găuri cochiliile affiicioas·e ale scoicii numită 
Pe t tic ol a (fig. 42 a}. Petricola este o scoică pântecoasă, 
având pe suprafaţa sa curbe de creştere. întretăiate de pr:o..
nunţate striaţiuni radiare ce pleacă dela vârful cochiliei spre 
marginea ei. Cum ajunge Petricola în găurile de piatră? A~ 
ceastă scoică este numită scoică perforant~ de oarece 
ea e capabilă să perforeze piatra chiar până la adâncimea de 
5 cm.t prin ajutorul un.ei secreţiuni acide, S„a dovedit experi....
mental puterea de roadere a acidului, căci dacă se pune scoica 
vie pe o bucată de marmoră şlefuită, după un sfert de oră în 
locu! unde ea a stat marmora a suferit o actiune de roadere, 

~ 

o acţiune corosivă. ln alte găuri de piatră trăeşte o altă scoică 
turtită lateral. numită V e n e t u p i s ( fig. 42 b.), cu un contur 
cele mai adesea ondulatf având pe suprafaţa cochiliei curbe 
de creştere sguamoase, întretăiate de pronunţate striaţiuni ra~ 
diare ce pleacă dela vârful cochiliei spre marginea ei. Vene ... 
rupis însă, nu este sc.Qică perforantă, ea utilizeq2·ă găurile 

de.ja existente în piatră, Ondulaţiîle depe marginea .cochiliei 
r..ari apar ca nişte defor,mări, sunt datorite formei neregulate a 
găurii in care Venerupis a fost nevoit să se adaptez,e, să se 
muleze după acele neregularităţi. 
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liI figura 43 se vede: 6 valvă de Midi~, pe care stau fixate- gurgue de 
culoare albă, iar alături două pete albe: cu contur mai mult sau mai puţin 
circular .şi cu linii aşezate ca nişte raze de cei-c. E vorba de scheletul unui 
crustaceu numit B a 1 a nu s; fiecare gur:gui a.re forma unui con trunchiat, 
a cărui bază este reprezentată prin pata cu raze, iar peretele ~onului e
alcătuit din 6 laine verticale ce se acopăr bine una pe alta prin marginile 
lor; baza mică a trunchiului de con se prezintă ca un opercul eliptic. Astfel 
de sche1ete de &!anus 1 e mai găsim fixate pe crustele de crabi ( fig. 44), 
pe pietre, pe alge, pe bucăţi de 1e-mn etc., pe cari le: găsim aruncate p~ plaje:. 

1n figura 47 $e vede o parte- dintr'o valvă de Midie pe care sunt fixate 
mici cochilii albe învârtite în formă de spirală, iiltr 'un plan, asemenea cu 
unii melci. ln interiorul acestei miei cochilii însă, nu trăe.şte un 1nek ci un 
an e I 1 d:, adică un animal care are corpul :inelat ca .şi râmele. Acest anelid 
poarte numele de S p i ,: o r b i s. C :erce tând -cu atenţie pietr" !-e ~i algele 
aruncate pe plaje găsim şi pe ele pe SpirorJ)is. 

1n figura -48 se vede o valvă de Midie pe care sunt desenate cruste a] .. 
bicioase cu ,contururi în formă de retea fină sau de 1nid brobonele. Aceste 
cruste corespund cu scheletul unor colonii de anirnale numit~ B r y o z o a r i 
~ fiecare ochiu de r~ţea sau fiecar~ broboană reprezintă ~ht~l~tul unui 
mdivid din colonie. Individul de Bryoooar e alcătuit din două părţi: s-chele,.. 
tul extern şi animalul propriu zis. Scheletul extern este o celulă cu peretii 
cakaroş.i, iar animalul propriu zis are întrucâtva aparenta. unui individ 
dur coloniile de- Corali, ptin faptul că întocmai ca şi acesta ,~u·e tentacule, 
dar se deosebeşte fundamentul prin aceea că pe când individul de Coraliu 
nu arce- organe pr:opriu zise, individul de Bryozoar posedă a.stfel de organe 
{digestive, sistem nervos. etc.). Colonia se na§te prin înmugurire dintr'un 
individ iniţiat Scheletele coloniilor de Bryozoare le- întâlnim ~i pe pietre. 

In figura 45 se vede desemrroI unei curlozităU, o valvă de Stridie lipită 
ce altă valvă de Stridie, iar în figur-a 46 altă curiozitate, anmne o valvă de 
Stridie lipită de o valvă de Midie. 

www.ziuaconstanta.ro 



so 
49 

51 

52 

www .zi uaconstanta. ro 



B3 

ln figura 49 se vede o valvă de midie care în partea dinspre 
vârf este scobită de şanţuri neregulate întortochiate şi printre 
ele se văd mici orificii. Aceste şanţuri şi găurele le putem 
vedea şi pe valvele de stridii aruncate pe plaje, după cum le 
mai putem vedea şi pe unele pietre aruncate de asemenea pe 
plaje de către valuri. Toate snnt opera unui mic burete 
(Spongier) numit Vi o a. Animalul viu arie culoarea galbenă 
ori roşie şi stă pitit în şanţutile calcar,e scoţând prin micile ori ... 
ficii tuburi delicate în apa mării. Animal1ul secretă prin corpul 
său un acid care e capabil să formeze găuxile şi galeriile des~ 
pre care am vorbit. Este o adevărată carie a scoicilor şi pie~ 
trelor. care- constitue una dintre marile curioziţăţi ale vieţii 

. 
marine. 

In figura 52 este reprezentată o bucată de lemn găsit pe 
plaje, ,care prezintă găuri şi galerii .mari ce amintesc găurile şi 
canalele pe cari le vedem uneori i n lemne]e despica te, cu cart 
încălzim soba noasţră. Aceste galerii şi găuri din lemnele de 
foc sunt opera unor larve de insecte, pe când cele din figura 
52 sunt opera unei scoici numită Ta,: e t ( Teredo), care face 
mari stricăciuni în lemnul corăbiilor, piloţilor şi pontoanelor 
de lemne. 

Figura 51 ,reprezintă un scut de Stuc ion ( Nisetr.u, 
Păstrugă), cu marginile dinţate, cu un spin în vârf. Cunoaş .... 
tem aceşti peşti dela mesele noastre; când avem pe farfurie 
1preparată o cegă, ea prezintă şir.uri de astfel de scutu.ri, însă 
mai mici. 

O curiositate mai deosebită . este desemnată în fgura 50, care 
reprezi,ntă învelişul cornos al .unui ou de Vulp e de mare 
(Raja). un peşte marin. Acest înveliş ( figura este în mărime 
naturală) este de culoare neagră, de formă dreptunghiulară. 
iar a fiecare colţ are câte o prelungire ca un corn. 

A. Popovici-Bâznoşanu - ,011ăuza Excursionistului 3. 
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6. Plante marine aruncate pe plaje, 

De pe fundul e.i marea aruncă pe plaje f e1urite plante pe cari le găsim 
încă vii~ pe cale de uscare sau chiar uscate. Unei~ au aspechd de iarbă. 
ceJe mai mul te aparţin însă A L g e 1 or. Plantele aruncate apar fie ca dâre 
paralele cu marginea apei, fie ca grămezi, în ambele cazuri se numeşe 
pac he te d e a l g e. Alte ori pe suprafaţa plăjli vedem o păt~ră de 
fire de alge uscate t:ari au aparenţa Jânei când e spălată ş;i pusă la uscat. 
După mari futtunl marea aruncă pe plaje pietre şi cochilii <!'e midll pe 
cad stau fixate a]g;e marine. Transportăm acasă în căldăruşa cu apă de 
mare atât iarbă cât şi f e]urite a1 g;e pe cari J e găsim aruncate, spre a le 
analiza în linişte. lată pe cele- mai principale: 

1 a r b a d e m a r e: {Zostera) se pretintă cu aspectul de iarbă, aspec-. 
tul unei graminee {fig„ 54). Intr'adevăr ca şi aceasta, are o tulpini sub„ 
terană târâtoare (ri%0m). depe care se desprind in jos taf e de rădăcini„ 
tar în sus tulp.ioi ramificate ce poartă frume în fo"ţ"mă de panglici lungi. 
Frun%ele au marginile paralele. iar în lungul limbului sunt mai multe 
nervuri paralele. 

FJoril e swn verzui şi aşezate în formă de spic~ Zostera se deosebeşt·e 

însă de Gramine:e prin faptul că la acestea vârful frun%~i este ascufjt, _pe 
când la Zostera vârful frunzei este rotunjit. Iarba de mare- are rl,%omul 
!ău înfipt in mâ1u1 nisipos depe fundul mării. ~U].{ll111e sal~ s\lnt verti-ea1e 
in apă şi formeaiă paji~ti submatine adeseori foarte întinse. Printre firele 
acestei pajişti sau chiar agăţate de fire trăesc felurite animale marine. Din 
iarba de mare \Jsc-ată se fac ump1 uturi de sa1te]e etc o CWlo~ute in C()-

merţ sub numele de S e e IJ r a .s. 
CI ad op har a (fig. 53 mult mărită) este o algă verde ce se prezintl 

ca tufe de fire mo.i la pipăit. Dacă privim la lupă fke]e vom vedea că 
sunt tamiflcate ş.1 alcătuite din celule puse cap la cap. iar dacă n~~am 
uîta cu un .microscop am v~dea că fiecare ce]ulă are mai mulţi n~lei. La 
unul din capete fire1e se- fixează de pietre ori cochilii şl p'.irtea aceasta 
poartă numele de c r am p o a n e„ Cladophora cre~e prin partea liberă a 
ramurilor, ea insă nu face flori. Atuncf cum se înmu]teşte? Inmul,irea se 
face prin Zoo s p or-- i (spori cu 2 sau 'f ci1i), ce se formează în celulele 
ramurilor, %oosporul ieşlnd dio celulă se fixea.â pe o piptrâ $3U cochilie'. 
pierde cilii şi se p!ieface în fir ce creşte şi s·e ramifică. S„a observat însâ şi 
imnulţire prin o u ă. r-eiulta te din wiirea a doi gameţi { wiul maseul şi unu) 
femei). Culoarea verde a Cladoforei este datorită unei substanttt ve:r2:i la 
fel cu aceea din frun%e1e atbori1or .şi care este numită c I or o [ I lă. 
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E n t ero mor ph a (fig. 57) este o algă verde ce se prezintă ca tufe 
alcătuite din nişte bemi sunple ori r~ificate. Da~ă pri-vim la lupă benzile 
vom vedea că în realitate sunt tt1buri pline cu bule de att strălncltoare. şi 
că perete-le- tubului este foarte subţire. Dacă ne„am uita cu un microscop 
am vedea că acest perete este alcătuit dintr·uo singur strat de celt;lle: şi 
fie-eare ce-1ulâ are un :singur nucleu. La unul din, capete tubul este mai in-
gustat *i cu acest capăt es~e fixat de _pietre .şi par tea aceasta poartă numele 
de c r a m p o n. Enterom rpha nu face florL Atund aun se înmu!teşte?. 
lnmulţirea sa se face prin zoospori {spori cu ·4: ,cili). ce se formează in ce• 
lu)ele ce alcătuesc peretele tubulqj; zoosporul ieşind din celule .se fixează 
pe o piatră, pierde cilii şi se transformă în tub ce cre~te ,Şi ~~ poate r.a„ 
mitica. S'a observat însă şi irunu1ţire prin ouă rezultate din unirea a doi. 
game-p (unul mascul şi altul femel). Culoarea verde a Enteromo.rpbei :este 
datorită c lot of i l-e i din ce'llde. Clorofila este insolubilă în apă, dar 
dacă punem Enteromorpha în alcool, acesta se inverze--Şte~ ceeace dove„ 
de:şte soluhi1ltatea clorofilei in alcooL 

Cu ajutorul Cladophorei sau Enteromorphei, putem do'1'edi asirnilatJa 
,eloronliană a acestor alge. adică degajarea de oxigen. Iată experienţa ce· 
putem fa<e: punem într' un borcan de sticlă cu apă până la jumătate 
tufe de Cladopho.r-.a .sau Enteromorph:a şi astupăm ermetic borcanul cu 
dopul lui de sticlă, apoi il aşezăm la soare. Vedem .cum se- degajează· 
bule de gaz.. şi dacă după un timp ridicăm brusc dopul de sticlă şi ln„ 
trodu.cem în aerul din borcap. un beţişor ce a fost, aprins 9i are la capăt 
tăciune -aprins dar fără fla(;ăre, ved~ Cllm tădt1ne-le se înviorează din 
cauza gazului emanat din plantă şi care este O x f g e n u I. Dacă punem 
acela.ş borcan -eu planta 1a întuneric,, nu se degaje-ază bule de 9aZ, c:eeace 
probează că acea.stă plantă prezintă o asimilaţie clorofiliană şi că această 
asimi1aţie se face în prezenţa cl9rofilei .şi a luminei. 

C e-r-a mi u m {fig. 55 şi So) este o algă roşie ce se prezintă ca tofe de 
fire, dând 1a pipăit impresia ce ne--o dă mătasea de porumb. Dacii pri .... 
vim la lupă firele, le vom vedea că sunt ramific~te dicbotomic {d1n 
două în două) -,i că fiecare ramură pre2intă dungi transversale roşii (fig. 
56); la unul din capete firul este flxat de pietre- o..ri cochilii .şi partea 
aceasta poartă numele de, crampon. Culoar.ea roşie a algei este datorită 
nnei substanţe chimice numită p h y c o e r y t r- i n ă, care se găseşte în 
celule amestecată. co clorofila. Iată cum dovedim ac-east~; inc.ălzim la o 
lumânare o ramură, de Ceramium şi vom vedea că din roşie de-vine verdeţ· 
dacă fierbem în puţină apă de băut · ramuri de Ceramium eJe devin verZi. 
1n ca:z.u1 intâi phycoerytrina a fost dţstrusă. prin căldurăţ în cazul al doilea 
ph.yc;oerytrina s' a dis.o1vat în apă. Dar dacă. şi intr,._ un caz *i in -celă]a·lt 
a dispărnt phycoerytrina. a apărut in schimb c1oro,fila care ~ra mascată. 
PhycoerytrJna. este insolubilă. in alcooL dovadă că dacă punem fir~ ~ 
Ceramium in alcool el~ nu-şi pierd culoarea lor roşie. Ceramium nu ar~ 
llori. se inmu1ţeşte- prin spori şi prin ouă. 
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C y st osc i t 11 (fig. 59) este o algă brună. de .aspectul unor butuenl 
mult ramificate, având axul prlndpal de culoare neagră, aproape ci.Im• 
dric şi dH.atat Ia un capăt m form~ de disc (b) .- Cu ajutorul discului 
Cystoseirr;1 se fixeaz.ă; după furtuni găsim pe plaje pietre şi midH vii, de 
cal'e sta.u fixate tulpini de Cystoseira„ Ultimele ramuri sunt umflate,_ no,, 
duroase de cuioare brună. Unele umflături sunt aer o c g st e (vezicule 
piine cu aer, ce servesc ramurilor să plutea,sc:ă în apă), alte umflături 

swit aşa numite E r u c t i f ic a C i i. Da că pri vim I a Iupâ o umflă tură. cu 
fructiflcaţll ,vedem di preZiDtă pe suprafaţa et gauri mici; ac~stea conduc 
in .nişte scobituri ale- rataurei, numite c o n ce p t a. c u l e. Pe peretii con• 
ceptaculelor se formează game.ţii cari sunt eJtpulzaţi în apa mâd.i. j.Î cari 
se vor uru mm târziu spre a forma oul. CuJoarea brună a a cestei alge e 
datorită unei substanţe chimice numită ph lJ c op h e i n ii~ ce stă în ce Iul e 
amestecată c·u clorofila. Dovedim aceasta ca şi Ia Ceramium: ( vezi pa
gina 37)~ Phycopil~ina este insolubîlă în akoo[. 

u I t} B (fig. 58') este o algă verde ÎI) fo1mă de lamă ondulată, pe care 
dacă am privi-o Ia microsC'op am vede,a c.:ă e alcătuită din 2 ştrate de 
celule şi ca fiecare celulă are WI singur nudeu. La unul din capete lama 
este subţiată şi cu aceast~ parte numita c rem p o n alga se fbc.ează de 
pietre. Ulva nu face flori: inmuh1rea ei se fqce prin zoosporl (spori ,u 
4 cili). ce se formează în celulele Ia.mei. Zoosporul k..,ind d:n ce!ule se 
fixează pe o piatră. pierde cilii .şi se preface în lamă ce cre,şte. s·a observat 
~j Inmulţire prin ouă, acestea rezultate djn unirea a doi gameţi (unul 
mascul. altul femei). 

Noi putem să ne confecţionăm un erbar cu diverse aige Ia feI cu er .... 

harul c:e·l fac::em din plantele terestre. Pentl'u aceasta pregătim o c:uvetă 
de fotograf sau un vas oarecare c_u fundul mai mare ,şi putin adânc, de 
exemplu o tavă. Punem. pe ftcndul vasului căteva pietricele Iate pe care 
aşezăm un giam de sticlă. Tumăm apă dt. mare Jn vas si punem o 
foae de hârtie albă pe giam; punem acum alga in apă. asezănd„o pe 
!oaea de hârtie. Avem grije să spâlăm mal întâi algn de nisip sau măL 
Intindc.i"'O alga pe foaea de hârtie in posiţia în ca.re dorim. R!dic:ăm apoi 

-îm:eti~or gia1nul împreună cu foaea de hărtie şi alga aşa i:a apa să se 
scurgă cu incetul. In modul acesta alga rămâne întinsă bine pe foaea de 
hărtie . .Aşezăm foaia cu alga întinsă, intr·o coală de sugativi pe care o 
vom schimba mereu păna ce alga se usucă. Punem eticheta respectivă„ 
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7. Auima1e n1arîne vii de pe· plaje4' 

Pe- malul Oceanului Atlantic. in mod regulat şi in fiecare zi se observă 
cum apa înaintează spre ţărm acoperind plaja (t lu x u 1) ~i apoi se de„ 
părtează de ţărm lăsând pl~ja descoperită (te f tu x ul). Odată cu fluxul 
sunt ad ase pe plaje numeroase animale cari rămân aci io perioada re· 
fJuxu1ui şi putem să culegem din ele cantităţi mari. 

Marea Neagră românească nu prezintă aceste fenomene. Numai rar, 
în timpul furtunilor se vede cum apa acoperă plajele şi aduce cu sine 
plante şi animale ce rămân pe nJsip după încetarea furtWIH, In astfel de 
ocatiuni putem culege de pe plaje crabi ameţiţi. pe cari ii rectinoaştem 
după caractere]e ce am dat la pagina 25. Mai culegem midii viL cari au 
cele două valve strâns 1ega'te l.Ula de- alta (fig. 61 b.) şi spre a le se-para 
trebue să introducem intre ele lama unui briceag (,cuţitaJ). Depărtând 
astfel cele două valve. apare in interior parte-a cănoasă a midiei. care se 
contractă, se strânge la cea mai mică înţepare cu vârful briceagului. După 
scurt timp toate midiile astfel aruncate pe plaje mor şi le găsim cu tele 
două valve depărtate. iar partea cărnoosă a animalului putrezeşte in
cetul cu încetul. 

Rare ori putem gâsi pe-şti aruncaţi de furia valurilor, cari iş.i mai' trăesc 
ultimele clipe. 

Ceiace găsim in cantitate mai mare insă, sunt algele marine aruncate 
proaspăt de valuri ~i pe cari le recunoaştem după caracterele- pe cari le--aDl 
dat la paginile 35-39. Dacă clătim astfel de alge in căldăruşa cu apă de 
mare, se desprind depe ele animale marine micuţe. printre cari mai ales 
crustacei. 

Ani m a.l .c adaptate la. vi aţa pe plaje. Suprafaţa nisipului,. 
mai ales cel umed depe plaje este sfredelit de găurele numeroase ~fig. 61 }. 
Dacă luăm din acest nisip scohit1 cu lopăţica, c e_va mai adânc ii turnăm 
câteva lopăţele din nisipul acesta in căldăruşa cu apă de marea deodată 
vedem cum sar deasupra apei p ttt'i ci de n îs ip {Talitrus~. Mai găsim 
purici de nisip în pachete]e de alge. pe cari dacă 1e răscolim vedem oim 
ei sar dedesapt. Puricil de nisip nu iubesc apa, dovadă că indată ce un val 
.puternic dă peste ei ii vedem cum sar în direcţie contrară apei şi se ascand 
in găurile din nisip. 

Pari ce le d e m al' e (TalitrllS) este un crustaceu adaptat 1a viaţa. 
depe plaje. unde se hrăneşte cu resturi animale şi vegetale în descom-
punere. Observat la lupă. $e vede {fig. 60) ca aie oo.rpt,Jl in(;ovoiat şi 
turtit lateral, format din cap şi 1i inele; ultimul inel este mic şi ridicat in 
sus (t). La cap se obsetvă doi ochi, o peteche de antene ca două lire* 
scurte4 o altă pereche de antene ca două fire lungi. La cerp se observă 
13 perechi de picioare dintre cari ultima (a 13--a) este rudimentară. 
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La viata pe plaje s'au adaptat şi unele insecte. cari găsesc aci conditlunl 
bune, mal alea. de hrană. 

A. S t a l i l i nl i ( fig. 62) , gândad alungiţi şi înguşti. a I căror corp e 
alcatuit din cap cu antene lungi, torace la care se disting cele 3 perechi 
de picioare şi elitrele ( aripi scorţoase) scurte încât cea mai mare parte 
din corp este neacoperit de ele, apoi abdomenul care este fo,arte mobil în 
toate directiile; adesea vedem cum în timpul mersului insecta tine vârful 
abdomenului ridicat. Stafilinii se hrănesc cu materii vegetale şi animale 
in descompunere. Ii găsim alergând pe nisip, sub pietrele depe plaje sau 
în pachetele de alge uscate. 

8. Ureche Init a de n j s ip, (fig. 65) este o insectă asemănătoare 
cu urechelnita de 9rădină sau de pădure (Forfkula). ca şi aceasta are 
corpul îngust şi alungit, alcătuit din cap turtit. ce poartă doi ochi şi două 
antene lungi apoi urmează ineJele corpului cari sunt mobile. iar la capătul 
-din dărăt abdomenu) se termină cu un cleşte cu 2 ramuri. Sunt însă deo
sebiri mari între aceste două feluri de Urechelniţe şi anume: urechelniţa 

de pădure are antenele formate din cel mult 15 articole~ are elitre (aripi 
~corţoase) · şi aripi subt(ri dedesubtul acestora. pe când urechelniţa de 
~isip are antenele formate din mai mult . de 15 articole şi nu posedă nici 
elitre şi nici aripi . La urechelniţa de nisip se văd bine cele 3 inele ale to.- · 
racelui. cu picioarele corespunzătoare; cel de al 3-lea inel al toracelui 
este scobit Ia partea dinapoi. Găsim urechelniţa de nisip alergând pe 
nisipul plajei şi e greu de distins căci are culoarea ic entică cu nisipul; o 
mat găsim şi sub pietrele aruncate de plaje. 

C. M tt ş t e d e p la j e; la suprafaţa pachetelor de alge ( fig. 66) pe 
animale moarte de pe plaje (crabi, midU etc.) şi chiar pe ni~ip, stau s~ 
medenie de muşte de o mare agilitate în sbor şi mers. încât sunt foarte 
greu de prins, cu atât mai greu că sunt aproape de culoarea nisipu1uL 
deci greu de văzut. Ele mereu se depJaseazâ dintr·un punct în altei al 
plajei şi sug lichidele din vegetale şi animale ln descompunere. Dacă prin ... 
dem o astfel de muscă şi ne uităm la ea cu atenţie vedem că are 2 an• 
tene scurte sfârşite cu un păr. un aparat bucal c.a o trampă mobilă. doul 
aripi suhtiri şl dedesubtul acestor aripi două umflături ce reprezintă a 
doua pereche de aripi. rudimentare. Dacă vom compara muştele depe 
plaje cu musca obişnuită din cam.erile noastre (M ,r.z s c a do m e s t l c a)_. 
le deosebim numai decât prin faptul că la musca domestică ( fig. 63) 
una din nervurile aripei (n) este încovoiată la capăt, pe ,când la muştele 
depe plaje aceeaşi nervură (fig. 64, n) este dreaptl_. 
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D. Alergând pe nisipt sau supt pietrele depe p]aje sau supt pachetele 
de alge uscate, odată cu Stafi]inii şi Urechelniţele găsim nişte gândaci • 
' . 
Qt"Uni sau negrii, de dHerite mărimi, nmniti Harpa I l (fig. 68 a)._ La cap . . 
se remarcă intre alte detalii ceJe dotlă antene lungi şi subt,iri. doi ochi 
mari, două mandibule sub_tiate la vârf cari denotă regimu] Ier carnivor. 
lntâi-u1 inel toracic, numit şi c o r s e l e t1- este bine desvoltat şi are pe 
fata inferioară o pereche de picioare. pe cari dacă le .smulgem vedem că 
sunt inftpte în două seobituri ale corseletului inchise pe marginea din
dărăt ( fig, 6&, b). Aripile !)COrtoase (elitrele) sunt bi~ desvoltate şi aco,, 
peră tot abdomenul. Dedesuptu] elitrelor se găsesc aripile sub_trri.. &te 
important faptul ca la ace§d gândaci se poate deosebi uşor masculul de 
femelă după mmătorul caracter: la femelă partea terminală (talpa. tarsu) • 
a piciorului dinainte este alcătuită din articole înguste ( fig_. 70, f). pe eând 
la mascul talpa este alcătuită din articole lătite ( fig. 70, m). Harpalii 
sunt insecte mai mult nocturne. ce stau ascunşi ziua mai ales supt pietre. 
iar noaptea ies la py.adăr. 

E~ Pe nisip aleargă foarte repede şi un alt găndac, numit chiar R e p e ... 
de 8 (Cicindela). care §i sboară sacadat, dela un punct la altul al plajei, , 
de aceea este YJfe\l de prins fără fileu, Culoarea sa es-te bron-iată, cu re... 1 
ilexe verzui, având desene albicioase pe eli-tre. La cap se remarcă. intre · 
alte detalii (fig. 67) cele două antene lungi şJ subtiri (filiforme), doi · 
ochi mari şi bulbuc-ati, două mandibule lungi curbate ~ incruci;ate; fie .... 
~are mandibelă are pe fata internă a curburei trei dinti ascutiţi ( fig. 69}, . 
. intreaga formă a mandibulei arătând regim ul carnivor al acestei insecte, · 
Aripele scortoase ( elitrele) sunt bine desvoltate şi ac:ope:ră tot abdomenul; 
dedesubtul elitrelor se găsesc aripile subtiri. Qdndelele iubesc razele · 
puternice ale soare,]trl şi le int.â1nim in număr mare P,e plaje când soarele ; 
este mai arzător. Sunt inse<:te de pradă şi vânead mai a]es mu§te. Pi-
qura 71 repr~ntă. mai multe cieindele pe nisipul plajei, 
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8. A,ima le şi plante streine, pe plaja mării negre. 

Când ne primblă1n pe p1ajef' găsim. adesea animale~ cothilît cestud de 
plante cu totul .str,eine. Acestea nu au nici o, legătură cu viata mării şi 
apar.ţin altor biotopuri (medii .de viaţa). Vom cita câteva e:xe-mple: 

A„ Pur.nici căZute depe faleză, ori rătăcite pe n;sipu1 p1ajei. 
B„ Lăcuste. căluU, flutwi. aduşi de vânturi depe uscat. 
C. Cochilii cie melci { He1L't, Pupa). aduse de puboaele de apă de pe 

~catul vecin. 
D. Bucăţi de plante (tr~tie, papură, tulpini de salcie. fructe de plante 

de baltă) c~hilii şi anima1e vii de baltă. Toate acestea ne surprind ciu1d 
.le vedem pe plaje, întrucât m vecinătate nu sunt bălţi din care să· fi venit. 
A,tunci de unde pot proveni? Se ştie că in bălţile din Delta Dudrîî există 
insu1e plutitoare ak:ătuite din rhizoame de trestie şi papură„ i~ule numite 
P l<a u r; in timpul apelor mari curentii de apă dulce dinspre gurile Du· 
nării pot căra pe mare sfărămături de plaur cu fe1url te animale, cari 
ajWlg în dreptul p1aje1or şi sunt arune,ate de valuri 1a ţărm. Tn planşa de 
fată reprezentăm astfe1 de curio.zltăp cules~e pe plaja dela Carmen Sy1va. 

Lg rn na ea {fig. 73) e un me1c de baltă găzduit intr·o cochilie spirală. 
lungă. ascuţită la vârf şi cu deschiderea ovală, Deşi trăP.'Jte in apă. 

acest melc vin\! 1a .suprafaţă ca să respire aer atmosferic, Dacă punem 
melcul într'un borcan cu apă dulce vedem cum el se tărăşte pe pereţii 
oorcanu1ui cu ajutorul piciorului său 1at şi cum scoate tentacu1e1e (coar„ 
nele), triunghiulare. 

Plan oe-bis (fig. 75 ~i 76) e un melc de baltă ce are o cochilie. 
spirală dar ~urtitâ ca un disc şi cu deschiderea circulară. Deşi trăe~te ie: 
apă ace.st mek vme la suprafaţă ca să tespire aer atmosferic. 

T t>Op o discu s ~fig. 77 şi 78) e un melc de baltă cu o cochilie 
spirală, turtită mult ca un disc, · <:u aspect cornos şi <:u o d2'schidere 
ovală. In tot lungul rnarginei exterioare a .spif'ei se vede o carenă pro ... 

nunţată (fig. 18). 
Pa lud l na {og. 7'1) e melc de baltă găzduit într'o cochilie spir~dă, 

ce aduce mult cu cochilia melcului de grădină prin faptul că este bombată 
şi cu vărgâturi pe suprafaţă~ dar e o cocliilie mai ina1tă. Acest melc 
1~espiră oxigenul din apa băltii prin branhii. 

Frac tul d c T r ţ1 pa nat an s, nu m; t Colţ ari (fig. 72) este 
un fruct lemnos, dur, de culoare neagră cenuşie, de formă· tetraedrică cu 
i coarne terminat~ fie-eare cu câte un spin ascufît, cu peri~ri agăţători. 
P1anfa ce dă na~t·ere acestui fruct curios trâeşte în bălti. fixată pe 
m~1ul depe fund, cu tulpina subţire ridicată în sus pănâ 1a suprafata apei 
unde tşi 1ntiode in formă de r.oze~ă frunzele şi flori1e sale alhet 

• 

www.ziuaconstanta.ro 

., 



48 

80 
79 

• 

f 

I 
81 l 

1 , 
J 

J 
) 

! 
t 

' f. 

I 
~ 

I 
J 

84 ·' 
83 ~ 

' J 

" 



49 

H y dr o/ i l ti l {Hydrophilus p!ceus) {fig1 79) este cel mai mare gân.
dac ce trăeşte in bălţi şi Jacuri, având lungimea până la circa 5 cm .• de 
culoare neagră <;a smoala. cu c;onb.tr oval, cu antenele um:flate la capăt 
ţu două aripi scorţoase. groase (elitrele-}. dedesuptul cărora sunt două 
aripi membranoase; pe fa~ inferioară a corpului se veae un spin lung şi 

ascupt, în pre)Wtgirea liniei mijlocii a toracelui.- La perţchea a 2...-.a şi 

a J...a de picioare se observă că au mu]ţi peri cari servesc gândacului la 
înot in apa bălţilor. 

D y ticul (fiy. 80 şi 82), este tot un gândac de haltă, cu ,cont,uru1 
corpului oval. d.e lungime până la circa 3.5 c:rn„ de culoare măslinie, eu 
antene lungi şi subţiri. cu două elitre (ari?i scorţoase} groas~. dedesuhtut 
cărora sunt două aripi membr,an~se. La perechea a 3..-a de pl.cioare- se 
văd numeroşi peri cari serves,c gândacului Ja inot. Este uşor de deosebit 
mascuJul de femelă prin aceea că tnascuJuJ (fig. 80) are pritna pereche de 
picioare lăţite spre vârf. ~a nişte ventuze. spre deosebire de femelă ( fig~ 
82} care- are ac.este picioare subpri. 

S ca r a b e t~ 1 {Sca.rabaeus sacer) este un gândac negru de circa 3 cm •• 
lungime, uşor de recunosctit ( fig. 81) după marginea dinainte a capului, 
care este lăţită .şi dinţată; fiecare ochiu este divizat in două jumătăJi. una 
su_perioară şi alta inferioară; prima pereche de picioare s:unt lăţite ~ 

dinţate. iar perechea a freia de picioare foarte h.~gi. Scarabeul este 
gândac de regiuni calde. din ţări,le sudice ale Europei~ <:are trăeşte i.n 
partea de sud a Romăniei1 prin unnare şj în partea sudică a Dobrogei 
şi întâmplător U găsim pe plaja mării negre. 

Scot' pi a de apă.. (Nepa cinerea} (6g:. 8d) este o inseftă de baltă 
riudatzi ca făptură. de <:uloare cenu§ie, cu contur oval, cu corpu] foarte 
turtit. aeoperit cu două h e m i e l i t r e ( o hemielitră este o aripă a cărei 
bază este scrutoasă, iar vârfu] metnbranos); dedesuptul hemie11treJor stmt 
două aripi membranoase. P.rdma pereche de picioare sunt îndreptate înainte 
Şi s,fâr.şite prin vârfuri ascuţite. cu ajutor.ul cărora prinde uşot prada. 
Abdomenu) se termină cu două jghiabnri. cari alăturate 'formează un tub 
respirator, pe care insecta iJ scoate la suprafaţa apei spre a trage prin el 
aeroJ atm.osferic,. căci Scorpia de apă deşi tcăeşte în apa balplor are tot~ 
respiraţie aeriană. 

Na a c o r i s ( fig. 83) • mică insectă de baltă, lungă până la 1.5 cm .. 
-CU contur ova), corpul turtit, cu spatele pt1pn bombat. de culoare brună. 
strălucitor. In totu] seamănă cu un gândac, de care se deosebe-şte insă 
u.şor fimdcă Naucoris are h c m i e l i t r e„ 1ar la gură nu are mandibule 
de sfărâmat ci are un plisc asc1.1pt ca §i Scorpia d1t apă. 

4 
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li. CU BARCA IN LARG 

Ţărmul mărit negre în cele mai multe puncte se Jasă supt apă încetai 
cu încetul şi con.stitue a.şa numita p la t f or m 4 c o n l i n e r, t a I & { figi. 
{)I,..... VI) . car~ alcătueşte fundul mării din zona z.isâ litorală .. 

Angajem un barc:a'QÎU cu barca ~ îi cerem să :ne ducă încet departe de 
tărm. Ja câţiva kilometri distanţă; luăm cu noi fileul. două borcane de 
sticlă şi (ăldJruşa Chiar dela ioctput 'privim pililtforrna contin~ntală, care 
de multe ori se vede bine prin transparenta apei. Vom întrez;:ri coloritud 
dif'erite. după natura funduluh ici un colorit isab el. datorit fundului nisi
pos, dincolo un colorit verzui-negricios, datorit a}g elor de-pe fund, etc. 
Dăm cu fileul printre aceste alge şi vom prlnde felurite anima.le mici şj 

pe-şti.şori pe cari ii punem în căldăruşa eu apă de mare, ca să le cercetăm 
acasă. 

Ne depărtăm de ţărm, nu se mai vede fundul, privim apa dimprejurul 
băreii. este limpede. Umplem cele două borcane ca apă .• Acum. timp de 
io-is minute căt barca înaintează spre larg noi ,tinem mereu fHeu] 1n 
apă cu 9ura tui în directia în spre care mer9em~ în felul acesta trece prin 
fileu o mare cantitat-e de apă„ Scoatem apoi fileul din apă ii întoarcem 
vârfu] pe dos şi clătim acest vârf în apa din borcanu) Nr. 1 {fig. 86): 
observăm că de oda.tă apa s\1- turbul'at, nu mai este per:fect limpede. deşi 
dacă privim şi acum apa din jurul bărcii ea este tot limpede. Ne întrebăm 
cine a tulburat apa din _ borcanu) Nr. l? Privim cu Japa apa din acest 
borcan şi vom ved·ea o puzderie de vietăţi microscopice <:e plutesc sau 
se mî.şcă în apă. Mai cu seamă vom distinge nişte răcuşori alungiU. de 

culoare albă şi cu 2 coarne (antene} . cari se mişcă sacadatt răcuşori ce 
iac parte din neamul e i c l o tJ i l o t ( fig„ 87), pe cari îi putem vedea .şi 
in apa bălti lor. Toată puzderia aceasta de animale ş p Jan te microscopice 
ce plutesc în apa mării fac parte din aş-a numitul P I an k fon şi consti„ 
tue hrana primitivă a celor]alte animale marine şi chiar a unor peştL 

Când ne întoarcem acasă vărsăm din borcanul Nr. 2 puţină apă lntr"o far„ 
fudoară de stklă şi o lăsăm pe masa noastră ca să se evarx>reze; vom 
obţine pe fundul farfurioarei cristal~ frwnoaşe, izolate- ori grupate ifig. 88) .. 
unele adevărate cuburi mai mid sau mai mari. tr~nsparente. Sunt cr i_s... 
ta Ie de s a r e, cari cu cât sunt. mat multe dovedesc concentraUa în sare 
a apei de mare: Marea Neagră rom.ânească are la 1 kilogram de apă cam 
16 grame de sare. pe <::ând Marca Mediterană are 27 grame de sare de 
bu~tărie {Clorură de, Sodiu) la l kgr. de apă de mare. 
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De multe ori,, în timpul s~zonului de băi se observă în apă„ 
aproape de coastă apariţia Medu z. el or (!ig_ S9~90). O 
meduză este un animal cu.rios atât prin organizarea lui cât şi 
prin felul său de viaţă. Ca organîza.re meduza est~ în mare 
parte o rnassă gelaitinoasă de forma unei pălării de ciupercă, 
din centrul căreia spânzură în jos cliverse apendke. Ded~supt, 
pe partea scobită a pălăriei. se: întind,e în cerc. o bandă muş..
chi·ulară. Graţie gelatinei meduza este mai uşoară c.a apa mării 
şa poa·te •pluti în apă la diferite adâncimi, banda muşchiulară 
când se iaontra-0tă micş,orează spaţiul de dedesubt al pălăriei 
gonind brusc apa ce se găsia acolo şi astfel intreg .corpul me~ 
duzei este deplasat in direcţie contrară: meduzele pot deci 
pluti şi înota în apa mă:rH la diferite nivele. 

Meduza Aurel ia (fig. 89) are pălăria iurrtită multt ou 
un diametru obişnuit de l r-12 cm.; uneori şi mai ma.re; depe 
marginea pălăriei atârnă numeroase franjuri mici. DedesuptuI 
pălăriei în centrul ei este gura. înconjurată de ~ braţe lungi. 
Pălăr.ia este de culoare ,eţlbkioasă. cu uşoare tonuri de alte- cu, 
lori, ia.r prlv.iită pţ -partea de deasupra se întrezăresc prin -tran
sparenţă organele genitale colorate mai închis -Şi aşezate in 
cerc. 

l ni' ma ,n ă t i l (Rhizostoma pulmo} ( fig. 90) este o altă 
meduză, c.u pălăria mult bombată. ct1 diametrul obişnuit de :30 
cm., uneori chiar mai mttlt1 eu conturu1 pălăriei un ~cerc, Oede• 
supt, din centrul pălăriei spânzură în jos & braţe cari au pe 
mar.e parte din suprafaţa lo.r desemne as·emă~ătoare cu su.pra .... 
faţa conopidei Nu txistă gură între aceste braţe cum este la 
Meduza. Aurelia, în s~himh însă pe toată suprafaţa desemnului 
ca o conopidă .sttnt mii de pori (gău,rele) ce sug hrana care a 
!ost digerată în afara ~orpului: prada este pr'insă între braţe~ 
prin pori meduza aruncă asupra prăzii su~u:ri digestiv~ .Şi ce~ce: 
-rezultă este apoi absor hit ca hrană prin aceiaşi pori. Pălăria 
acestei meduze e de culoare ·albi-cioasă opacă, c-u. uşoare tonwi 
de alte culo,ri şi cu margine~ albastră1 
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III. IN APA LITORALA 

Am arătat în figura III,...... VI cum ţărmul mării se lasă încetul cu incetul 
tot mai la fund la platforma continentală~ Suntem curioşi .să ştim. când 
privim depe plaje întinsul apeit ce adâncimi sunt în diverse puncţe în 
larg. Adânc:imile I~ cetim pe hărtile martnarilor şi aflăm Gă la distanţa de 
-5() lcilornetti de ţărm adâncimile- sunt următoarele~ 20 ~ în dreptul Bu.
daclil~ordon. 25 m„ în dreptul Sulinei. 50 m. în dreptul Constantei 
€0 m. în dreptul Carmen„Sylvel. 150 m. în dreptul capului. Caliacra. 
75 m. în dreptul Balcicului. Mai departe aflăm din aceleaşi hărţi că adân.
cimea de [OOO metri se găseşte în dreptul Constantei la 225 km. de tir~ 
în dreptul Carmen.-Sylvei la 190 km. de tărm1o în dreptul capului Caliacra 
la 100 km~t în dreptul Balcicului la 110 ldlometr'i de ţărm. Tr~bue să re
ţinem faptul c:ă pe când in Mediterana la orice pdăncime găsim animale 
ce trăesc acolo. în Marea Neagră nu găsim animale ,decât pănă la adân
cimea de drca 180 metrit iar mai d~parte. 1a adâncimi m.ai mari .nu găsim 
animale-.. fondul devine azoic ( fără viată); am arătat cauzele la pagina 7 
şi anume prezenta unei mari cantităţi de Hidrogen .sulf urat în aceste fua„ 
dud şi lipsa de- curenti verticali cari si aereze apa. 

11, In costumul de ba e ne pregătim să intrăm în mare pentru a explora 
ce~ace găsim in fea. Să presupunem că am jntrat într.-u.n loc unde fundul 
e- presărat cu l~spezi de piatră. Ridicăm una din ac~ste pietre, apol alta 
şi aşa mai multe- §i le prtvim c:u atentle; vom vedea că sunt pline cu fel 
de fel de vietăţi, unele fixate, altele umblând pe- suprafaţa pietrei. latâ o 
aBtfel de lespede (fig„ 91) ce are pe ea~ a) smocuri de fire lânoase de 
culoare verde. datorită algei Clado ph or a (.c); b) grupuri de scolcl 
mu;I negre (m) fixate unele de ~ltele şi prin crăpăturile pietrei" suot 
m i d i i pi· t i c e; c) taber~ de gurgue albe (b), ce sunt c o l o n i i d e Ba,. 
l a n u Si d) pete albicioase. as1>re la pipăit ( r) c o l o n i i de Brio,, 
z os.re-; e) animale cu aspect gelatinos, colorate în marron rozeu {a) şi 

acestea sunt Act i n .ii; f) prin asperttătile pietrei sta1t pttitl crustacei cu 
corplll liniar al1J.nglt. sunt I d o tei ( t). iar alţi crustacei mici au forma 
eliptică. sunt 8 ph a ero ma (s). Transportăm acasă~ în c:Î)ld.ăruşa cu 
apă de mare 9 astfel de piatră .şi altele mai mici şl le pune.ro în aquarlul 
ieftin depe masa noastră de lucru. Avem astfel un mic colti§or din fundw 
mării §Î urmează să analizăm o parte dintre animalcle ce le J;l.vem vil ln 
fa~ noastră. 
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l do t he a (fig. 92) e- un crustaceu cu contur linear, lu-ng până la 
circa 3 centimetri, putin bombat pe spate cu culori şi desem.ne c~ va„ 
riază dela individ la individ. La cap se observă doi ochi negri, două mos.
tăt,l foarte scurte şi douâ lungi. Corpul' e inelat şi sfăr§it la capâtuI din
dărăt cu un scut lung. Pusă într· o farfurioară de sticlă cu apă şi întoarsă 
cu pântecele în sus se văd la Idothea 7 _perechi de picioare; în dreptul 
.scutului sunt branhiile ce bat mereu af)a. BranbiHe sunt acoperite cu dou~ 
clape laterale. Idothea umbtă pe fundul ntării, pe pietre şi pe plante tna· 

rine cu ajutorul pidoarelor şi poate- sa şi înoate în apa mârli. O putem 
găsi abundentă pe le~pezile de piatră din apă şi pe algele marine"' 

S pha ero m.a (fîgt 93 şi 94) e un crusta~eu cu contur oval, lung 
până la circa 1 cm., mult bombat pe spate, cu culoarea corpului asemânâr
toare co aceea a uisipQ}ui. La cap se obse.ţ'Vă doi ochi negrl şi mwtăti 

lungi. Corpu 1 e· inelat şi sfârşit la capătul dindărăt cu un scut ce are pe 
lat ori patru Iopeti inotătoare. Pusă într ~o farfurioară de sticlă cu apă şi 
întoarsă cu pântecele in sqs s~ v.ăd ?a Sph,a·eroma 7 p.er·echi de picioaret 
iar în dreptu1 scutului sunt branhiile ce bat apa m~reu. Spbaeroma uru~ 
blă pe: pjetre cu aju·toruJ picioarelor. înoată în apă repede şi de preferinţa 

~ 

pe spateţ . .se poate .strânge ghem în formă de sferă ( fig, 94). O putem gă.si 
în abundentă stând pe lespezile de piatră clin apa mării. 

Bal ari u s ( fig. 95, a}. Il obUnem viu dacă cu ajutorul unui briceag 
degpriadem depe lespezi de piatră din apă grugue albicioase şi Ie punem 
într'o farfurioară de- stic!ă- cu apă de mare. Vom vedea .sub lupă că -gur„ 
guiuJ nu e altceva decât un schelet calcar care are forma unui con trunchiat. 
Baza mare a trunchiului de con a râma8 fixată de: piatră ca o crustă cu raze 
şi de culoare albă ( fig. 95. h). Pereteie conului este a:Icătuit din şase lame 
verticale ce se acoperă bine tma pe alta prin marginile lor; baza mică a 
conului se prezîntă cu un opercul eliptic. care are· în lungul său o fantă 

{fig. 95, a} , ce împarte operculul în douâ capace laterale. La un moment 
dat cele. două capat:e se dau 1a o parbe §Î apare vizibil o par-~ din corpul 
animalului.- ce era tras in interiorul scheletuîui şi anume- picioarele ca nişte 
firkele subt,irl ce se mi~â { f{g.96). Dacă lovjm PJJ.tin farfurioara de sti„ 
cli vedem cum picioruşele sunt trase brusc inâuntru şi cele două capace 
.se închid, Balanw prin urmare e.ste un animal fixat in interiorul unei 
cutii S<:heietice cu forma de con trwichiat şi el face parte dintre Crustacei. 
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Act i n ia (fig. 98 şi 99) apare ca o grămăjoară de g,elatină de cu
loare marron rozeu, fixată pe lespezi de piatră cu o bază de contur nere
gulat ce prezintă incretituri concentrce .şi radiare, iar în mijloc o •c<>
bitură. lti face impreşia unui corp inert1 dar putină răbdare şi vezi ln 
aquariu cum grămăjoara de forma unui diindu se desface, scobitura se 
lărgeşte, depe marginea ei se resfiră ca nişte degete de mănuşe nume„ 
roase tentacule, iar în mijlocul scobiturii se zăreşte gura. Prin baza el 
Actinia e fixată pentru puţin timp, la un moment dat se d~sprinde, se 
târăşte prin contractar.ea corpului şi se deplasează astfel în alt punct al 
pietrei, unde se fix,ează iarăş. Actinia e anima] carnivor care îşi prinde 
prada cu ajutorul tentacu1e1on este foarte rezistentă căci adE=sea o găsim 
aruncată de vaJuri pe nisipul umed al plajei, sau în scobituri de ale plaJ,eJ 
pline cu puţină apă. Şi într·un e2z .şi to celălalt. în astfel de conditii de 
viaţă grele ea trăeşte câteva z,le, dovadă că dacă o punem în aquariu ea 
lşi întinde tentaculele, e vioae. . 

Midia (MyUlus) vie o găsim fixată pe lespezi de piatră cu ajutorul 
unor firişoare subţiri şi elastice, cari la pipăit dau impresia mătasei de 
porumb, numi te b y s s u s. Firişoarele pornesc dela corpul că mos al mi„ 

diei şi ies prin crăpătura îngustă dintre cele două valve depe latura dreaptă 
a valvelor (fig. 100) şi fiecare firişor se termină la capăt printr'o parte 
lăţită; această parte lăţită aderă la substratul de piatră şi adesiunea este 
aşa de solidă că trebue să tragem cu putere o midie pentru a o desprhlde 
de piatră. Pe fundul mării, la depărtare de tărm, midUle se Sxează una 
pe cochflia celeilalte şi aşa mai multe. alcătuind bancuri imense pe fund. 
Aceste bancuri. în marea neagră românească sunt abundente în dteptul 
Balclcului şi mai puţin abundente pe linia Midia--Caliacra. 

B. In dreptul plajei vedem adesea infipti in apă pari de Ierna cart 
tnseamnă adâncimea până unde se pot scălda copili. Dacă scoatem .u.11 

par de aceştia se poate vedea că pe suprafaţa porţiunii car,e a stat îo 
apă se găsesc găuri numeroase. Despicând parul în această porţiune vom 
vedea că găurile dela suprafaţă se continuă în Interior prin nişte ga
lerii săpate in lemn, căptuşite ct1 o pătură subţire de calcar. In aceste 
galerii (fig. 52) trăeşte un anima) curios, Ta .. re tul (Teredo navalis.) 
( fig. 97). Taretul are înfăţişarea de vierme, care la un capăt prezintă 
cochilie formată din valve mici, iar la celălalt capăt prezintă două sifoane, 
pentru respiraUe. Existenta valvelor şi sifoanelor dovedeşte că Taretul 
nu este. vierme ci un Molusc lamelibranchiat la care cochilia acoperă numai 
o mică parte din corp. E un animal stricător căci găureşte lemnul cori.-
biilor, al piloţilor şi al pontoanelor, 
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~. Dacă ne găsim în apă intr'un loc cu alge multe, dăm cu fileul prin ... 
lre aceste alge. Vom pl'inde între alte aniţt1ale şi câteva Creveţe. Le pes.., 
culm şi pe fundul nisipos şi printre tuf ele de Zostera. 

Greve ta ( Palaemon) (fig. 103), este un crustaceu asemănător întru
câtva cu racul obişnuit, fiindcă întocmai ca şi acesta are corpu) format 
din cephalotorace cu mustăţi şi 10 picioare lungi, după care urmează ab
domenul inelat, sfârşit la capăt cu 5 lopeţi de înotat. Tot ca şi racul prin 
fierbere devine roşie. Se deosebeşte însă mult de racul obişnuit prin ur~ 
mătoarele caractere: este transparentă, deci greu de zărit în apa limpede, 
conturul e ghebos pe la mijlocul abdomenului, pliscul dela cap este din„ 
tat; are toate picioarele subţiri, iar perechile 1--a şi a 11 ... a sunt terminate 
la capăt cu câte 1tp cleşte. iar celelalte 3 perechi cu câte o qhiară. Pusa 
'în aquariu se vede cum creveta înoată repede ca o săgeată. · 

I). Pe unde creşt.e Zostera fundul este de culoare negrie şi alcătuit din
tr· un mâl nisipos. Dacă luăm din acest mâl şi îl sEărâroăro în bucăţi. vom 
găsi în el două animale interesante~ racul Gebia şi anelidul Nereis. 

G e b ia (fig. 102) este un crustaceu lung de circa 5 cm., asemănător 
intru câtva cu racu] obişnuit fiindcă întocmai ca şi acesta are corpul 
format din cephalotorace (cap torace) cu mustăţi, cu 10 picioace lungi 
şi abdomen sfârşit cu )opeţi. Se deosebeşte insă mult de racul obişnuit 

prin w·mătoarele caractere: corpul e moale, cephalotorac.ele scurt, numaf 
perechea întâia de picioare are cleşte, celelalte au ghiare: abdomenul 
este îngust în partea dinainte şi mai lătit la mijloc. 

Nereis (fig. 101) este anelid lung de circa 1 decimetru, de cu
loare gălbue roză. iar dealunguJ spatelui se vede prin transparenţa pieleJ 
o -dungă roşie ,_ vasul cu sânge. Corpul e alungit şi format din cap cu 
-+ ochi negri şi numeroase apendice fire ( fig. l 04). Corpu) este alcătuit 
din numeroase inele asemenea, iar la partea dindărăt se termină cu 2 
cirl ca două firişoare. La dreapta şi la stânga fiecărui inel sunt parapodu 
păroase cu ajutorul -cărora Nereis înoată când îl punem în aqnariu cu 
multă apă; altfel el se târăşte pe fundul aquariului .executând ondulatu 
,de şarpe. 
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E. Când prfvlm depe pJaje spre marea liniştită se vede chiar aproape 
de tăr:m ('ă în anumite puncte apa de mare numai este albăst.: ue d apare 
ca nişte dâre gălhui. ceeace denotă că în: dreptul acestora sunt praguri d-e 
nisip. Ne fudreptăm spre un astfel de prag şi zărim pe fund ·că se mlş.că 
coc.::hilii de Nassa pe cari 1e .... am cunoscut deja { fig„ 27). Culegem câteva 
c::ochilii şi rămânem uimi~ când în 1oc să iasă din ele „mekul c:u coarne 
boere,iti" ies picioare le \.I.D ui rac. 

Rac u I Di o <J e n (Diogenes) (fig. l 06) numit aşa prin a::emănare cu 
filozof ul din antichitate c:ara avea obkdul să locuiască în intariorul unui 
butoi, Dar racul Diogen nu are locuinţa într'un butoi el în cochilia mei. 
eului Nassa şi orl de câte orJ ra eul creşte şi nu mal an? loc în cochilie 

' îşi schimbă lo~uinta a]~gându-şi o cochilie mai mare tot de N.assa„ Din 
cochilie ies afară { fig, 106) partea dinainte a caphaiotorace1uî cu ochii 
pedunculaţi negri cu puncte albe. patru mustăţi roşcate şi trei perechi de 
picioare. Ca să avem un rac scos din cochilie.,. lăsăm coc:hilia cu Diogen 
în aquariu în care nu schimbăm apa; atunci rac?J? se asfiximă §i iese 
singur dln cochiUe1 Altfel este aproape imposibil de scos căci dacă îl 
apucăm el se trage cu putere îndărăt în cochilie. Dlogen sea1nănă intru„ 

câtva cu racu1 ob~nuit fiindcă întocmai ca .şi acesta are corpul format 
din c~phalotorace (cap tor.ace) cu mustăti, cu 10 picioare, cu abdomen 
Jun,g. Se deosebeşte însă mult de racul obişnu1t prln următoare.le ca-rac..
tere: numai perechea întâia de picioare are cleştef perechea a doua şi a 
treia au căngl. iar p ,erechi1e a -4„a şl a 5„a sunt scurte. rudimentare: ab~ 
domenul este moale ~i Jnvârtit în formă de melc {fig. 107 ş1 108). 

F. Apro""ape am terminat cercetarea animalelor din apropiere de ţărm 
şi suntem gata să ie~im pe pfaj c. Luăm în căldăntfe puţln nisip chiar de 
sub apă la margine.a mării; pl?ste acest nisip turaăm · apă ~i mestecăm în 
căldăruşe. Vom vedea că nisipul se depune pe (undul căldăruşei lar în 
apă înoată mid nlcu,ş;Qri albi, G "" ma r i. 6 a m a r u l m a r i n ( Gamma-
rus) {fig. 105 mult mărit) seamănă cu purecele de nisip (Talltrus) pe 
care l-am descris îIJ. fig. 60, fiindc::ă întocmai ca ş1 acesta a re corpul în ... 
covoiat şi turtit lateral, format din cap ,Şi 14 inele (ultimul inel fiind 
mic şi rldkat în sus)~ iar în totul are 13 perechi de pi doare. Se deose>
beşte însă de pUiec~le de nisip prin mustă,ţile sale şl anume! fiecare mus,. 
tată din prima pereche e bifurcată· iar mustăţile din perechea a l-a sunt 
smple; apoi ultima pereche de picioare e bine desvoltată. Gamarul înoată 
frumos în ap,ă: lăsat pe uscat se sbate dar nu sare. 
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1\/. PEŞl:11 MARINI. 

Orice vizitator al ţărmului mării tine mult să cunoască pe§til ce trăesc 
aci. Iată cum putem observa aceş,ti peşti: 1} Când plecăm cu barca în 
larg tragem cu fileul printr~ tufele de- alge4 printre Zostere şi pl"intre 
alte animale vom prinde §l câ{lva peşti. 2) Când intrăm în ma-re tragem 
cu flleuJ printre tufele de alge, tragem cu file-al prin apa Umpede de lângă 
ţârm. unde se prlmblă mai ales puii de peşti în cârd uri; pe sub pietl'ele 
din api prînd1~ peştii cu mâna ori cu fileul; pe§tii turtiţi stau c uka~i 
pe nisip~ îi sim!im sub tălpile noastre- şi îi prindem cu mâna. 3) Pe- ţăr-
mul mării sunt a~etări de pescari în colibe. bordee ori căsuţe. Vizităm 
astfel de aşetilri~ mai ales în .momentul când se"' întorc pescaru dela 
p~scuit §i avem atunci o~azia ţi~ a vedea diferite feluri d~ p;e.şte 9.rins. 
i) Mai vedem p@şti marini în piaţa de târguit cea mai apropiată. 

Să. facem întâi cun~tinta cu câţiva terme.ni pe cari ii vom intrebuinta 
în descrierile pe~tilo.r. Căpăcele!e ce acoperă branhiile se numesc o ... 
pe .r ca Ie. Aripioara este- un organ format din spini tari sau raze moi 
articulate legate printr'o membrană. Deosebim {flg, 123) una.două ari~ 
pioare dorsale aşezate în lungul spatelui, o aripioară codală aşezată la 
capătul cozit o aripioară anală aşezată d edţsub t în apropiere de coadă. 
două aripioare pectotale- a~ezate îndărătul operculelor şi două ariip.ioar~ 
Vt!ntrale aşezate dedesuptuI pânteceiui1 L i n t a .l a te r a I ă este dunga. 
ce se vede în to~ lungul co~pului §i de fiecare parte, dela opercul şi 

până Ia coadă. 
tn Marea Nea-grâ românească trâesc mai mult de 100 specii de pe.~fi. Noî 

îi vom descrie pe c,ei întâlnit! mai des~ 
A. Peşti l taţi; sunt peşti turtiţi, cu infijţişare deosebită' de a peşti„ 

1or apelor dulci~ 
V a tQ s~ V u Ip e- de mare (Ra ja} {fig; 109) e un peşte turtit. cu 

contur rombic, sEâr§it cu o coadă subUre, putând ajuvge la peste J m. 
lungime. Fata snp:el'ioară a corpului este de culoa1'e întunecată , iar fata 
infedoară e albidoas~ Pe ambele reţe 5ţ obsetl.~A spini cu vârful inco„ 
voiat { fîg. 111) Ji cu baza lăţită, cari amintes-c spinii dela trandafirul 
sălbatec. Pe faţa de deasupra se vede botul ascuţit, d9i ochi simetriei. 
Pe faţa inferioară (fig. 110) se vede gura ca o crăpătură transversală 

şi. 5 perechi de :fante branhiale- aşezate sim.etric. 
Pi şic a de mare {Trigon) se aseamănă ca formă de corp cu 

'/ulpea de m~re; dar nu prezintă spini _pe torp ci numai un singur spin 
lung §i foarte ascuţit a§,e~t spr~ mijlocul cozu. lntepătura acestui spin 
este extr-em de dureroasă-

A. PopoviCi·B:h.noşanu - C!lăt~zn ExcursioniGh1Iui 
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Ca I ca n t:t l {Rhombus maeoticua) (fig. 112) tşi datoreşte numele 
ffild~ftc formei conturului său care este un romb. Cprpw turUt foarte 
mult lateral. are ochU a,şezatl pe fata $lângă, i""'se spune că are oclui 
asimetrld„ Are o singură arl_pioară dorsală care începe înaintea ocluulul 
fi merge până la coadă; aripioara anală este foarte lungi ~• ocupă mai 
toată lungimea pântec.elw; aripioara codali este rotunjită la marginea 
dmdărăt. Pe ambtt1e fete Calcanu) _prezintă discuri putin ascutlttt hnp~ 
tiate pe .suprafata pielef. E l stă culcat cu fata dreaptă I)e nisip şi această 
fată are c.uloarea albkloasă. Calcanul poate ajunge la 90 an. lungime 
$i trăeşte la ~dând.ad mari de aproc.,.pe 100 m... împreună cu Vulpea de 
mare (Raja) . Primăvara ambii se apropie de coastă spre a-şi de-pune 
ouăle la adânclmi mai mjcl. 

L l m b a d e m a: t e ( Solea nasuta) este un peşte turtit mult lateral. cu 
fonna conturului ovală { fig „ 114) ; botul rotunjit intră 1n conturul din;iinte 
al corpului. Ambii ochi sunt aş_ezatj pe faţa dreaptă, deci wnt odu ~J ... 
metrici. Are o singură aripioară dorsală care începe înaintea ochiului 
şi merge pini la coadă; aripioara anală este foarte lungi ~ ocupă mai 
toată lungimea pănteee1ui ~ -arlpioara cod-ală eşt~ rotunjită la marginea 
dindărăt. Llmba de mare trieşte pe fundul nisip~ aproape de coastă .. 

Cambula {Pl~uronectes flesw;} (fig~ 113) este un peşte turtit mu1t 
laterat cu forma conturului ovală .şi hotu! ieşit lrtaJifre. In roajonta tea 
cazurilor ochii sunt aşezati pe fata dreaptă.t deci $UOt ochi ammetrid. Are 
o migură aripioară do~1ă care începe în dreptul ochluh:i şi merge 
pană ap~pe de coadă; aripioara anală este loogă şi ocupă o bună parte 
din 1ungimea pânt,ece1ui: aripioara codală este rotunjită la ~ginea din.-
dărăt. Cambula ajunge la 25 ,_ 30 centimetri lungime $i trăeşte pe tuna 
ms\pcm aproape de tărm; uo.eori intră în lacurile w apă sălcie de lângă 
co~tă. Puii micl de Cambulă. cad nu au încă l cm. 1ungJme trăesc 1n 
largul apei. sunt aJcltuiti ca orice pui de peşt,e, adkă sunt rlmetrld cu 
un ochiu 1a dreapta. şi altul la stânga capului. Când 21. ajung la lungimea 
de circa 1 cm. corpul lor începe a fi turtit„ incep a înota pe o parte a 
corpului„ de obicei pe partea stângi ~i atunci ochiul depe stânga emi ... 
greaiă pe faţa dreaptă $i astfel peştele treptat~treptat devine a.simetri~ 
Până acolo merge asimetria~ că fata culca.tă e~te albJcloasă iar cea de 
dea&uprra are o culoare identică cu a nisJpului pe care stă peştele . . 
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B. Căluş e Iul ct~ mare (Hippocampus} ( fig .. 115) e un peştişor 
până la circa 20 cJn. lungirn~, care se recunoaşte imediat prln forn1a 
capului său aseinănătoare- cu un cap de cal cu botul un tnb, iar capul 
în loc să fie în continuarea corpului ca la ceilalţi peşti„ la căluşelul de 
mare formează .un unghiu c.u linia corpului. C„orpul e: turtit late-ral, mai 
inalt in jumătatea dinainte: care are: linia pântecelui Ciurbată 1nult, iar 
ju1nătatea dindărăt se- subţiază din ce în ce spre capăt, alcătuind o coadă 
fără aripioară codală . In toată lungiinea corpul e- cuirasat. adică ilnbrăc.at 
cu plăci osoase aşezate ca inele şi cari au pe: ele ridicături aşc.uţite, iar 
pe cap şi ceafă câţiva spini pre:lungiti ca nişte fire. Pe spate- o singură 
aripioa.ră dorsală: are: două aripi pectorale dar bpsesc aripjoarele ven ... 
tra1e._ Călu9elul de mare: trăeşt~ printre: algele marine şi tufele de Zostera 
şi se agaţă de aceste plante e:u ajutor.ul cozji care se răsu~e.şte ca o 
spirală: 

C. Pe ş fel e ac ( S}'llgnathuSi Neroplrls, Siphonosto1na). Figura 119 
repr-ezintă pe unul din aceşti _peşti ac,_ anwne pe Syngnathus. B un peşte 
lung până la 30 an., are- corpul lung şi subţire; capul e-ste- în pre-lun
t:Jir~ corpului care se· subpază foarte mult spre partea posterioar.ă unde
se termină cu o aripioară codală. La Nerophis lipseşte aripioara codală. 
ln toată lungimea sa corpul este cuirasat, adiţă îmbrăcat cu plăci osoase 
aşetate ca 1nele. Pe spate are o singură aripioară dorsal.ă. Peşfele ac. 
tră·e~te prinţre plantele marine. 

b„ Peşte le ca g hi tn pi (Gaste1'osteus aculeatus) (fig. 116) .. Este 
un peştişor lung până la circa 8 centimetrii cu corpul turtit lateral ~i în 
loc de solzi are în lungul laturilor un rând Cit plăci osoase ce se tennină 
spre coadă cu .câte o carenă, Aripioara dorsală e aşe2ată mult indărăt, iar 
!naintea ei su.nt 3 spini liberi dintre cari al doilea e cel 1nai lung. Ari ... 
pioarele ventrale- se- prezintă ca 2 spini, aripio·ara codală e trunchiată 

la marginea dindărăt. Dacă ave1n ocazia să prindein acest pe.şte şi să·l 

punen1 mtr~un aquariu vo1n put~a vedea cum spinli se ridică brusc (fig, 
117) şi se culcă (fig. i 18) pe corp. graţie unui mecanism şi mu.şchiulul 
de: la baza spinului. Peştele cu ghimpi poate intra şi e.l în lagunele depe 
ţărmul mării negre şi în gurile Dunării, 
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L St n t i o r1 i i. Sunt peştU cei mal UŞJr de recuno~ut după urmă
toarele caractere: capul p.re2lntă un bot scurt sau ]ung. la care p~ fata de 
Jos (fig. 120, 121) se vede gura de forma un,ei deschiderl transversale. 
înaintea căreia sunt fixate tot pe o lln.le t.ransversală patru mustătl. Cor_... 
pul e în formă de fus şi prezintă dealunguJ lui 5 şiruri de sc~turl cu un 
vârf ascutlt densupra şi anume un ~i,r in lungul spatelui. două şiruri pe 
«.:ele două laturi ~l două şirurl fu lUt19ul pântecelui. Au o singură arl· 
pioară dorsală aşezată foarte îndărăt aproape de coadă. iar aripioara 
~oclală este blf Urcati asimetric. adiai are un ]Qb superior mai 111are ol un 
lob lnf erior mal mlc. 

P 4 ~ t r- u g a (A,cipenser stella,tus) (fig. 122} are flecare şlr de &CU„ 

tud depe laturi f-0rmat din mai putin de 50 scutur!, botul lung şi lăţit <a 
un plisc de rată, gura o des,dudere dreaptă ( fig. 120). Trăeşte la adân,. 
cime şl în perloada de- înmulţire se apropie de coastă spre a intra în 
Dunăre ca să~şt depUllă krele în ape dulci. 

N I 4 ~ t c u l ( Aeipmser Guldenstaedd) are fiecare şir d~ pe latup 
format clin mai puţin de 50 scuturi. botuJ scUrt. gura o deschidere dreaptă4 
Tri~te la adănc.lmi mari unde §i ierneazăt iar prlxnăvara se apropie- de 
coaste spre a intra în Dunăre ca să .... şi depună icrele 1n apă dulce,, 

M or u n u t ( H fJS,o huso) se recunoaşte dintre ceilaltl Sturioni după 
gura sa mart ca o deschidere de formă semilunară (flg. 121}. Este stu.
rlonul ce poate ajunge la mărimi gigantice (în Muzeul de istorie naturală 
din Bucureşti este un exemplar care a cântărit 560 kgr.), peste 2,5 m. 
lunghne. Trăeşte Ja adâncimi t.mde ~1 iernea2ă; spre a ... ~1 depune icrele 
in apă dulce :se apropie dec coaste şl 1nt.ră în braţele Dunării. Se pesc~tfl 
mal abundent în regiunea din faţa gurilor Dună,rli. Icrele de morun se 
sărează şi se p.repară pt.•tltru comerţ sub numele de- icre negre sau ca ow~ 

ln afară de- Sturion.li dtaţi, uneori se- rătăce-sc în Marea Neagră C e g a 
şi V i ~ a cari at1 gura dreaptă, dar se disting de ctilaJU prin faptul că 
au pe fle.care şir depe JaturHe cor~ului mal mult de 50 de scutud. Amba 
trăest în apa dulce a D·unării ş.ta râurilor ,m.ad ce se ~rsă fn Dunăre. 
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f, Pegtl cu mustăţi. Bat'bunul {Mu11us barbatu.s). Pe§te a1un„ 
git, de culoare generală roşie, are- gura aiezatâ în part~a de jos a tapu1ui 
şi sub bărbie 2 mustăţi {fig. 123) cari ii serv~sc ca organe de pipăit spre 
a descoperi hrana depe fundul mării pe unde trâeşte el. Are 2 aripioare 
dorsale depărtate una de a1ta, aripioară codală bifurcată. Exemplarele 
obîşnui.tt sunt de citea 16 cm. lungime şi trăesc la adâncimi, mai ales pe 
fundur> cu mâl un.de sunt ~i multe midii. Primăvara şi toamnă se apropie 
de ţărm, iar in timpul verii e adus uneori spre coastă de curenţii reci. 
Peştele /id ă nes c {Motella tridrrbata) fig. 124}. Pe§te alungit, 

ce are 1a cap trei mustăU, dintre cari una sub bărbie şi două înaintea 
nărilor; mustăţile îi servesc ca organe de pipăit pentru găsirea ln-an@i 
dep~ fund. Are două aripioare dorsale apropiate una de alta, dintre 
cari prima e scurtă şi joa$â, pe când a doua e foart,e lungă şi inaltă. 
Aripioara anală este de asemenea foarte lungă~ aripioara foda1ă e ro ... 
tunjită. P·oate ajunge la 25 cm. lungiwe 11 obişnue:§te să stea pe nmd 
de nisip amestecat cu pietre. 

Cordela {Ophidium barhatum) {fig. 125). Peştişor lung de circa 
10-18 cm., turtit lateral; în partea dindărăt a bărbtei ar.e două mustăţi 
bifurcate fiecare, Are o aripioară -dorsală fcarte lungă care e în continuare 
cu adpioara eodală rotunjită §l eu aripioara anală, deasemenea f,oarte 
lungă. Atât aripioara dorsală ~ cât şi cea anală au marginea colo.rată în 
negru. 

\5„ A n e x ă la p e ş t f i c u m u s t ă t i. U v a ( Ammodytes cicecellus) 
{,fig. 126) e un pe§ti§o.r lung până Ja 15 cm„ cilindric şi care ~~amână cu 
Cordela prin f.aptul -că are aripioara dorsală ~ cea anală foarte lungi. n 
deosebim însă uşor fiindcă nu are mus·tăti iar botul său e ascufft cu 
falca inferioară mai lungă decât cea ·superioară. Aripioara coda1ă e 
bifurcată, Ii lipsesc aripioarele ventrae„ Uva stă in timpul ~lle'i mai mult 
ascunsă in nisip şi duce viaţă d~ noapte~ 

H. Pe ş't i c u c, e n t .u :z e. Le pa dog as .te r (fig\ 127)' est-e 1Jn pe::,
tişor alungit, cu spatele rotun;tt, iar pântecele turtit, Are o singură ari ... 
pioarii dorsaJă.; aripioara codali e rotunjită. Are o ventuză duţ>lă aşeza~ 
dedesubtul toracelui, cu ajutorul căreia se fixează de fata de jos a pie„ 
tre1-0r dm apă, lângă tărrn~ 

• 
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G u vid ia ( Gohius) ( fig. 128.) este un peşte alungit ce 
poate ajunge la lungimea de circa .3·4 centimetri. Capul său 
este lat şi turtit. Are două aripioare dorsaJe, dintre cari prima 
mai scurtă, iar a doua ma.i lungă: aripioara codală este ro-
tunjită 1a partea poste.rioar·ă·. Aripioarele pectorale sunt mart; 
aripioarele ventrale sunt unite intr\i-n fel de ventuză ( fig. 
129). cu ajutorul că.reia peştele se fixează de pietre şi de pJan ... 
tele marine, Guvidia trăeşte pe fundul pietros al mării, printre 
Zostera şî algele marine· şi <:hiar pe fundu] nisipos, Unele speeii 
de guvid ie trăesc numai în apa Mării Negre, altele pot trăi şi 
tn limanurUe cu apă sălcHe înşirate deafungul coastei până în.
tr' atâta că pot chiar sA se .reproducă în aceste limanuri. E bine 
de ştiut de asemenea că există şi specii de guvidii ce trăesc 
numai în apele dulci şi au fost găsite în locul Brateş, apa Co
·Jentinei lângă Bucureşti. Jijia, Nistru. etc. 

Guvidia este un peşte carnivor. 
B de te.marcat că ace·eaşi specie de guvidie se poate pre.zenla 

sub aspecte deosebite dacă peştele este mascul sau femelă, 

dacă e tânăr ori bătrân. ceeace îngreuiază mult recunoa,terea 
speciilor la acest peşte. 
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t, P e 4 t i c u p i n u l e. S c t u m b i a a l ba s t r ă ( &:om
ber scomber) (fig"' l30). Peşte ln fonnă de fus puţin tur-ţit Jate ... 
ral. Cor.pul său este colorat pe spate albastru ... verzui, cu dungi 
neg . .re în zigzag iar pe pântece c:olorat alb-argintiu„ Ajunge 1a 
lungimea de circa 29 c.ni. Are două aripioare d·o.rsale depărtate 
una de alta, iar după aripioara a doua dorsală ca şi după ari-
pioara anală urmează mai multe mici aitipioare numite p k 
n u l e·. Ari·pioara codal~ este hîfurcată. D.e fiecare par"te a 
cozii, în partea subţiată a ei se află câte 2 creste ( carene J. în 
lung. Scrumbia albastră e un peşte car,e preferă apa .răcoroasă, 
trăeşte tn Marea Neagră la adâncime şi orl de câte ori vara 
spre ţă~m apa are o temperatu.tă de 13,-, 18 grade apare şi ea: 
indată însă ~e atpa se încălzeşte n\ai mult~ sau spre toamnă se 
l'ăceşte ,p.rea multt Scrumbia albastră se coboară în adânGime. 
Este peşte sociabil, apa.re totdeauna în cârduri numel'oase 
ceeace determină uo pescuit abundent la ţărmul .nostru~ ln 
comerţ Scrumbiile albastre sărate şi uscate poartă num.ele de 
ţâri. 

P ă l ă m i d a ( Pelamys sar da) ( fig„ 131 ) . P:eşte în formă 
de fus puţin tur.tit lat-erat colorat pe spate albas~ru, pe l~turi 
argintiu-cu dungi negre oblice iar pe pânt~ce a.rgitiu. Are două 
aripioare dorsale apropiate una de alţa, iar dup,ă aripioara a 
doua doxsală ca şi după a.ripioara .anală urmează mai multe 
mici a.rîpioare numite p i n u l e ~ An pi oara ieodală . este bifurr 
cată: de fiecare parte a cozii, în p&rtea subţiată a ei se a.flă câte 
o cre~stă (carenă) în I1ung. In Marea Neagră rom~~ască se 
p.escuesc Pălămide de circa 20--40 cm~1 lungime şl rareori a~ 
junge la 60 cm. lungime 

" 
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J. Pe ş te c u 6 degete. R â ,id u ni ca de mate 
(Trig]a hirundo) (fig. 133). Este un peşte alungit, de culoare 
ro~cată., ce are capu] mare învelit intr"o cuirasă de plăci osoase 
şi cu fruntea oblică. Are două aripioare dorsaJe depărta te una 
de alta, dintre cari prima este stur-tă iar a doua foarte lungă· 
aripioara anală este de asemenea foarte )ungă. Aripioara codală 
are marginea dindărăt tăiată aproape drept„ Aripioarele pec ... 
torale sunt foarte desvoltate şl înaintea acestora de fiecare 
parte are câte trei raze în f armă de de g e t e lungt cu rolul 
de organe tactile şi organe de umblat, ca nişte labe. pe fundul 
măril. RândunJca de mare înoată bine în apă cu ·aj.utoruJ ari,.;, 
pioarelor pectorale, pe cari alternativ le desEace şi Je închide 
ca pe nişte aripi. 

K. Re c h i n a l Mă r ii N e g r e. Câinele de ma.re ( Ac:an ... 
thias vulgarm = Squalus acanthias) (fig. 132). Este un geş.te 
re seamănă cu Sturionii descrişi la pag. 70. prin faptul că mtoc ... 
mai c:a şi aceştia are corpul în formă de fus, coada asimetrică„ 
gura aşezată dedesuptuJ botului„ Se deosebeşte însă de Stu""' 
rionî prin următoarele caractere, ii Jips~c opercuJel:e, îi Jipsesc 
m ustăţi]e înaintea gurii, ii Jipsesc liniile de scuturi dea lungul 
cor,pului, ii lipseşte aripioara anaJă„ Câinele de xnare are indără-
tul capului la dreapta şi la stânga câte 5 deschideri verticale ce 
servesc la respiraţiet are două aripioare dorsale, depărtate una 
de alta şi înaintea fiecăreîa câte un spin ascuţit.t a cărei înţe..
pătu.ră e dureroasă. Câinele de mare din Mar-ea Neagră ajunge 
la circa 1,5 m. lungime: este peşte carQivor foarte vorace, 
ceeace a făcut să fie numit de unii pescari cu numele impropriu 
de Rechin. 

.. 
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L. Pe ş t i c u t e n t a c .u 1 e~ C o ros b i na ( Blennius) 
{ fig. 135). Este u,n -peştişor cu ·corpul alungit 'Şi tu11tit lateral 
Are pielea fo&rte vâscoasă, adică acoperită cu o .secreţiune muw 
coasă abundentă. Deasupra orbitei fie-cărui ochiu are un ten
tacul ramifioat. Aripioa.ra dorsală şi cea anală sunt foarte lu,ngi. 

· iar ari1pioara codală este rotunjită la marginea ei dindărăt 
Sunt cararcteristice cele două aripioare ventrale aşezate dede
su.ptul gâtlejuluL 

M. A I ţ i p e Ş, t i c o 111 u n i d i n M a r: ea N e, a-g r ă# 

Chef a lu I. (Mugil) {fig. 134) este un peşte alungit şi puţin 
mrtit lateral, ajungând la circa 20-30 centimetri, cu solzt 
mari ce acoperă corpul şi capul. Falca inferioară are în mîj~ 
locul ei o proeminenţă care se articulează într·o scobitut'ă a 
fălcii su peri oare ( fig. 136). Are două aripioare dorsale depăr
ta te una de alta, dintre cari prima posedă pa t,ru raze spi~ 
noase; aripioara codală e bifurcată~ Trăeşte ta adân.cime şi în 
sezonul frumos se aprQpfe de coastă, ba ,chiar intră în. lagunele 
litOI'8,1e sărate ori sălcii. Găsim pui de chefal în ţ\propier·e de 
ţărm, ·ei pot d-e asemen.ea să intre în lagunele litorale1 
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A I~ rina (Atherina) (fig. 137) e un peşte mic, elegant, 
cu corpul alungit în formă de fus, cu două aripioare dorsale 
depărtate una de alta. cu aripioare\ codală bifurcată, cu arir- · 
pioarele p_ectorale aşezate mai mult în partea de sus. O bandă 
argintie se întinde de fiecare _pa.rte în lungul cor.pului dela o„ 
pereul ,până la coadă. Aterinele stau în cârduri lângă ţăzm unde 
Je întâlnim tot anul şi se retrag mai spre fund numai iarna 
când apa îngheaţă la ţărm. 

Dracul de- m. a.re (Trachinus draco) e un peşte lung 
până la circa 30 cm. B1 este mult tutti-t late.ral. a.re două ari.., 
pioare dorsale (fig„ 138), dintre cari prima este scurtă iar a 
doua foarte ,lu,ngă; aripioara codală este trunchiată la marginea 
dindărăt. Pe laturile corpului are dungi întunecoase oblicei 
dinafn te înapoi. T .. răeşte pe fund nisipos şi chiar se ascunde 
in nisip~ La fiecare ~p.ercul are câte un spin; aripioara întâia 
dorsală are şi ea 6 spini. 1nţepătuta spinilor opei-culari şi ai 
dorsalei întâia este foarte dureroasă. 

La p i n e ( Crenilahrus-} ( fig. 139). Peşte de fotmă alun..
gită, dar cu mijlocul înalt, cu o singură aripioară dorsală lungă 
şi cu aripioara codală rotunjită. Trăeşte aproape de ţărm prin
tre alge şi Zostera. 

Porcul de ma ,·e ( Scorpaena potcos) ( fig. 140). Este 
un peşte urât, cu capul mare şi spinos. gura mare, corpul turtit 
lateral şi cu mici sfârcuri de piele ,pe suprafaţă. Are o iltîpioară 
dorsală, care este spinoasă in partea ei dinainte. Trăeşte- pe 
fund de nisip amestecat cu .pietre şi a,re aproape culoarea a ... 
cestora. lnţepătura spinilor aripei dorsale e.ste dureroasă . 

• 

• 

www.ziuaconstanta.ro 



www.1.ioaconi.1.ant.1.t0 

• 
\ 
I 
I 
I 
I 
t 
( 

I 

' t 
r 
I , 
' ' I 
t. 
I 

' .I 
t 
r 
I 
I 

' ' f 
I 
I 
I , , , 

' 
, 
I 

' I 
I 
ţ , 

I 
I 

I 

• 
' \ 
\ 

142 



St a v ridul (Trachurus trachurus) (fig„ 141). Peşte care· 
seamănă lntru câtva după contur cu Scrumbia albastră„ prin 
forata de fus a cor.puluit prin forma ascnţ.ită a capului ·Şi prin 
forma îngustată a cozii: chiar culoarea este albastră .pe spate 
şi argintie pe pântece. Se deosebeşt-e însă prin lipsa pinu1eJor 
(-aripioare mici c:e centînuă 'îndărăt aripioara a 2.-a dorsală şt 
aripioara anală) prin faptul că aripioara a 2 .... a dorsaJă precum 
şi aripioara anală s.unt foarte J,ungi, ,prin 1tnia :laterală ca.ne es1te· 
curba tă pe)a mijlocu) corpului şi a cărei jumătate posterioară 

e formată din scuturi ghimpoase, iar în spre coadă aceste scu-
turi s,unt ridicate şi formează o carenă )a dreapta şi alta la 
stânga corpului.. I~ sfârşit, Ja Stavrid înaintea anipioarei anale· 
şî separat de ea sunt 2 spini. Stav.~izii ce se pescuesc în Marea 
Neagră român,ească au Jungimea până Ja cir.ca 20 ~entimetri .. 

Lufarul (Teronodon saltator) (fig. 142) are un aracter 
asemănător t.:U Stavridul şi anume prezenţa ,unui spin înaintea 
aripioarei anale şi separat de ea. Ca şi Stavridul ar 1e două ari ... 
pioare dorsaJe dintre cari a do,ua e foarte lungă: aripioar~ 
~nală este de asemenea foarte ]ungă„ Se deosebeşte însă de 
Stav,rid prin forma corpului care deşi alungită este şi turtită 
lateral, apoi lufaru] .nu at-e linie laterală ghimpoasă. El trăeşt.e· 
la adâncime şi când apa se încălzeşte se apropie de ţărm unde 
poate sta mu]tă vreme, deoarece el supo.rtă temperaturi mari. 
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Z ă r 9 a n u l ( Belone acus) ( fig. 1 i3) este un peşte lung 
şi îngust putând avea chiar 60 cm.T de .culcate albăstrie„verzue 
pe spate şi argintie pe: pântece. 'Botul lung şi îngust seamănă 
cu pliscul unor paseri„ Are o aripioară dorsală aşezată cu totul 
îndărăt spre coadă. aripioara codală bifurcată. aripioara anală 
aşezată ln dreptul celei dorsale, Aripioa.rele pectorale sunt 
aşezate în pa.r,tea de sus. iar ·aripioarele ventrale aşezate mult 
îndărăt. 

Scrumbia de ·Dună re (Afosa pontica) (fi.g. li-1). 
Un peşte alungit şi comprimat lateral. de culoare albăstrie pe 
spate şi argintie ,pe laturi. Poate ajunge la 45 ctn. lungime. 
Ceeace trehue să remarcăm d;ela început~ că linia de contur a 
pântecelui se prezintă ca o carenă d1nţată ce înţeapă când 
mişcăm degetul pe această linie şi încă mai e de remarcat la 
acest peşte că operculul e striat în direcţia ttnor raze. Gura e 
crăpată până în dreptul liniei de sub o.clti şi se observă o sco
bit ură în mijlocul fălcii sperioar~. Are o sin-gură aripioară dor
sală aşezată spr~ mijlocu? spatelui. Aripioara codală este bi....
fu rcată în doi lobi egali şi ,posedă pe fiecare ?oh câte o placă 
alungită rezultată din solzi lipiţi. Aripioarele ventrale sunt aşe-
zat.e la mijlocul pântec'Ului. Scrumbia de Dunăre .este peşte 
migrator care la începutul primăv:erii vine: dinspre adâncul 
mării in cârduri, se a,propie de coaste şi prin gurile Dunării 
intră în apa dulce din Deltă ori intră din mare în Limanu.I 
Nistrului unde îşi depune ic.rt~le şi apoi se înapoiazij spre a ... 
dâncu.rile mării.. 

R i z e a f c a ( Alosa tanaica) este o Scrumbie mai mică. ce 
ajunge Ia lungimea de circa 22 cm. Ea are de asemenea o ca
renă. dinţată pe pântece şi opercu.lele striate. T'răeşte tot in 
Marea Neagră românească. intră prin gurile Dunării şi merge 
până în dreptul Olteniţei şi poate şi m.ai în susul Dunării spre 
a.-fi depune icrele în bălţile din drumul eL 
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Gig e r icul (Cwpea delicatula) (fig. 11-7) .. Un peşte a
lungit şi mult comprimat lateral, de culoare albăstrue pe spate 
şi argintie pe latu,ri.. Poate ajung-e la circa 11 cm. lungime. 
Ceeace trebue să remarcăm dela început e că linia de contur 
a pântecelui se prezintă ca o car.enă dinţată ce în ţeapă când 
mişcăm degetul pe acest contur şi încă mai e de remarcat că 
operculul este neted (fără striaţiuni în dbrecţia u..nor ;raze.). 
Gura este crăpată până în dreptul liniei de sub ochi. Are o 
singură aripioară dorsală aşezată spre n1ijlocul spatelui~ arf,... 
pioara codatlă e bifurcată. Arlpioa.rele ventrale sunt aşezatte 
la .mijlocul pântecelui. Gigerfcul este un peşte migrator ce 
trăeşte în mare ·şi intră prin gurile Dunării urcându.-se departe 
pe Dunăre spre a-şi depune icrele în bălţi. 

Ha. m s i i ( Anchois) ( Engraulis encras~holus) ( fig. 146) ·~ 
un ~eşte mult alungit,. c.u spatele rotunjit colorat alhastru
verz:uî şi pântecele argintiu; corpu} uşor comprimat laterat 
fără ca"tenă dinţată pe linia de contur a pântecelui. Poate a ... 
junge la circa 17 centimetri lungime. Falca superioară este 
muJt ieşiită înainte faţă de falca inferioa-ră, iar gura e crăpată 
până mult îndărătul liniei de sub ochi„ Are o singură aripioară 
dorsală aşezată spre mijlocul spatelui; aripioara codală e bi ... 
furcată în dof lobi egali şi posedă pe fiecare Job câ,te o placă 
alungită rezultată din solzi lipiţi,. Hamsiile trăesc în apa mării 
negre româneşti şi le g:ăsim tot sezonul până spre iarnă. Işf 

leapădă icrele în apa mării, 
Sardeaua (Sijrdîna pîlchardus) (fig. 145) este un peşte 

alungit şi cu corpul .gros, ce ajunge· la circa 20 centim~tri Iun„ 
gime. Este colorat albastriu pe spate şi argintiu pe la.turi şî pe 
pânt-ece. Linia de contur a pântecelui formează o carenă de 
solzi ce ies .puţin în relîet iar operculul est.e striat în direcţia 
unor .raze. Are o singură aripioară dorsală aşezată spre mij"' 
locul spatelui, Aripioara codală e bifurcată. Din timp în timp 
apare în cârduri în apele mării negre ro,mâneşti. 
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V. PESCUITUL LA MAREA NEAGRA ROMANEASCA 

Când ne primblăm în Jun gal plaj el nu se poate să nu întâlnim pescari 
ti li nu dăm de' aŞezărf d.C? pescari dela cari pute.tn căpăta multe infermatli 
.asupra feladlor de peŞtt din Marea Neagră românească. despre cari 
oe...am QCtlpat în paginile dinainte. p.tecum şi informaţii asupra tnstruinen„ 
telor d ,e pescuit ce vom descrie. 
Undiţa (fig. 150,. 151} este instrumentu] cel mai simplu. format 

dintr'o nma 1ung! la <:apătuJ subtire al căreia se leagă un fir de aţă mai 
groscioară. Jungă d,e 4_....5 ntet.d. iar Ja capătul liber al firului de aţă 
1e Jeaga acu1 unditei„ Acul unditei poate fi un ac simplu curbat Ja ,q8rf 
{Ag. 1S"O). Sau un ac de oţel cu o limbă sub vârful ascuţit, adici cu an 
ghimpe întors înapoi (fig. 151) . Io vârful acului undit,ei se pune o nadâ 
( o bucăţică de t:arne de pe,te, o râmă). Ne aşezâ:m pe p]a]e lângă apă, pe 
o stâncă. pe un dig sau intr' o barcă ii ţinând în mână capătul gros al 
nuelll, artmcărn iu apă aţa cu acu] undtţei îu care atll pus nada„ Ahras 
de nadă. un peşte vine şi apucă de bucata de carnet dar în ace laş timp 
~·a prins cu Q'.uta de- acul undiţei şi atunci ridicând aţa în sus avem peş-
t.ele prins. Ca undiţa se pescuesc mat ales Guvidli şi Scrumbii albastre. 

Set c l.l (ftg. 148) este o reţea cu ochiurile mkf„ lmpletltă din ată 

foarte fină. aşa incât aproape nu se vede r.eţeaua când este în apă. 
R.eteaua are lăţimea până la circa ~ metri şi lungimea n1uJt mai mare di 
e mărginită în ambele părţi în lungu] ··el eu câte o frtnghie. Pe una di.n 
&i.ngbii se atârnă din loc ln Joc bucăţi de plut~ pe cealaltl frlagbie 
ae atlmă din Joc io loc bucăti de plumb. Se leagă cap Ja cap mai multe 
setce 1i se fixează in apă vertical prin pari lungi· infipU în fundul apei; 
flecar~ par fiind aşezat la locuJ de unire al setcelor. Frlnghia cu plute 
formează coarda de sust iar frin,gbta cu plumburi formează coarda de 
jos. Curentul mâdi aduce 1a setcâ peş.tit şi ace-ştia se prind în ochiurile 
reţelei. Cu setea se prind Scrun:Lbil de Dumţref Chefali e:tc. 

A" a (fig, 149} este o reţea cu ochtari mari împletite din fir de 
bumbac groscior t cu cele două fringhii ca şi la setcâ. Reţeaua se aşeazâ 
vertical in apă Ş,i din loc in loc e ancorată prin fdngbii scurte verticale 
cari au legate Ja un capăt câte un pietroi iar cu celălalt capăt sunt Je ... 
vate de coarda de jos a avel. In dreptul acestor ancore se leagă de 
coarda de sus câte- o fringbie scurtă verticală ce e-:atârnat:i de un plutitor 
ce s~ află pe supratata apei. fu felu I acesta Ava stă bine iotînsă în apă. 
c:&1 A-.Ja se prind Nlsetrii şf Cakanil. 
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Vot o c: u f (fig. 152) este o l'etea dreptunghiulară împletită din aţă 
groscioară, cu ochiuri dese, lungă de- 4-6 metri şi lată de 1,5 m., având 
pe laturii~ lungi câte o fringbie: coarda de sas şi coarda de jos. Pe coarda 
de jos se atârnă din loc în loc bucăţi de plumb" La cel~ două laturi 
scurte ale reţelei se leagă ~âte un hăt gros numit na-dac- a g. Volocul e 
purtat de două persoane care tin cei doi hadaragi vertical şi primblă re ... 
teaua pe fundul aJ)ei pe unde marea este foarte puUn adâncâ şi din când 
în când ies pe plaje cu peştele ce s·a prins. Cu volocul se pot pescui 
peştii şi p~tişorii ce se află aproape de ţărm, mânati de c.urent1 de valuri 
ori aflau printre alge~ 

P r ip o n u I < fig. 153} este o sfoară groasă de· care din distanţă în 
distantă se leagă sfoJ"icele scurte la capătul cărora se leagă câte un 
cârlig (ac mai puternic de undită). In cărlige .1e pune nadâ (bucăU dt 
pe.,tişori marini). Sfoara priponului are un capăt liber ce se mişcă în 

·bătaia apei, iar c;elălalt capăt este legat de un pietroij deci an~prat pe 
fund. ln dre:ptu1 aeestei ancore se leagă o s.foară tare stă verticaL în apă 
. .şi are la capătul de sus un p lt1titor ce stă la suprafaţa apei .şi 1!0l'ată 

unde este pus priponul. Cu Priponul se prind mai aes Calcanii Guvidu. 
Nisetri mici. 

Carmac a (fig. 151) este o fringhie lungă de care din distantă în 
distantă se leagă &inghiute ce au atârnate la capete câte- \Ul cârlig 
solid cu limbă . Alte fringhiuţe verticale. aşezate din distanţă in distanţă 
.au atâţnate la partea de sus aâte no plutitor; ac~ti plutitori a·u rolul de a 
ţine fringhla cu câf'ligele. o.rliontală Jn apă. ln deosebire de pripon. la 
carmace nu se pune nadă şi at.unci pe.ştel-e se agată cu corpul de cârH.gt~ 
Cu carmacele se prind mai a les 1\1oruni, Niseţ.rif Păstr1.1gă. 

N ăi, o du l este o retea dreptungbnllară împletită din ată groasă că ... 
trănită, cu o ·lungime ce poate ajunge la sute de: metri; de- m:iilocul retelti 
atârnâ ,m sac mare nuntit ,n a f t ţ ă ( tot din reţea) . Laturile lungi ale 
reţelei stJnt mărginite de trlnghii groase { coarde). De coarda de sus se 
leagă bucăti de plută din distantă in distanţă; laturil~ scur'te ale r_eţelet 

sunt .mărginite de 2 pari lungi de circa 1,5 m. fiecar~. nwniti h ad a~ a g i . 
Capetele cor.z.ilor se 1,agă de capetele hadaragilor şi ce continuă cu o 
fringhie- în unghiu, de vârfad căreia e legată o fringbie lungă de 100 şi 

mai mult de metri, numită o t g o n.. Cu năvodul se pescueijt,e în larg 
din bărci; pe.ştele prins de năvod se aduni în matiţă de unde este scos din 
'Câtld în când. Cu năvodul se pescueşte mai ales la gurile Dunării . 
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T a I , a n u l este unul din instrumentele mu1t întreb umtate in pescuitul 
din Marea Neagră românească. 

Depe plaje sau depe faleză e:x-cursionistul vede, nu departe de tărm, 
ieşind dela suprafaţa apei. pari verticali aşezaţi cu ordine-; aceşti pari 

arată că acolo este instalat un Talian. Acesta est~ alcătuit" dîn două 
părţi! aripa 9i corpul-. Aripa este o plasă lungă de sute de metri
lată de circa to metri, aşezată vertica1 dela suprafata apei şi până la 
fund, fiind flxa tă cu latura sa tie sus de un cablu de sârmă întins oti:i., 
zonta1 pe stălpi foarte 1ungt in felul celor de telegraf; un capăt al ca ... 
b1u1w este ancorat în tărm, iar celălalt capăt este _prins la corpul talia.
nu1ui. Corpu] e marcat prin stâlpi de telegraf aşezati Ja distante ~i cuprin ... 
zând intre ei un spatiu dreptunghiular ce poate fi ]ung de circa 150 metri 
şi lat de circa 25 m. Pe stâlpi este fixat un cablu (fig, 155) de sârmă 
şi pe cablu este atârnată o plasă de reţea, lungă, de aţă groasă, care 
face două f a1duri aşa încât se prezintă ca trti hamace ce se lasă pe 
fundul apei. două hamace mici aşezate la capete numite tolbe şi un 
hamac mare la mijJoc:, (fig. 155 arată talianul vă.zut de deasupra, iar 
fig. J 56 schema talian u1ui de _profil). La fiecare .c a p ca n ă (tolbă) şi tot 
sub apă ~ găseşte o reţea aşezată oblie din afară înăuntru ca un 
capac, care insă nu este atât 'de mare că,t gura de sus a capcaneL Stâlpii 
cari susţin toată această plasă sunt înfipţi in fundul mării. iar capetele-
1or ies afară din apă şi sunt 1egate între ele cu cablu. Talian ul este aşezat 
para1e1 cu ~rmuJ, iar aripa lui este perpendi.culară pe ţărm. La dreapta 
ş la stânga punctului de }egătW'ă al aripei cu corpul talianului se găseşte 
spr,e fund căte o gură in formă de pâlnie cu vârful inăuntru, această 

pâlnie fiind tot din reţea de aţă. Toti peştii ce s~ mişcă 1a rlreapta şi ]a 
stânga aripei sunt c·onduşi către cele două guri conice-, intră prin aeeste 
guri in hamacul cel mare- şi căutând să fugă ne1ueresc in ce1e două capcane 
dela capetele talianului. de unde nu mai pot ieşi in sus eăcl ae lovesc de 
capacul capcanei (fig .. 156). Pescarii wn cu barca pe rând ]a cele două 
tolbe, ridică in sus plasa cu pţşte1e prins şi il strâng ,punând u-1 in barcă . . Gu 
Ta 1ianu1 se :prind pe~ti de mare diferiiit uneori in cant:itătl foarte mari. 
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VI~ MAMIFERE MARINE 

Cuvântul tn am i f .el' înseamnă animale- vertebrate ce nasc pui pe carl 
ii hrănesc cu lapte sec.retat de mamele. Marea Nea~ră românească găz.
dueşte trei mamifere: Delfinu), Porcul de mare şi Foca. 

De l p hi nul (Delphinus) (fig. 158) e un mamifer cu corpul alun,., 
'Jit până la circa 2 metri. cu forma de fus~ cu un bot îngust şi alungit 
separat dela fnmte chiar1 cu două aripioare pectorale rezultate din trans ... 
formarea membrelor dinainte; memh{ele posterioa.re lipsesc. Delfinul mai 
are o aripioară în mijlocul spatelui precum Ji o aripioară semtcirculară 
la coadăi aşe.zată orizontal. Este animal carnivor ce înnoată intovărăşiţi 
mai mulp; preferă ca hrană peJtii. pe cari ii urmăreşte ·fără cruţare, 

P o re u I de mare (Phocaena) (fig. 159) e mamifer cu corpul alun
git până la circa 1,5 m. şi având forma de fus. cu botu} scurt şi rotunjit. 
cu două anpioare pectorale rezultate din transformarea membrelor dinainte'i 
membrele posterioare !ip~esc1 are. o aripioară dorsală la mijlocu] spatelui 
iar la 1:oadă 6 aripioară semitirculară aşezată orJzontat E.st,e anima) 
carnivor. înoată în cârduri nwneroase armărind bancurile de peşti. intră 
şi printre instrumentele pescarilor după peşte .şi odată cu devorarea peş~ 
telw prins distruge şi retelele, Este un tnQtAtor perfect şi se remardi sal, 
turi\.e lui~ îndoire~ in arc a co.rpului la supţaf~ta apei (fig,· 159) încât 
dă impresia un.ei roti de moară care se învârteşte. 

De1phinul .şi Porc.ul de mare sunt consideraţi de oamenii din popor Ji 
de pescari ca fiind peşti deoarece trăesc în apă şi au <.:,orpul întrucâtva 
ca al peştilor. In realitate insă sunt mamifere pentrucă nasc pui. pe cari 
ii hrănesc cu lapte secretat de mamele şi afară de aceasta ei respiră prin 
p)ămăni aer atmosferic şi de aci necesitatea lor de a veni cât mai des 
la supraf~ţa apei. 

P oca din Mare a Nea g-r ă (Monachus albiventer} (fig. 157}. 
seamănă mult c.u Foca obişnuită (Phoc.t) prin următoare1e îns~iri ·comune:: 
are corpu) acoperit cu păr scurt, în formă de fus terminat cu o coadă 
scurtă. Capul e rotunjit .şi poartă mustăţi (peri lungi); are ocltl man, 
urechi fără pavilioane. Corpul e pr·evăzut cu 4 labe innotătoare prove ... 
nite din transformarea membrelor. Jn gură are dinU cari denotă regimul 
carnivor. Respiră pl'in plămâni. Deosebirile sunt; Foca obişnuită trâe.şte 

în partea de Nord a Oceane)pr Atlanti~ şi Pacific până aproape- la PoJi, 
are 3i dinţi în gur·ă, este foca ce se vede la menajerii. Foca din Marea 
Neagră trăejte în Mediterană şi Marea Neagră, are 32 dinţi în gură. Pe
'1:oasta românească a Mării Negre foca există la Balcic. Ia Şabla şi la 
Capul Caliacra. Excursionistul are ocazia să vadă mai ales depe faleza 
dela Capu] Calia-cra foca din Marea Ne.agră in repaus pe lespezile de 
piatră dela haza falezei. 
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VII. FALE·ZJ\ 

Malul abrupt ce mărgineşte în anumite puncte tărmul mării negre
poartă numele de 1 a I ez ·ă. Paleza s·'a născut prin roaderea de către valuri 
a ţărmu1ui înalt în pa.ată; ea pate fi alcătuită din materialuri moi {luturit 
.nisipuri} ori din materialuri tari (pietre-). 

Adesea se găse.sc la picioru] unor faleze grămădiri de lespezi cu mu ... 
"' 

-cbiî}e tocitei astfel de lespezi se întâlnesc împrăştiate pe plaja de nisip 

.şi chiar pe fundul mării la câţiva paşi sub api. Toate aces-te les_peti pro
vin din stratele de piatră dela baza falezei cari au fost rupte de valurile 
_puternice. Lesp~le purtate când spre mare cân'CI spre uscat şi lo'\.1te una 
.de alta s· au todt. lntr ~o zi vedem la piciorul faleieî grămezi de astfel de 
lespeti şi câteva 2île mai târziu ele au dispărut fiind cărate de valuri 
spre apă. iar după câtva timp iar le- vedem. Acelaţ lucru e şi c\J pietri..
şurile depe marginea apei ce provin din sfărâmarea lespezilor, acelaş Ju„ 
.cru şi cu sfărâmăturile de scoici. In rezumat, toate materialurile (lespezi. 
pietriş, sfărâmături de scoitj). ce le întâlnim pe plaje la marginea apei, 
ia apă, sunt opera puterii valurilor. ln mare parte aceeaşi origine o are 
şi nisipul depe plaje. 

·Vom lua cea ex~plu de faJeză pe aceea dela Carmen $ylva {Jud. 
wnstanţa) . Când privim depe p1aj e peretele ce stă în faţa .aoa stră eT apare 
invrâstat cu culori galbene, roşcate. al~icloas~, după materialele din care 
sunt alcătuite dungile sau stratele. 1. 1n partea de -sus de tot este stratul 
.negricios de so I a t a b i I:. care uneori prezintă numeroase găuri de lăstuni 
(păsărele asemănătoare cu r~dunelele} j 2. Dedesubtul solului este stratul 
de I u 't (l o e ss). Dacă rupem o bucată de loess şi suflăm cald asupra ei 
constatăm că miroase a argilăt care aminteşte mirosul prafului pilouat. 
Dacă tumăm peste ea o picătură sau de apă tare sau de spirt de sare 
vedem Gă fac~ spumă. f erb e in locu] unde am turnat picătura, ceea ce 
-dovedeşte că există şi calcar, adică loessul e amestec de nisip cu bobul 
foarte fin, argilă şi calcar. 

Pe suprafaţa bucăţii de loess {fig. 160) se văd gaurele şi galeriî. unele 
.mai groase g a l e r i i d e r â m e, altele foarte subţiri g ale r i i, d e r ă"" 

d iJ c f n i o a r e d e p I a rJ t e; în unele din acestea. din urm! se văd 

~hiar ~i fire de rădăcini. 
Id colo din loess desprindem c o n c r e t i tt n i albicioase numite p ă„ 

puşi (fig. 161) când sunt mai mari. de diferit.e forme, alcătuite din 
'21car, dovadă că fierb dacă turnăm peste e-le apă tare sau spirt de sare, 
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Loessul depe faleză este co1orat felurit. ici ga?ben. colo ro~at._ dincolo 
cafeniu .. lat"! cum se e}i..1)Ucă varietatea culorilor. Loessu? este un depozit 
.de praf de- nisip de argilă şi cal~ar. -care a fost adus de- vânt şi depus în 

diferite epoci. cu diferite climate. Astfel loessul galben s'a depus intrro 
-epocă co climat uscatJ iar loessul roşcat şi cel cafeniu s'au depus int:r'o epod 
cu climat um-ed 

In malul de loess (fig. 163) ae văd dâre l'ate {c). de culoare negrie, 
aşdate vertical sau oblic, nu.mite cr ot ovine. Dacă cercetăm stru~tura 
B<:.estora vedem că sunt alcătuite din material identic cu cel al solului de . \ 

deasupra„ Forma adevărată a crotovinelor este aceea a unor galerii 
·săpate în loesst dovadă că în secţlll.llea trausversală ele apar pe peretele 
<le loess ca nişte (:ercuri, Care este origina cro.tovinelor? Pe tot cuprinsul 
·stepei Dobrogene avem ocazia să vedem un ma1nife;r rozător de cuJoa .. 
rea pământului. nutuit P o p â n d i u sau P op o n e t e„ mare cât o ve~ 
verttă, dar cu <:oada se u.rtă; e-? .stă vertical rezemat pe lahe,le dindiră.t ori 
âleargă Tepede pe pământ spre galeria sa, Galeria o sapă chiar el şi 
este de-stu! de adâncă. trecând in jos: de sol, până în îoess.. Cu timpul 
11alerlile vechi au fost umplute cu material din sol de altă culoare decât 
aceea a loessului. 

Uneori în peretele de loess se văd rădăcini lungi şi , groase de ale 
,p?ante?ot fixate în solul de deasupra şi cari m~rg dup-ă apă p~ă 1a adân., 
ci1ni mari. Mai putem observa. înfipte pe per·etele vertical de loess. plante 
a căror tulpină se ridică in sus paralel cu peretele, deci ne <:onvinqem de 
'tropism ul negativ al tulpinet. 

l. Dedesubtul 1oessu1ui este un strat de argilă„ uneori verzue alteod 
roşie. Pe- ax:gila roşie. se văd pe~e negre de oxid de mangan ce s·a de..
P-US. printre crăpăturile înguste„ In argilele ver~ui sau roşii se găsesc 
ouc.ăti de concreţiuni calcare albe ea creta„ cari fierb când turnăm peste 
ele o picătură de apă tare sau spirt de şare. Tot în aceste argile- găsim 

-uneon bolovani de Gips~ cari la suprafa~ au aspectul unor creste de 
.cocoş (fig. 162). de unde numele de Gips cr e-a stă de <: o co ş4 Dacă 
rupem o bucată din acest bolovan vedem că e alcătuit din cristale stră-
1udtoare cari se sgărie uşor cu unghia„ se desfac în foi cu un briceag. 
Dacă turnăm apă tare sau spirt de sare peste- gips el nu fterb,e., 
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i. Dedesubtul argilelor verzui sau argiJeJor roşii se vede 
fundamentul faJezei, alcătuit din strate de piatră ce se continuă 
şi se văd în unele locuri şi pe fundu) mării negre în apropierea 
ţărmului. Piatra e de natură calcară, dovadă c.ă fierbe când tur, 
năm .peste ,ea apă tare sa.u sp~t de sare, este a.şa numitul Cal ... 
c a , s a r m a t i c~ 

Calcaru) sarmatic se prezintă sub aspecte variate şi putetn 
să ne facem o frumoasă colecţie de feluri de roci calcare: 

s J Calcar alb slărâmicios, care lasă ,urme pe degete ca şi 
creta; 

b} Calcar compact şi mal greu ca .primul; 
c) Calcar conchilifer, găunos, plin cu scoici fosHe sau tipare 

de scoici fosile (fig. 16i). 
Pe unele cal care conchilif ere, printre scoicile f osiJe se v.ă.d 

aglomerate bobiţe de calcar de mărimea icrelor de peşte, lipite 
între ele şi numite Oolite (fig. 165} . 

Atât pe calcarele c-0mpacte ·cât şi pe ce)e conchiJiie.re se văd 
pete negre sau ratnificări negre (dendrite) de Oxid de 
Mangan, ce s1'a depus pe pereţii crăpăturUor din ;pietre. 

Când Ja picioru) falezei se găsesc lespezi de ·piatră putem 
observa sub aceste pietre diverse insecte. printre cari d,e re· .... 
mar.cat; 

U, eche l ni ţ a ,n. a te (Labidura (fig. 166). Tnsectă de 
culoare roşcată cu pete întunecate, asemănătoare cu U.recheJ,.., 
niţa de pădure sau de grădină, având ca şi aceasta corpul 
îngust şi alungit alcătuit din cap turtit, cu 2 ochi şi 2 an~ 
tene lungi, torace cu aripi scorţoase (elitre) scurte şi dedesub..
tul acestora aripi membranoas.e~ Inelele abdomenului sunt m(p, 
bile, la capătul abdomenului un cleşte cu două ramuri. Ure .... 
cheJniţa mate are însă antenele alcătuite din mai mult de 25 
articol~ pe când UrechtJ,ni~. de pădure are cel mult 15 arti, 
co)e la antenă. Se mai deosebesc şi prin lungimea corpulu.f, 
evident remarcabilă la Urech.elniţa mare. Aceasta pt>ate Ii 
găsită şi în pachetele de a]ge uscate de pe pia je ca şi sub les
pezile aruncate pe plaje. 

• 

www.ziuaconstanta.ro 



104 

167 

168 

-- \ 

- .. 

.. . 

.. 

www .ziuaconstanta.ro 

. . . 
. . -~ 

• • 14 

• • . .. .. . . . I I 
~ 

lf}; 
, '. .. 

" . t ... ... 
.. _A, : • . 

' . . • .. : 
• < -

169 s - . 

170 

171 

' 

.. 



105 

VIII. PASERI OEPE TĂR1\\UL MARII NEGRE 

Excursionistul la Marea Neagră are ocazia să vadă paseri aproape în 
fiecare colţ $Î aproape în fiecare timp. ln adevăr unele paserî plutesc şi 

înoată în apa din Iary ca şi în c,ea de lângă ţărm, altele se prmtblă sau 
.se repauzează pe plaje, pe fald sau pe dunele din spatele falezei. Mai 
găsim pased pe apa lacurilor vecine cu marea şi pe ţărmurile acestor Ja„ 
euri. In locurile citate întâlnim paseri tot timpu! verii; primăvara de tim„ 
puriu şi toamna târ.Ziu multe din paserile călătoare popo.sesc pe malul 
Mirii Negrei iar in timpul iernii sunt paseri ~e rămân pe aceste lo
curi (paseri sedentare} şi altele cari vin din interiorul ţării unde apele 
au îngheţat (paseri vagabonde} sau vin din extremtll Nord al Europei 
(oaspeţi de iarnă} . unde se vor reîntoarce în primăvară. 

Pentru a observa bine o pasăre depe ţărnt este nevoe- de un binodu. 
Iată câteva din pa-serile obişnuite : 

A. I n o tă to a ,:, e„ adică paseri Ia cari degete Ie sunt unlte prin pieliţi. 
Raţe l e (Ra:ţa albă. Raţa neagră, Raţa săibatecă ek.) sunt cele mai 

comune şi le recunoaştem chiar numai după urmele labelor de.pe nisipul 
umed al plajei (fig. 169) . Ia cari urme se văd trei degete unite prin mem ... 
hrană şi al patrulea Ia o parte. 

Corm o ta n 1J l (Pha'lacrocorax} , de culoare general! neagră ver. 
zue. cu (:îocul întors ta capăt şi având toate cele patru degete unite prin 
membrană {fig. 168). IJ vedem repamându...-se mai ales pe parii dela 
talian sau înotând repede şi scufundandu ... se du-pă p~şte. 

Pe scatu 1 (Larus) (fig. 167) este o pasăre înotătoare cu laba ca la 
raţă, cioc puternic, aripi lungi. coada trunchiată. Zboară uşor. înoată 
dar nu ~ ţufundă în apă. Sunt mai multe fe1wi de Pescari. Unii au 
capul alb {Larus arwentatus, Lan1s canus)1 alţii au capuI de culore în" 

tunecată {Larus me!anocephalus. Larus ridibundw). 
C h I" i g h i ţ a ( Sterna) (fig. 170) e o pasăre inotătoa:rt. sveltă. cu 

1aba ca la raţă, cu ciocu! ~rept şi ascuţit. aripfte foart~ Iungf, coada bi~ 
furcati. Ca· şi rândunica ating.e în abor suprafaţa apeî şi prinde astfel 
mici pe-~tî. 

B4 Pi c i o r o a. tt g e. Sunt paseri ce se rewnosc dela distanţă dup'ă 

picioarele lor foarte lungi şi aleargă pe plaje. Sunt <:UrlOSCute sub numele 
de Culic (Numenîusarquata) (fig.111}, Prund1;t,ş, . Ploler:, fllu-
e r a r. Se simte apropierea fluerarilor după sunetele scoase de ei, ase ... 
mănătoare cu un fluerat melodios, 
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1X~ DUNA 

Când stăm liniştiţi pe plaja deschisă, fără faled la spate, vedem cum. 
fiecare val de apă aduce şi aruncă la margine nisip, pe <:are căldura 50a„ 

relui iJ usucă, iar in zilele cu vânt puternic se vede cum grăunt~le de nisip 
zboară deasu.pra pla}ei , şi sunt aruncate tot mai spre uscat. Daeă în drUlllul 
lor grăunţele lntâlnesc un obstilcol arecare. un 1-emnl o plantă etc., în 
jurul aceseora se adună o grămăjoară de nisip care creşte vizând cu ochit 
devine- moviliţă. movilă, o d rz rz ă, Vântul care a construit o dună, o mo,. 
vilă de nisip, poate să o de.sf.linţeu dintr'un loc şisă o mute în alt lec. se 
m î ş c a t d lt n a,. Dacă însă cresc plante n imreroase pe dună7 a(:easta se
f ixeazi. Pe ţărmul mării negre l'Om,âneşti putem lntâlni ambele categorii de 
dune: d q, n e f i X a te § i J u n e m o b i { e. E bine să facent CllllQ§tinţă 
cu câteva plante- şi animale .ce trăesc pe dune. 

A. Câteva pla11.te dep .e dună. Orzul de nsip. (Elymus) 
este o iarbă. o graminee adesea înaltă de peste 1 metru şi ca.re seamănă cu 
Orzul obişnuit prin tulpina lui care este goală înăuntru, frunzele au o 
teacă ce înconjoară tulpîna §i un limb c~ spâmuri în afară. f lortle sunt 
grămădite intr'un spic lung. Orzul de nisip se recunoaşte după tulpina 
puternică. dUpă cele două urechiuşe ( fig-. 17-4} ale limbului în apropierf: 
de teacă şi după culoarea g!aucă datorit! unui fel de ceară ce acoperi 
tulpina şi frunza şi care se ia cu degetul când apăsăm pe ace.stea„ 

Ca k i l e este o buruiană crăcoasă cu frunzele groase şi divizate, fiecare 
diviziune având un şanţ pe faţa ae sus (fig. 175.). Floarea este de cu .... 
loare albi ori liliachie. are 4 petale aşezate în cruce ( fh9re de Cruciferă) P' • 

iai: fructul este ~Jungit. cu o crestături la ba~ în formă de V şi fixat 
de ramură p.rintr't un pedoncul 

C â r c el u l (Ephedra} apa·re ca o tufă înaltă până la 75 centimetri 
ca ramuri subţirl şi verzi (fig. 172). fiecare ramură aVând aspectul plan
tei Coada calului {Equise-tum} fig. 173; asemănările Cârcelului cu. 
această plantă rees din faptul ci ramura pare articulată la nodwi, unde 
se află o scurtă teacă de solzi şi în acest punct ramura se poate ·d~face~ 
Sunt însă mari deosebiri intre acest-e două plante! la Coada calului ai-ti,.. 
colele sunt înşiruite în linie ~eaptă. la Cârcel sUDt în zJgzag~ jar V'ârful 
ramurei îndoit; la Coada calului teaca are multi dinţl. pe când la Garcel 
sunt numai 2-3 dinţi. ln afară de aceasta Cârcelul are flori şi fructe 
cee-ac:e nu se vede la Coada ,calului. .. 
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Spin.ul de du n. ă. (Eryngiwn) (fig, 176) este o plantă înaltă de 
circa 30-60 centimetri. cu tulpina băţoasă. inuit ramificată, cu franzele 
tepene ondulate pe margini şi dintate1 fiecare dinte terminat cu un spin 
puternic. Florile sunt grupate la vârful ramurilor intr'o gămălie aproape 

globuloasă, dedesubtul căreia se află 4-6 frunze fepoase numite b"' ac ... 
te i. Tulpina, ramurile §j frunzei~ snnt glaLtct. adică acoperite- cu un fel 
de ceară albă şi în afară de- aceasta planta mai are: color.itul general al
băstrui. ce:eace face ca Spinul de dună să fie foarte de.oorativ .pentru aceste 
locuri. 

V a. r za de rn are (Cram.be marl.ti1na), O plantă c.răooasă .• înaltă de 
30-50 tentimetrt cu frunze mari ase1nănătoare cu cele de varză p,rin 
aceea că sunt groase, cărnoase. ondulatt şi gJauce, adică acoperite cu un 
fel de ceară albă care se ia cu de-·getu l; in deosebire: insă rl e: varza de 
grădină, va.rza de mare nu face căpătăm. Florile sunt albe, cu patru petale 
aşezate în cruce, deci este un Crucifer. Fructul {fig, 177) e fo.nnat din 
două părţi: o parte globuloasă, superioară. cu o singură săttlântă şi o parte 
îngustă, infe,~ioară, la vârful pedonculului. Când fructu l s"a copt. partea 
globuloasă se desprJnde şi cade pe pământ. 

B, â n ca (Salicornia) (fig. 178) ~ o plantă caracte,ristică la tjrmul 
mării şi la· lacurile sărate. Inaltă de 10-10 cm., de culoare vude ori 
ro~cată. de- consistenţă grasă. are tulpina şi ramurile cilindrice ş·l articulate. 
a§ezate opus şi tel"minate la v.ărf cu un fel de 1nugure. Nu .se: văd frunze 
pe suprafata ramurilor. 

Este o mare asemănare între condUille de desvoltare . a plantelor pe 
· dună şi în stepă. Pe dună trăesc Jnulte specii de plante ce se desvoltă re .. 

pe-de şi apoi dispar (plante anuale)-. Acestea ar uneă sem.iote-le lor. cari. 
încolţesc toamna, formează mici roze,te d~ frunze, pe~rec astfel iarna, 
iar primăvara profitând de: încălzirea repede a nisipului înfloresc de: .,tun?' 
puriu şi fac. repede fructe:, Plantele ce durează în timpul verii s~cetoase 
au de suportat condiţii grele însă, fiindcă in 24 de ore teinperatura se 
schimbă mult. 

TQo:te plantele: ce lewam d~scris ca fiind c:aracteri$tice dunelor {Orzul 
de nisip. Cakile .. Cârcehd. Spinul d,e dună, Varza d-e mare) înfruntă greu ... 
tătile de: viată fiind pe- de o parte: adaptate a suporta pierderile de apă 
prin transplraUe, iar pe de altă parte ele au rădăcini foarte 1nngi ~i scot 
apa dela 1nari adâncimi Ne dăm seama despre aceasta când voim să des
gropăm rădăcina acestor plante şi vedem. că trebue să săpăm mult în 
nisip. li 
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B. G â. t e u a a n. im a l e d e p e d it ri ă. MajorUatea animale?-0r ce 
trăesc pe dună sunt din cele obişnuite, Pe cele mai mu,Jte le prindem scu
turând buruenile ~i florile depe dună, în Bleu; obţinem astfel gandad. 
muşte, paianjeni, omizi; etc., variate ca formă ~i euloare. Pe nisipul dunei 
şi printre tufele de plante găsim cosa§i şi căluti (insecte săritoare) unii 
.cu aceea~i culoare ca a nisipului, găsim furnici i~ind sau intrând în 
locuinfele lor, ce se yăci ki §i colo t:a mici grămăjoare de nisip, yăsim 
viespi prădătoare cari intră in galerii săpate in nisip, tinind între lăbuţele 
lor o pradă (muscă, paianjen mic, omidă, etc.}. ln o.rele de amurg se 
poate vedea sburănd deasupra dunei C ă r ă b u § u r d e n i s -i p ( Po 
lyphyUa), a-semănător cu Cărăbt1şul din restul tă.di (Melolontha) ca contur, 
dar Cărăhuful de nisip are .culoar.ea castanie cu puncte .şi pete albe 
marmorate. Dintre animalele depe dună pr~.entăm în. planşa de faţă 

.numai două; H e t ix c a n d 1 c a ns f i M y t m e11 t e o. 
H e: l t x c a tz d ic a n .s este un melc mlc, de culoare albă ca creta, 

pe oare rareori îl vedem tâ.rându--se pe plante; în schimb Il găsim -fixat 
pe plante verzi sau plante uscate (beldii) şi chiar în număr mare (fig. 
179), îngrămădiţi ca ciucurii mai ales în toi~l zilei pe căldu.ra cea mare. 
Privind un astfel de mek iti face imp.l'e-sia că e mor.t; dacă însă îl des
prindem de pe plantă §i îl stropim cu puţină apă, îndată el scoate 
.jcoarne boere,ştf'. 

Privind cu atentie suprafaţa dunei vom vedea îd §Î colo, mai :ales la 
·umbra plantelor. scobituri în rusipr de forma unor pâlnii (fig, 181 ) cu 
vârfu! în jos. Nici o mi,ŞC-are în fundul pâlniei, Dacă insă _pdndem o 
.furnlcă depe o plantă vecină şi o aruncăm în pâlnie, deodată în fundul 
p.ălniei se vede mişcare, apare ceva acolo. este larva insectei numită 
Le ti l 1 rt r nici tor (Myrmeleo). Cu o 1opăticâ ridicăm ntsi,pul din fun„ 
du.1 pâlni~i §Î ii întindem pe o foae- de hărtie albă, am prins larva pe care o 
analizăm sub lu_pă (fig. 180}, Culoarea ei este asemănătoare -cu a nisipu„ 
lui, dar ki...-co1o p.e corp sunt şi nişte per! negri. Capul e de forma unui 
trapez, cu doi ochi negri, două mandibule dinţate ;i ascuţite la vârf. Cor ... 
pul e de contur oval .Şi a.r.e la parfea dinainte §q:se picioare. Pe foaea de 
hârtie larva merge înapoi. iar dacă o punem intr·o farfurioară cu mult 
nisip ea se afundă imediat in nisip, 
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X. LACUL TEKIRGHIOL 

In vecinătatea plajelor deJa Carmen Sylva şi Eforie ~şte lacul Teldr,.. 
ghiol, lac închis, cu o suprafată mare, cu apa foarte sărată, m uJt mq;f 
sărată ca aceea a mării negre. D1ntr'un litru de apă din lac se pot scoate 
55 grame de sare de buc;.ătăde. Fun.damentuJ acestui lac îl akă.hiesc ace
leaşi fe]uri de calcare conchillfere cu oolite, pe, cari Je ... am găsit Ja baza 
falezei depe malul mârll. Cândva acest lac a fost u.n estuar al unui râu 
ce se vărsa în mare; mai târziu o bandă de nisip a fost îngrămădită de 
către m.af'e la gura râului §1 astfel s' a separat aceJ estuar de mare şi a 
devenit un Jac. Pe banda de msip vântul a rldi~at dune ·Şi pe ace-sta
dune se clădesc acum vile ş.i palate. Apa din lae flind foarte sărată nu 
permite traiul animalelor ce Je-am g-ăsit în mare (Actinii. Scoic.t. Meld. 
Peşti. etc.). Totuşi atât pe fundul JacuJu1 cât ~J pe ţărmul său găsim 
foarte multe c:ochiHi de scoici şi melci cari au rămas act din vremea când 
marea comunica cu lacul; aceste cochilii Bind pe ca}e de a se fosiliza 
se- nume.se s u b f o s i t e. 

In apa foarte sărată a Teklrghiolului trăesc un număr restrâns de 
.animale. -printre earl noi figurăm. pe 1.umâtoarele1 

Ai-temi a sa Ii na (fig. 182) un ndc crustaceu (Jimuta din drep
tul fignrli arată mărh:nea naturală ~ anjmalulut) alungit. de culoare roş
cată, care înoată pe spate. La cap are doi oe hi mad la vârful a două 
pedoncule, o pereche- de mustăti .scurte §i subţlrl, curbate în StlS, o pereche 
de mustăt1 .scurte ;1 groase curbate în jos, un bot gros recurbat în jos 
(fig. 183), Corpul e inelat. mai gros în partea d1na1nte, cu 11 perechi 
& picioare lâtite cu franjuri pe margini, cari bat apa neconbenit; în 
_partea dinapoi corpul e: înou!)t:at şi sfârşit cu doi lobi păroşi. In dreptu] 
pontoanelor se gâse§lte în număr consi~rabil. 

Larva de Chiro no mus (fig. 186) se prezintă· ca un vierme ci..-
11ndrl'~. de culoare roşie. având cap cu antene scurte, lar corpul inelat. Sub 
primul lneJ are un picior fals (Ja fel cu picl0&rele falşe dela omizi) hifurc;at, 
avâd Ja capătul fiecărei bifurcat,ii căngi chitmoase; la capătul ultimului 
inel .slJllt două a~tfel de pidoare. To·t la ultjmul inel se văd patru apen ... 
dice scurte respiratorii. Snb penultimul inel .se văd -4 apendice )ungi, ca 
nişte tuburl. D1n această larvă ies mici insecte asemânătoa.re cu Tântadt 

La r v a de B p h g dr a (fig. 184) se- prezintă ca un vierme inelat, mai 
gros la parEea illnainte, având 8 perechi ăe pldoa.re falş·e; Ja partea 
dinapoi, care e foaree subtiată. se afli două raniuri scurte prln care larva 
rtspirâ aerul atmosferic. Larva .se transformă în pupă (flu. 185}, cu 
capnl lăţit ~i mobil. restul corpu!.µi semănănd c·u larva. D1n pupa aceasta , 
iese- apoi o musculiţ4, Pe suprafata apei şi pe maJul Jactdui se vede e 
sumedenie de astfel de musculiţe-. 

N 4 m o Cu l. Pe fundul lacului Tekirghlot se întinde o pătură de 
nămol negru cu miras particular de hidrogen sulfurat, unsuros la pipăit. 
La 1000 grame de nămol s'ao gâsit circa 500 gr. substantâ minerală. 
300 gr. apă. 1 &O gr. substafltă orqani<:ă, iar re~tu.1 hidrogen suUur~t, şi 
aJte gaze. Acest nămol .rezuJtâ în mare parte din descompunerea plan.
telor §l anima.Jelor ce trăesc în lac1 
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INDEX ALFABETIC AL NUMJRJLOR ŞI AL 
FIOURJLOR 

Cifra inditi numărul figurii. 

• 
AcanthJas vulgarls ( 132) . 
Aclpenser stellatus. ( 120. 122), 
Actlnia (91 r. 98, 99) ~ 
Alge marine- (53. 55-59). 
Alge pe piatră (91), 
Alosa pontica (14-4) .. 
Ammodytes cicereih1s ( 126). 
Aripa de Musca domes-tica (63) . 
A.tipa de muscă de plaje ( 64). 
Artemie salina ( 182, 183). 
Atherlna (137). 
Aurelia (Bi). 
Ava ( 1-49), 

a 
Balantts (43, 4-i, 91 b, 95, 96). 
Barbunul (123) .. 
Barea în arg ( 85) • 
Belone acJtS ( 143) . 
Blenmus ( 135). 
Brânea ( 178). 
Briozoare ( '48„91 r) .. 

C 

Cakile ( 175). 
Calcanul (112}. 
Ca1<:ar conchllif er ( 164) • 
Calcar oolitic ( 165). 
Calcar sarmatic ( 164) . 
Căluşelul de mare ( 115). 

Calyptraea ( 3i) . 
Cambula ( 113). 
Cârcelul (172). 
Carcfnus (36). 
Cardium (1t 12). 
Carmaca (15'!). 
Ceramium (55,56) ~ 
Cerltl ( 29}. 
Chefalul ( 131, 136). 
Chidgbita { 170). 
Chironomus larvă ( 186) . 
Ciclopi (87). 
Ciclnde11a (67. 69,, 71). 
Cladophora (531 91 c). 
Cl upea de-lkatula ( 117). 
Coada calului ( 173) , 
Colţari (72). 
Corbulo.rnyia (24-26). 
Cordela ( 125) . 
Cormoranul ( 1 (J8) . 
Corosbina ( 135) . 
Crabi (36--40). 
Crabul de iarbă (30). 
Crabuf de piatră (39) . 
Crabu? de tărm (-40). 
CramBe maritima (177) . 
Crenilah rus ( 139) . 
C,eveţa .( 103:). 
Crlstale de sare (88) . 
Crotovhle ( 163 c). 
Culk· (171 ). 
CJ.riozftăţi pe pfa}'e (-4'3-52). 
Cyc1onassa (31, 32) . 
Cystoseira (59) . 
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lle)fînul ( 158). 
Dendrite pag. { l 03). 
Diogenes {106-108).. 
Donax (18, 19). • 
Dracul de mare (l 38). 
Dyticul (80, 82). 

Blymus (174). 
Engraulis en(;l'askholus (146}. 
Enteromorpha (57). 
Ephed:ra { 172}.-
EphJdra Jarvă {181). 
Ephydta pupă {185). 
Equii;etum (J 73). 
Eryn.gium (]76). 

F 

Pale.ia (V. VL 163). 
Fileul (VIU), 
Foca din Marea neagră (157). 
Fruct de T_rapa ( 72). 

G 

Gammarus (l05)T 
Gasterosteus aculeatus ( 116). 
Gastrana ( 14). 
Găurl de Lăstuni { 1631. , 
Găuri de Talitrus ( 6 l ) . 
Gebia {102). 
Gigericol (147). 
Gipsul ( 162). 
Gobius ( 128, l 29). 
Ouvidia ( 128, l 29) . 

N 

Hamsii ( 146) • 
Harpalus {6'8, 70). 
H~lix candicans (l79). 
Hippocampus ( 115). 
tfuso huso ( 121). 
Hydrofilol (79). 

·I 

ldothea (91 i, 92). 
lncornorat ( 27}. 
lnima mării (90). 
Instrument~ de pescuit ( l 48-

l 56). .. 
Labidura { 166). 
La.rus (167). 
Larva de Chiron()mu.s (186). 
Larva de Epbydra ('l 84). 
Larva de Myrmeleo, (180). 
Lemn mâncat de Teredo (52). 
Le-padogasteţ (1.27). 
Leul f urrucllor ( 180). 
Limba de mare ( l l4). 
Loessul ( 160), 
Lorlpes ( 5). 
LufaruJ (142). 
Lupa (Vll). 
Lynmaea (73). 

M_ 

Mactra (15). 
Marea Ponto-Caspică (I). 
Mar~ Poto-Caspică retrasă (Ir). 
Meduzele (89. 90). 
Melci ( 27-35). 
Midia {6-10). 
Midia cu byssus (100). 
Midii pttke ('91 in) . 
Mo.gachus (157). 
MorunuJ ( 121). 
Motella tridrrhatâ ( 124) . 
Mugil (l3t 136). 
MuUus barb~tus ( 12.3). 
Muşte pe alge ( 66') . 
Myrmeleo ( 180). 
Mytilus edulis (6-8). 
Mytilus minimuş 9..- JO 

Nassa (27)F 
Naucoris (83). 
Năvodul (pag. 93). 
Nepa cinerea (84)~ 
Nereis ( 101, 104). 
Nume.mus arquata (171). 
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o 
Ochişor (3L 32) . 
Oolite ( 165) . 
Ophfdiup1 barba turn ( 125) . 
Orzul de nisip ( 174). • 
Ostrea _(3, i). 
Oa de Raja (50). 

p 

Pachygrapsus (39). 
Palaemon ( t 03) .. 
Pălămida ( 131). 
Pălăria chinezească ( 34) . 
Pâlnia de Myrmeleo ( 181) . 
Paludina (75). 
Păpuşi de Calcar { 161 ) . 
Păstruga ( 120. 122) .. 
Pe1amis sarda ( 131 ) . 
PestăruŞu J { 167) . 
Peştele ac { 119 j * 

Peştele jidănesc ( 124). 
Peştele cu ghlmpi { l l6 \ . 
Petricola (42). 
Pha)acrocorax { 168). 
Phasfanella (30). 
Phocaena ( 159) . 
Pholas ( 13). 
Batră -icu animale (9 J ) • 

·piatră cu Petricola ( 41 ). 
Picioroange ( 171 ) • 
Ptstc:a de mare (pag~ 165) . 
Plaja (III). 
Plaja cu dune (IV). 
Plaja cu faleză {Vl). 
Planorbis {75. 76). 
Plăsea (1, 2)~ 
Platforma continentală (III-VI). 
Pleuronec tes flesus { 113). 
PoJyphyUa (pag. 111). 
Porcul de mare { l S9). 
Portunus ( 38). 
Priponu) { 153). 
Pt\J:!a de Bpbydra {185) . 
Purecele de mare (60). 

R 
Raja (109-111). 
Rlndunica de mare ( 133). 
Răsturnarea ft)eu]ui {86), 

.. 

Rech.iuul Mirh Negr,e {132)
l(epedea (67. 69_). 
Riteafca {pag. 87) . 
Rbi!Ostoma pu]mo (90). 
Rhombus maeotlcus (112) . 
' 

s 
Salicomia { l 78). 
Sardeaua (115). 
Sardîna pilcbardus {145}. 
Scarabeul ( 81). 
Scolci {1-26). 
Scoici perforante (41,4-2 h). · 
Scomber scomber ( J 30) . 
Scorpaena porcus (1-40). 
Scorpia de apă ( 84). 
Scrumbia albastră ( 130) . 
Scrumbia de Dunăre { 144) . 
Scut de Sturion ( 51). 
Seeyras (54). 
Setea ( li8} . 
Sidef (28) . 
Solea nasu ta { 111) . 
SoJen {L 2). 

l :t i> 

Sphaeroma (91 s. 93. 94). 
Spini de Raja (111) . 
Spipii de Gastero'steu.s ( l 17, l 18j . 
Spinul de dună (176). 
Spirorbis (47). 
Squanus acanthlas ( 132) 
StapbUinu_l ( 62). 
StavriduJ ( f41). 
Stema ( 170) . 
Stridia { 3, '4.) . 
Stridii lipite ( 45) . 
Stridie pe midie ( 16). 
Sturioni ( 120-122) , 
SubfosiJe ( pag. 113) . 
Syngnathus ( l 19). 

r 
Tc)Uanul ( 155. 156) . 
TaJitrus (60)~ 
Taretul (97) . 
Ţărmuri div·erse {III-VI). 
Tellina donacma {22. 23). 
Tellina exigua (20, 21 ). 
Temnodon sa)tator (142). 
Teredo navalîs (97). 
Tr-achi~us dr-aco { 138), 
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• 

I~ 

frachurus tr~churus {1~1). 
_Frapa natans fruct {72). 
Trigon {pag. 65}. 
Trlgla hi.rundo {1S3}. 
Trochus { 28). 
rropodiscus {77 ~ 7 8) . 

u 
Undita (150. 151). 
Unghiuliţa {20, 21). 
Unghia dracuui { 1. 2) . 
UrechelnUa de nisip {65). 
Urechelnita mare { 166). 
U1va {58), 
Uva {12u). 

• 

V 

\lan.a de mare { 177} . 
Venerupis {41 b). 
Venus (16( 17). 
Vioa {49). 
Volocul {152). 
Vulpea de- ffiare (109-1 l 1) . 

X 

Xantho {10). 

a 
Zlrganul {143). 
Zostera {143) . 
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