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ERICH JEKELIUS, UN MARE GEOLOG ªI PALEONTOLOG BRAªOVEAN

Descendent al unei familii de vazã a Braºovului, Erich Jekelius, nãscut la Satulung (astãzi
Sãcele) din judeþul Braºov, dar locuitor constant al Braºovului, a fost un fidel al þinutului sãu natal al
cãrui nume l-a fãcut cunoscut în întregul continent prin aportul sãu substanþial la cunoaºterea
profundã a unui crâmpei al þãrii sale. El s-a nãscut în vechiul Imperiu Austro-Ungar, la Braºov, loc de
interferenþã a trei culturi, ceea ce l-a determinat sã cunoascã la perfecþie trei limbi: germana, limba sa
natalã ºi de ºcoalã, cea maghiarã, a statului cãruia aparþinea ºi cea românã, a concetãþenilor majoritari
în regiune, ºi în plus cea francezã datoritã unei pãrþi a studiilor sale universitare. Faptul i-a permis sã
realizeze o carierã strãlucitã în þãri diferite.

Crescut într-un oraº binecuvântat prin peisajele înconjurãtoare, s-a îndrãgostit de munþi, de vãile 
tãiate adânc, de natura darnicã pe care a cunoscut-o de tânãr ºi cãreia s-a decis sã-i dedice viaþa. A ales 
geologia, ºtiinþã puþin cunoscutã, aparent dincolo de preocupãrile unor citadini aplecaþi mai mult spre 
preocupãri negustoreºti, favorizate de vecinãtatea unei graniþe ce oferea schimburi intense
transfrontaliere, ceea ce fãcea ca Braºovul sã fie un oraº bogat care-ºi permitea ºi o viaþã spiritualã
elevatã. De aceea studiul Pãmântului, al subsolului, al cercetãrii devenirii locului, ieºea din cutumã ºi
trebuia o mare pasiune ºi voinþã pentru a i te dedica. Jekelius a avut aceste douã calitãþi. 

Studiile superioare le-a absolvit strãlucit în Germania ºi Ungaria, urmând excelentele ºcoli
recunoscute în lume ca fiind de vârf în domeniile ºtiinþelor naturale teoretice, în speþã geologia, dar ºi
aplicate, respectiv mineritul. El a ales partea teoreticã, asumându-ºi truda de a fi un cercetãtor de teren,
de a bate cu piciorul tãrâmuri necunoscute în adâncime pentru a-i smulge taina timpului când s-a format 
ºi modul de dispunere arhitecturalã a componentelor. Geologia este astfel o ºtiinþã care se ocupã de
materialul constitutiv, de roci, o ºtiinþã spaþialã, cãci cere descifrarea modului de aºezare al acestora ºi o
ºtiinþã temporalã, deoarece trebuie sã afle vârsta lor. Primul deziderat se realizeazã prin identificarea,
prin strãbaterea terenului, a naturii rocilor, cel de-al doilea prin aºternerea pe hartã a distribuþiei spaþiale
a acestora, din care rezultã aºezarea lor, arhitectura, ºi al treilea, prin studiul indirect al vârstei cu
ajutorul vieþuitoarelor ce au trãit în timpul formãrii lor ºi care, datoritã evoluþiei biologice, permit o
etapizare ºi stabilirea unei scãri temporale. Jekelius a fost un geolog complet, fiind mai întâi petrograf,
studiind rocile, apoi un geolog cartograf care a ºtiut sã aºtearnã pe hartã cele aflate ºi un paleontolog
care a urmãrit acele infime mãrturii ale vieþuitoarelor de odinioarã care sunt fosilele.

Dupã terminarea studiilor, Jekelius a fost cooptat în Serviciul Geologic al Ungariei ºi i s-a dat ca
temã studiul zonei natale, adicã al teritoriului actualului judeþ Braºov. La vremea când a început sã
lucreze pe teren, cunoºtinþele geologice ale teritoriului nu lipseau dar erau generale ºi punctuale, nu
exista o hartã geologicã cât de cât satisfãcãtoare a Transilvaniei dar cu o cunoaºtere relativ bunã
paleontologicã a terenurilor datoritã unei pleiade de oameni de ºtiinþã germani ºi austrieci care
publicaserã liste de fosile din puncte-cheie, dar fãrã o valorificare pe plan geologic. 

Etapele parcurse în cercetãrile sale de Jekelius le cunoaºtem dupã rezultatele obþinute prin
publicarea în notele, studiile ºi monografiile apãrute în decursul anilor. Astfel, de abia terminate
studiile, la 23 de ani, în 1913, face cunoscute primele date geologice asupra Pietrii Craiului într-o
scurtã notã mai mult de luare la cunoºtinþã cu problemele terenului. Lucrarea a apãrut în revista
Societãþii de ªtiinþe Naturale de la Sibiu, publicaþie prestigioasã pe plan european, cu apariþie
continuã din 1850 pânã în 1944. Este un prim semn al adeziunii sale la publicaþiile transilvãnene de
limbã germanã. În anii urmãtori îºi începe cercetãrile asupra munþilor din zona Braºovului, care fac
parte din punct de vedere geologic din zona centralã a Carpaþilor Orientali, numitã „Zona
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cristalino-mezozoicã”. Astfel, el strãbate ºi carteazã formaþiunile mezozoice din Postãvaru, Piatra
Mare ºi Piatra Craiului ºi publicã rezultatele cercetãrilor în Rapoartele anuale ºi în Anuarul
Institutului Ungar de Geologie de la Budapesta. Încã de la prima lucrare se vãdeºte atracþia spre
paleontologie, deoarece orice atribuire a unei vârste a rocilor este bazatã pe conþinutul lor în fosile. 

În 1914 apar douã lucrãri asupra cercetãrilor geologice în Postãvarul, una cu situaþia geologicã,
însoþitã ºi de o schiþã de hartã ºi alta de paleontologie cu lista tuturor fosilelor cunoscute din literaturã
ºi din cercetãrile personale, apoi în 1915 douã lucrãri una privind geologia Pietrii Mari, alta despre
marnele neocomiene chiar de la Braºov. 

Importantã este însã lucrarea Faunele mezozoice din munþii Braºov publicatã tot în 1915,
deoarece este prima monografie pur paleontologicã a lui Jekelius, în care descrie fauna liasicã (baza
Jurasicului) din Munþii Braºovului, adicã toate exemplarele gãsite de el, în total 145 specii, din care
13 sunt noi pentru ºtiinþã ºi faunele neocomiene (baza Cretacicului) din împrejurimile Braºovului,
descriind 80 de specii descoperite de el, din care 10 noi pentru ºtiinþã. Ambele texte au o figuraþie
excelentã, cu 10 planºe, în care sunt reproduse fotografiile a 45 specii. Aceeaºi rigoare ºtiinþificã o
vãdeºte ºi în altã monografie apãrutã în 1916, în care se ocupã de faunele din Dogger ºi Malm (etaje
ale Jurasicului), descriind 164 specii, din care 7 noi pentru ºtiinþã, cu aceeaºi excelentã figuraþie
fotograficã. În anul 1916 mai publicã ºase lucrãri geologice ºi paleontologice asupra Bucegilor,
ocupându-se în special de celebrul punct fosilifer de la Strunga dar îºi extinde cercetãrile ºi asupra
formaþiunilor mezozoice din Ciucaº, Piatra Mare ºi Hãºmaº, toate documentate pe baza conþinutului
paleontologic al formaþiunilor. 

În anul 1919 începe sã raporteze cercetãrile întreprinse în Bucegi publicând note privind
stratigrafia ºi structura geologicã, dar de o mare valoare sunt rezultatele paleontologice prezentate
într-o lucrare în care descrie detaliat, cu figurãri precise, mai ales formele noi pentru ºtiinþã,
brahiopodele, lamelibranhiatele ºi amoniþii din Doggerul ºi Malmul (etaje ale Jurasicului) din
celebrul punct fosilifer de la Strunga ºi din alte puncte. Aceste adevãrate monografii paleontologice,
de nivelul celor mai exigente lucrãri de gen din lume, l-au situat încã de atunci între cei mai
importanþi paleontologi. Tot în acel an extinde aria cercetãrilor ºi în alþi masivi muntoºi ai
Transilvaniei, în Hãºmaº ºi Ciucaº.

În anii care urmeazã continuã sã lucreze ºi sã publice observaþiile geologice din judeþul Braºov,
din Bucegi ºi din pasul Bran, dar apare un nou domeniu de preocupare, formaþiunile terþiare ºi face
cunoscute date stratigrafice ºi paleontologice asupra celor din jurul Braºovului. Dar între timp,
Jekelius a devenit cetãþean al României în urma alipirii Ardealului la Þara Româneascã ºi este cooptat 
imediat ca geolog la Institutul Geologic din Bucureºti, unde devine în doi ani geolog principal. El
începe sã publice rezultatele cercetãrilor sale în Buletinul Secþiei ªtiinþifice a Academiei Române ºi
în publicaþiile Institutului Geologic al României, Dãrile de Seamã ale ªedinþelor, Anuarul ºi
prestigioasele Memorii. Primele lucrãri apãrute în România, tot în limba germanã, dateazã din 1921
ºi se referã la stratigrafia, pe baze paleontologice, a Jurasicului mediu (atestat prin determinarea a 39
specii de moluºte) ºi a celui superior (74 specii, din care 58 amoniþi pentru etajele
Callovian-Oxfordian ºi 25 pentru Tithonic) din Hãºmaº. O altã lucrare interesantã din 1922 se referã
la fosilele din Tithonic (terminaþia Jurasicului) din Munþii Metaliferi, unde analizeazã cu o minuþie
extraordinarã, pe baza literaturii existente ºi a colecþiei personale, variabilitatea a 10 specii de
moluºte. Este grãitor faptul cã doar dintr-un singur cuib fosilifer de la Cãprioara a extras 500
exemplare de Nerineia nodosa ºi 450 de Itieria simenesis. 

În 1923 abordeazã un alt domeniu, studiul moluºtelor terþiare de apã dulce, într-un valoros
studiu teoretic cu consideraþii asupra variabilitãþii formelor ºi a evoluþiei lor pe baza colecþiei
personale ºi a consultãrii unei vaste literaturi. Depozitele terþiare sunt prezente în alte douã lucrãri,
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una privind rezultatele obþinute din forarea unui puþ artezian pentru fabrica de zahãr de la Bod (jud.
Braºov) ºi alta în care se ocupã detaliat de prezenþa în Munþii Harghita a unor roci rezultate în urma
fenomenelor vulcanice pliocene, geyzeritele. Studiul descrie petrografic prezenþa opalului ºi a
limonitului ºi poziþia stratigraficã. Din nou impresioneazã epuizarea literaturii asupra subiectului. 

În 1925 Jekelius începe sã se intereseze de un alt domeniu al paleontologiei, studiul
foraminiferelor, animale unicelulare, microscopice, ce necesitã o altã abordare de cercetare. Este
vorba de lucrarea Foraminiferele din marnele neocomiene din Carpaþii Meridionali, în care sunt
amintite 29 de specii din trei locaþii din Bazinul Braºov ºi una de la Dâmbovicioara, lucrare care
confirmã rezultatele lucrãrilor antecesorilor. Marnele neocomiene au fãcut obiectul ºi al altor studii,
precum cele din Munþii Metaliferi ºi a faunei celebre din V. Carhaga din Munþii Perºani. 

O lucrare interesantã este cea dedicatã geologiei Pasului Bran din 1925, în care sunt analizate
formaþiunile ce se întâlnesc în lungul lui, începând din marginea nordicã de la Bran ºi pânã la
Dâmbovicioara. Formaþiunile din marginea depresiunii Þãrii Bârsei (Valea Gaura de la Bran) sunt
atribuite Miocenului pe baza unei faune de 24 specii de foraminifere, apoi urmeazã studiul
formaþiunilor mezozoice, fiind descrise din versanþii Pietrei Craiului, Bucegilor ºi de la
Dâmbovicioara. Douã concluzii sunt interesante: structura de flanc rãsturnat a unui sinclinal care
formeazã impresionanta creastã a Pietrii Craiului ºi geneza maselor mari de conglomerate cretacice
ce au însedimentate în ele klippe (mase) de calcare jurasice. Jekelius ajunge la concluzia cã nu este
vorba de conglomerate datoritã unei transgresiuni, cum au considerat toþi predecesorii, ci unei
regresiuni, o noutate surprinzãtoare la acea vreme dar confirmatã de studiile sedimentologice
ulterioare.

Un fapt important pentru consolidarea renumelui de paleontolog a lui Jekelius a fost executarea
unor foraje în Dealul Melcilor (o prelungire a Muntelui Tâmpa ce dominã Braºovul) pentru fabrica de 
ciment situatã în V. Rãcãdãu, unde era coproprietar, pentru evaluarea rezervelor de calcare,
considerate de toþi antecesorii ca fiind de vârstã tithonicã, asemãnãtoare celor ce constituie Tâmpa.
Din carote, Jekelius a extras circa 100 de specii de fosile, pe care le-a determinat ca fiind de fapt
triasice, noutate publicatã într-o micã notã apãrutã în 1932. Calcarul era acoperit de argile liasice ºi
depozite cuaternare, argilele protejând scoarþa de alterare a calcarelor din care a putut extrage
fosilele, din calcarul masiv fiind imposibil. Jekelius a putut colecta 2.419 exemplare aparþinând la
208 specii de spongieri, corali, briozoare, echinoderme, lamelibranhiate, gasteropode ºi amoniþi, din
care 79 sunt specii ºi ºase varietãþi noi pentru ºtiinþã. Acest inventar bogat a arãtat cã este vorba de
calcare recifale, nestratificate, aparþinând Triasicului mediu, cunoscute sub numele de Strate de
St.-Cassian. Rezultate au fost publicate într-o impunãtoare lucrare de 107 pagini ºi nouã planºe cu
ilustrarea tuturor formelor noi în Anuarul Institutului Geologic al României din 1935 ºi care i-a adus
o faimã mondialã. 

Între anii 1932-1944, Jekelius s-a dedicat formaþiunilor neogene, publicând fie lucrãri
referitoare la zone limitate, fie sinteze de largã cuprindere. Din prima categorie face parte marea
monografie privind Fauna de moluºte a etajului Dacian din bazinul Þãrii Bârsei, apãrutã în
Memoriile Institutului Geologic al României în 1932, cuprinzând 118 pagini ºi 23 planºe excelente
cu 1.800 de fotografii de cochilii cu variaþiile morfologice ºi o hartã. Pe baza colectãrii a peste
350.000 exemplare de moluºte fosile, în care au fost identificaþi 72 de taxoni, din care 26 noi pentru
ºtiinþã, Jekelius ajunge la concluzia cã în Bazinul Þãrii Bârsei existã numai depozite daciene (al
treilea etaj al Pliocenului) de apã dulce, constatare interesantã deoarece în Bazinul Transilvaniei
depozitele pliocene ajung numai pânã în Ponþian, de unde concluzia cã în Bazinul Þãrii Bârsei a fost
un lac izolat prin ridicarea lanþului vulcanic Harghita. Jekelius schiþeazã de asemenea paleogeografia
acestui lac ºi face un studiu asupra variaþiilor intraspecifice din cauza condiþiilor de mediu. Aceastã

16

Marcian BLEAHU



monografie este unul din cele mai complexe studii paleontologice realizate la noi în þarã. Lucrarea
este completatã în anul urmãtor de Nomenclatura faunei de moluºte din bazinul Þãrii Bârsei din 1933 
ºi de Sarmaþianul ºi Ponþianul de la Soceni, apãrut tot în Memoriile Institutului Geologic al României 
în 1944, în care, pe baza studiului paleontologic detaliat a 102.257 exemplare de moluºte fosile,
aparþinând la 113 specii ºi subspecii, constatã cã de la Miocen (Sarmaþian) la Pliocen (Dacian) nu este 
o trecere gradatã, cum afirmaserã predecesorii, stabilind astfel evoluþia paleogeograficã a Mãrii
Paratethys, separatã în lacurile panonic ºi dacic. Este o lucrare tot atât de fastuoasã ca ºi precedenta ºi
cu rezonanþã pentru stratigrafia Pliocenului din estul Europei.

 Din a doua categorie, de lucrãri de sintezã privind Pliocenul fac parte contribuþia la monografia
Fauna neogenã a României din 1932 precum ºi studiul din 1936 de mare importanþã Paralelizarea

depozitelor pliocene din Europei de Sud-Est, lucrare în care sunt luate în discuþie, pe baza unei
bibliografii de 84 titluri, formaþiunile din Austria, Ungaria, România ºi Iugoslavia, în care se discutã
critic modul de definire a diferitelor subetaje. Tot lucrare de sintezã este ºi Fauna etajelor Sarmaþian

ºi Pliocen din bazinul mijlociu al Dunãrii, lucrare amplã de 200 pagini, în care se discutã critic toate
datele cunoscute pânã atunci.

Toate lucrãrile menþionate mai sus dovedesc cã Erich Jekelius a fost un cunoscãtor profund al
literaturii de specialitate, un observator atent, un spirit critic ºi sintetic, ºi îndrãznesc sã spun cã a fost
cel mai serios ºi prolific cunoscãtor al faunelor mezozoice ºi pliocene de la noi, un paleontolog de
talie internaþionalã care ne-a fãcut cinste. A fost o mare pierdere cã în 1945, dupã dispariþia lui Ion
Simionescu, profesorul de paleontologie de la Universitatea din Bucureºti, a fost propus sã-i ia locul
la catedrã, dar nu a fost acceptat din cauza apartenenþei sale la etnia germanã ºi a unor motive
familiale.

Dar nu putem trece cu vederea alte mari calitãþi ale acestui autentic om de ºtiinþã. În primul rând
cea de geolog de teren, care a strãbãtut toþi munþii Þãrii Bârsei, cãrora le-a dedicat o lucrare de
sintezã, intitulatã chiar Munþii Braºovului, apãrutã în 1938, în Anuarul Institutului Geologic al
României, însoþitã de o frumoasã hartã geologicã la scara 1:100.000, în care sunt consemnate toate
cunoºtinþele asupra regiunii, o mare parte din ele datorându-se chiar lui. Meritã de semnalat cã din
hartã ºi profilele ce-o însoþesc reiese clar structura în pânze de ºariaj a acestei porþiuni a zonei interne
a Carpaþilor Orientali, fapt semnalat încã din 1928 prin descoperirea unei lame de ºisturi cristaline în
estul Bucegilor dispusã peste formaþiuni cretacice, structurã negatã cu vehemenþã de eminenþele
geologiei româneºti din acea vreme, Gheorghe Macovei ºi Ion Atanasiu, dar confirmatã de toate
studiile ulterioare. 

Poziþia proeminentã a lui Jekelius în Institutul Geologic al României rezultã din luarea lui drept
coautor de cãtre L. Mrazec ºi I. Atanasiu la redactarea Hãrþii geologice a României, scara

1:1.500.000, prima de acest fel, extrem de valoroasã, apãrutã în 1926, ºi care va rãmâne mult timp
harta de referinþã pentru teritoriul þãrii. 

S-ar putea crede cã Jekelius a fost un savant dedicat doar studiilor teoretice, dar el nu a stat
departe de geologia aplicatã pe care a abordat-o începând din 1923 cu cercetarea depozitelor de
cãrbuni din jud. Braºov: cãrbunii liasici de la Vulcan-Codlea ºi cei plioceni de la Baraolt. Ultimii au
fãcut ºi obiectul unui studiu detaliat geologico-economic, apãrut în 1924 în seria de „Studii tehnice ºi

economice ale Institutului Geologic al României”.
Al doilea domeniu de care s-a ocupat a fost cel al zãcãmintelor de gaze naturale din Transilvania

ºi existã un amplu raport realizat în 1924 împreunã cu Ion Atanasiu, asupra domurilor de gaze de la
Bazna ºi Sãrmãºel, cu ample descrieri stratigrafice ºi structurale ale acestora, lucrare din pãcate
nepublicatã. Dar urmare a acestui studiu, cu ocazia Congresului pentru avansarea studiului geologiei
Carpaþilor din 1927, a fost publicat un ghid de excursii, în care Jekelius a prezentat, împreunã cu
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Ludovic Mrazec, o Privire de ansamblu asupra structurii Bazinului neogen al Transilvaniei ºi al

zãcãmintelor sale de gaze. Asocierea sa cu un reputat specialist pe plan european în problema
zãcãmintelor de hidrocarburi aratã încã o datã preþuirea de care se bucura între geologii români. Pe
aceeaºi linie a efectuat în 1927 un studiu asupra Structurii zãcãmintelor de gaze naturale de la

Sãrmãºel ºi a teritoriului de la nord pânã la Gherla pentru Societatea de gaz metan, lucrare foarte
apreciatã dar nepublicatã. 

Un al treilea domeniu în care a adus contribuþia geologicã, a fost cel al construcþiei de baraje în
calitate de geolog al Institutului de Cercetãri ºi Proiectãri Energetice, unde a fost solicitat, la
recomandarea prof. Gh. Macovei, dupã ce demisionase din Institutul Geologic al României în 1945.
Din numeroasele studii a publicat doar o singurã lucrare împreunã cu Mircea Ilie ºi Dumitru
Grigorescu, Regiunile carstice din Munþii Pãdurea Craiului, 1968.

Cercetãrile asupra carstului nu au fost o noutate, deoarece în intervalul 1956-1958 a fost cooptat
ºi în Institutul de Speologie „Emil G. Racoviþã”, înfiinþat ca institut al Academiei Române de cãtre un
alt binefãcãtor al ºtiinþei româneºti în timpul opresiunii comuniste, profesorul Constantin Motaº, care 
l-a adus de la început drept conducãtor al Departamentului de geologie-paleontologie, ocupându-se
mai ales de dirijarea cercetãrilor prin îndrumarea tinerilor cercetãtori în zonele cele mai interesante.
Personal a fãcut ºi investigaþii de teren, în urma cãrora a publicat o lucrare privind carstul dintre
Valea Drãganului ºi Valea Iadului, care a apãrut în publicaþia Institutului, în care a funcþionat pânã în
1958. 

Nu pot sã închei trecerea în revistã sumarã a activitãþii lui Erich Jekelius fãrã sã amintesc ºi
preocupãrile sale într-un domeniu, aº putea spune parageologic. În primul rând interesul pentru
cunoaºterea cât mai completã a scrierilor privind domeniile cercetate. Acest fapt se vede din amplele
bibliografii care însoþesc notele ºi articolele sale geologice. Institutul Geologic a iniþiat editarea
„Bibliografiei geologice a României”, publicând primul volum în 1926. Din pãcate, el a fost
incomplet, cãci autorii nu cunoºteau suficient de bine limba maghiarã ºi în general publicaþiile
austro-ungare, în care au apãrut aproape toate lucrãrile privind Transilvania ºi Bucovina pânã în
1920. Când s-a pus problema realizãrii unui supliment al Bibliografiei, pentru completarea cu
lucrãrile omise ºi cele nou apãrute, sarcina i-a fost datã dr. Jekelius, cel mai indicat sã o facã. A dus-o
la îndeplinire în mod strãlucit ºi Suplimentul I al Bibliografiei Geologice a României, apãrut în 1929,
este un model pentru felul în care trebuie realizatã o astfel de lucrare.

Muzeografia este un alt domeniu care l-a preocupat pe acest fiu al Braºovului, fapt care se
dovedeºte din devotamentul cu care a contribuit la dezvoltarea „Muzeului Sãsesc al Þãrii Bârsei”,
înfiinþat în 1907 ºi care a editat un Anuar în 1925, urmat de cinci volume de „Comunicãri ale

Muzeului”, începând din 1936, dar a cãror apariþie a încetat brutal în 1944. Erich Jekelius a fost
directorul Muzeului ºi editor al publicaþiilor în care au apãrut numeroase articole ale sale. În afara
celor pro domo, ca de exemplu Ghidul secþiei de geologie a Muzeului ºi al celor privind monumente,
relaþii comerciale, tradiþii ale saºilor braºoveni, a publicat ºi articole de geologie amintite mai sus.
Remarcabilã a fost grija cu care a prezentat în Muzeu secþia de geologie în care erau expuse
eºantioanele de roci ºi fosile care ilustrau cecetãrile sale de teren. Din pãcate, Muzeul a fost devastat,
dupã actul de la 23 august 1944, de cãtre huligani ºi colecþiile sale au fost împrãºtiate. Din fericire, la
Institutul Geologic al României se aflã preþioasele exemplare de fosile din calcarele triasice din
Dealul Melcilor de la Braºov cu multele specii noi, ºi cele din formaþiunile terþiare de la Soceni ºi din
zona Braºov. Este uluitoare migala cu care au fost preparate sutele de exemplare, dezghiocate din
matca lor de rocã, o muncã aproape chirurgicalã de reliefare cu bisturiul a coastelor, a liniilor
semnificative ºi a formelor delicate, ce vãdeºte pasiunea ºi dragostea pe care dr. Erich Jekelius le-a
pus în tot ce ceea a fãcut.
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Am încercat în cele de mai sus sã prezint realizãrile unui mare om de ºtiinþã român în domeniul
geoºtiinþelor. Desigur, aceasta este numai o laturã a prodigioasei activitãþi depuse în decursul unei
vieþi, care nu a fost lipsitã de adversitãþile unui veac turmentat, pe care le-a trecut cu seninãtatea
savantului ce ºtie cã misiunea lui este de a împinge cunoaºterea mai departe ºi a aduce cât mai multã
luminã, în cât mai multe teritorii pe care le stãpâneºte.

Erich Jekelius, ein großer Kronstädter Geologe und Paläontologe
Zusammenfassung

Der Kronstädter Forscher Dr. Erich Jekelius hat sein ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet,
besonders auch der Geologie und der Paläontologie. Nach gründlichen Studien in Deutschland und
Ungarn hat er mit der Erforschung der Berge seiner engeren Heimat begonnen: Schuler (Postãvarul),
Königstein (Piatra Craiului), Butschetsch (Bucegi), Törzbürger Pass (Pasul Bran), aber auch in
weiteren Gebieten in den Ost- und Westkarpaten geforscht. Er hat geologische Karten aufgenommen
auf der Grundlage von mikroskopisch-petrographischen Studien, aber hauptsächlich betreffend die
Datierung der Gesteinsformationen nach ihrem paläontologischen Inhalt. So kam er zum
Fossilienstudium, wo er wichtige Tatsachen und Ideen bekannt machte. Er entdeckte und beschrieb
Hunderte neue Arten und Gattungen aus dem Mesozoikum (darunter eine weltbekannte Triasfauna)
und haupsächlich des Pliozäns, wo er wertvolle Synthesen für ganz Zentral- und Südosteuropa
erstellte. Er war einer der ersten rumänischen Geologen, der für die stratigraphische Datierung der
Formationen die Mikropaläontologie verwendete. Er war tätig auch auf dem Gebiet der praktischen
Geologie, indem er über die Erdgasvorkommen und die Kohlenablagerungen in Rumänien wertvolle
Studien ausarbeitete, wie auch die geologischen Grundlagen einiger Staudämme.

Erich Jekelius war ein hervorragender Wissenschaftler, der sein ganzes Leben der Forschung
und dem Fortschritt auf vielen Gebieten der Wissenschaft in Rumänien widmete.
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