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O VIZITÃ LA SOCENI (BANAT, ROMÂNIA),
PRILEJ DE A EVOCA PERSONALITATEA ªTIINÞIFICÃ A PALEONTOLOGULUI 

ERICH JEKELIUS (1889-1970)

Erich Jekelius ne apare ca unul din cei mai importanþi paleontologi pe care România i-a avut în
perioada interbelicã (1919-1944) ºi ale cãrui studii reprezintã încã ºi azi o valoare ºtiinþificã marcantã 
pe plan european. În cele ce urmeazã vom încerca sã demonstrãm aceastã situaþie printr-o succintã
evocare a cercetãrilor lui Jekelius în Banat, la Soceni. 

Soceni este un mic sat în judeþul Caraº-Severin, cunoscut pentru livezile de pomi fructiferi ºi
peisajul colinar liniºtit. Expediþia noastrã la Soceni, cu sprijinul Academiei Austriece de ªtiinþe ºi al
Academiei Române, a avut loc în septembrie 2006. Pe lângã autorii acestei prezentãri a mai participat 
ºi Robert Buttinger, student la Universitatea din Viena. Din partea românã au contribuit, prin ajutorul 
logistic oferit cercetãrilor noastre la Soceni, colegi de la Institutul GeoEcoMar (Bucureºti), dr. Titus
Brustur, dr. Dan Jipa ºi dr. Radu Olteanu, ca ºi dr. Sanda Iepure de la Institutul de Speologie „Emil G.
Racoviþã” al Academiei Române, Secþia Cluj. Colega noastrã a participat la campania de recoltare a
materialului de ostracode fosile.

Renumele localitãþii Soceni pentru paleontologie se datoreazã în special studiului monografic
efectuat de Erich Jekelius în perioada 1930-1940, finalizat cu un remarcabil volum, Sarmat und Pont

von Soceni (Banat), publicat în 1944 ca apariþie specialã în „Memoriile Institutului Geologic al
României”. Mai recent, localitatea Soceni a devenit cunoscutã ca o staþiune fosiliferã importantã în
Europa, care documenteazã evoluþia unui lac gigantic, care a durat aproximativ 6 milioane ani,
aºa-numitul Lac Panonic (Harzhauser & Mandic 2008). 

Erich Jekelius a fost un geolog/paleontolog cu o formaþiune ºtiinþificã completã: a studiat la
universitãþile din Strasbourg, München, Leipzig ºi Budapesta, a realizat o remarcabilã tezã de
doctorat cu fauna mesozoicã din împrejurimile Braºovului, finalizatã la Universitatea din Budapesta
înaintea Primului Rãzboi Mondial; în continuare, Jekelius a efectuat cercetãri de geologie aplicatã, ca 
de exemplu cartarea depozitelor de cãrbuni din bazinul Baraolt sau/ºi rezervele de apã din carstul

Munþilor Apuseni (pentru mai multe detalii a se vedea în acest
volum contribuþia profesorului Marcian Bleahu ºi lista
bibliograficã a lucrãrilor publicate de Jekelius, întocmitã de
ªerban Dragomirescu). O contribuþie specialã adusã de
cercetãrile lui Jekelius a constituit-o întocmirea de corelãri
crono-stratigrafice cu ajutorul faunei de moluºte din spaþiul
Dunãrii mijlocii ºi inferioare.

Erich Jekelius (Fig. 1) a fost ºi un om pasionat de istorie,
un renumit genealogist al familiilor comunitãþii saºilor
(Siebenbürgen Sachsen) din Braºov ºi/sau Sibiu ºi un excelent
cunoscãtor al istoriei, al geografiei ºi al economiei satelor din
Þara Bârsei. 

Fig. 1 – Erich Jekelius în perioada sa de maturitate. Fotografie fãcutã

aproximativ la sfârºitul anilor 1930 (reproducere fotograficã din arhiva

doamnei Margarete Jekelius, Rottweil)

20

Dan L. DANIELOPOL, Mathias HARZHAUSER, Werner E. PILLER, Martin GROSS & Klaus MINATI



Pe lângã toate aceste calitãþi, Erich Jekelius a fost ºi un filantrop, aducând suport material
instituþiei „Burzenländer Sächsische Museum”, în perioada în care a fost director (1936 ºi anii
urmãtori). În mod special trebuie menþionatã ca una din marile contribuþii ºtiinþifice ale lui Erich
Jekelius pentru aceastã perioadã studiul monografic privind fauna de moluºte din Bazinul Baraolt
(Jekelius 1932). 

Cercetãrile lui Erich Jekelius la Soceni s-au desfãºurat între 1930 ºi 1940. Jekelius a organizat
mai multe campanii paleontologice pentru colectarea ºi studierea moluºtelor fosile ce apãreau pe

douã vãi, Poliþioanã ºi Turislav, în
cantitãþi abundente ºi în mai multe profile 
fosilifere. În acest scop, Jekelius a folosit
munca sãtenilor care au excavat ºi spãlat
cantitãþi importante de sedimente (Fig.
2). Pe valea Turislav, de exemplu, s-au
recoltat peste 100 kg de sedimente
fosilifere (Jekelius, 1944), lucru
neobiºnuit la acea vreme.

Finalmente, Jekelius a publicat în
1944 impresionanta monografie Sarmat

und Pont von Soceni (Banat) (Fig. 3),
care conþine descrierea a peste 200 de
specii, dintre care majoritatea erau noi
pentru ºtiinþã. Acest lucru a fost realizat
prin studierea a peste 100.000 de

exemplare fosile, prezentate în 65 superbe planºe
fotografice, la care sunt adãugate 165 pagini de text. 

Soceni ca localitate fosiliferã a devenit bine cunoscutã
la începutul secolului al XX-lea, când paleontologul Imre
Lörenthey, profesor la Universitatea din Budapesta, a
anunþat (1903) descoperirea unui caz de evoluþie, a faunei
de moluºte marine sarmaþiene într-o faunã de tip lacustru.
Aceastã „descoperire” reprezenta un foarte frumos caz de
evoluþie gradualã a speciilor animale, o idee intuitivã logicã 
dar rar ºtiinþific documentatã, nãscutã din ideile
evoluþioniste propagate de Charles Lyell ºi Charles Darwin
în secolul al XIX-lea.

Mulþi renumiþi paleontologi au folosit cazul faunei de
la Soceni ca un exemplu clasic pentru paleontologia
evolutivã a erei terþiare. Jekelius care cunoºtea perfect
literatura paleontologilor europeni (e.g. români, maghiari,
francezi) a reluat cercetãrile la Soceni. Rãmânea totuºi
neclarificat, în detaliu, felul cum aceastã transformare a
faunei s-a produs. Erich Jekelius în monografia sa (1944)
aduce o explicaþie pe care o vom rezuma în continuarea
acestei prezentãri. Ca sã înþelegem mai bine soluþia propusã 
de Erich Jekelius vom reaminti evoluþia paleogeograficã a domeniului Paratethys.
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Fig. 2 – Localnici de la Soceni lucrând la recoltarea materialului
fosilifer de pe valea Poliþioanã (Fotografie reprodusã din

monografia lui E. Jekelius, 1944).

Fig. 3 – Monografia Sarmaþianul ºi
Ponþianul de la Soceni (1944).



Acum mai bine de 10
milioane de ani o imensã mare
se întindea la nord de marea
proto-Mediteranã, aºa-numita
mare Paratethys (Fig. 4).

Cu timpul, acest domeniu
marin s-a restrâns, s-a
fragmentat ºi transformat
într-un lanþ de lacuri. Perioada
de care s-a ocupat Jekelius la
Soceni este cea a
Sarmaþianului ºi a perioadei
imediat urmãtoare. Renumitul
geolog austriac E. Suess a
propus (1866) termenul de
„Sarmaþian” pentru
sedimente conþinând, printre
alte fosile, moluºte de tipul

Congeria, care trãiesc în ape marine cu o salinitate scãzutã. Ele se regãsesc atât în partea de est a mãrii 
Paratethys, cât ºi în partea ei centralã. Perioada Sarmaþianului a durat aproximativ 1.5 milioane ani în
Bazinul Vienei, ceva mai mult în estul mãrii Paratethys. Dupã perioada sarmaþianã în spaþiul central
al Paratethysului se instaleazã un
domeniu lacustru gigantic cu o faunã
de moluºte diferite de cele marine,
bine reprezentate la Soceni (Fig. 5). 

Jekelius (1944) pe baza unui
material foarte abundent dovedeºte cã 
la Soceni stratele cu Cerithium ºi
Congeria sunt de origine sarmaþianã
(marinã) ºi sunt clar separate de
sedimentele lacustre cu fosile de tip
panonian (acestea din urmã la acea
vreme se numeau „faunã ponþianã”).
În felul acesta infirmã modelul
gradualistic al lui Lörenthey. Jekelius
demonstreazã separarea faunelor
marine ºi lacustre cu un argument
paleobiologic, puþin utilizat la acea
datã, respectiv perforaþiile lãsate de
moluºtele predatoare, cum ar fi cele
din grupul naticidelor (animale cunoscute ca trãind cu precãdere în ape de tip marin). Cochilii fosile
ale acestor moluºte cu perforaþii se gãsesc numai în sedimentele sarmaþiene de pe valea Poliþioanã, de
unde deducþia existenþei acolo ºi în aceastã perioadã a unui sistem ecologic de tip marin (Fig. 6).

Un alt aspect inovativ pentru acea vreme al studiului fãcut de Jekelius a fost examinarea întregii
faune, de la formele cele mai mici (aproape microscopice) la cele evident macroscopice (Fig. 7).
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Fig. 4 – Domeniul mãrii Paratethys în perioada Sarmaþianului
(dupã Olteanu ºi Jipa 2006).

Fig. 5 – Lacul Panonic în timpul extensiei lui maxime; S – Soceni; 
B – Braºov (dupã Harzhauser & Mandic 2008, cu adãugiri).



Acest studiu de detaliu i-a
permis autorului sã corecteze
identificãri greºite de specii pe
care se bazau datãri stratigrafice
ce nu corespundeau situaþiei de
la Soceni. Astfel Jekelius
infirmã concluziile pripite ale
unor paleontologi cunoscuþi,
cum ar fi specialista francezã
Suzette Gillet.

Cercetãrile lui Erich
Jekelius la Soceni rãmân ºi azi
(2009) un exemplu de mare
actualitate ºtiinþificã la nivel european, un model pentru tinerii geologi care se dedicã paleontologiei!
Iatã câteva argumente în acest sens: monografia Soceni este produsul unui intelectual care s-a format
în atmosfera culturalã europeanã cu tot ce are ea pozitiv, respectiv capacitatea de comunicare ºi de

înþelegere a oamenilor cu origini culturale diferite, ceea ce permite mai departe o bunã interpretare
criticã a cunoºtinþelor ºtiinþifice existente la o anumitã datã. Documentaþia studiului „Soceni” este
unicã prin descrierile complete ale fosilelor colectate ºi prin exactitatea prezentãrilor observaþiilor
fãcute pe teren. Harzhauser ºi Mandic (2004) au notat în publicaþia lor urmãtoarele: „Prezentãrile

sinoptice ale lui Jekelius (1944) continuã sã serveascã ca lucrare de referinþã (sublinierea noastrã)

23

Þara Bârsei

Fig. 6 – Gasteropode sarmaþiene cu perforaþii atribuite moluºtelor marine 
de la Soceni, 

Fig. 7 – Detaliu al unei planºe fotografice realizatã de Erich Jekelius (1944). 
A se remarca talia minusculã a unor fosile în desenele alãturate.



pentru fauna de moluºte a fazei timpurii a Lacului Panonic”.

Aºadar studiile lui Erich Jekelius reflectã un pluralism cultural
care duce la inovaþie ºi creativitate ºtiinþificã.

Erich Jekelius a rãmas pânã la sfârºitul vieþii un om retras,
care nu a cãutat sã se impunã pe plan mediatic ºi social, la vremea
aceea în România (Fig. 8).

El ne apare ca un personaj emblematic pentru paleontologia
româneascã prin calitãþile sale de om de ºtiinþã ºi prin caracterul
sãu moral. Cel mai frumos omagiu care se poate aduce memoriei
unui om ca Erich Jekelius este demonstraþia practicã a continuitãþii 
operei lui. Iatã câteva exemple: Soceni cu cele douã vãi, Poliþioanã 
ºi Turislav, a devenit un parc natural numit „Rezervaþia

paleontologicã de la Soceni”, menit sã protejeze resursele
fosilifere, puse în evidenþã de Jekelius în remarcabila sa
monografie din 1944. Atât paleontologi români cât ºi colegii lor
din strãinãtate (aici cazul celor austrieci) continuã sã studieze
bogata faunã de la Soceni. Menþionãm lucrãrile colegului Radu
Olteanu (e.g. Olteanu 2003), ºi el braºovean, ca ºi publicaþiile
noastre (Danielopol et al. 2008a, 2008b, Mayrhofer et al. 2009). O 
parte importantã
din colecþia de

moluºte recoltatã de Jekelius la Soceni, rãmasã la
Institutul Geologic, se gãseºte azi bine întreþinutã la
Muzeul Geologic din Bucureºti (Fig. 9) ºi poate
servi în continuare studiilor de paleontologie
efectuate de colegi din România ºi din strãinãtate.

În încheiere aducem mulþumirile noastre
urmãtoarelor persoane ºi instituþii: domnului ªerban 
Dragomirescu (Bucureºti) pentru invitaþia de a
contribui la „Simpozionul Erich Jekelius”,
organizat la Braºov (23 octombrie 2009) ca ºi pentru 
utilele informaþii oferite ºi sugestiile editoriale.
Sincere mulþumiri Academiei Austriece de ªtiinþe
(Viena) ºi Academiei Române (Bucureºti) care prin
programul lor de schimburi ºtiinþifice au fãcut
posibilã expediþia noastrã la Soceni, în septembrie
2006. Domnul academician profesor Mircea
Sãndulescu (Academia Românã), domnii dr. Titus
Brustur, dr. Dan Jipa ºi dr. Radu Olteanu
(GeoEcoMar, Bucureºti) au ajutat logistic
cercetãrile noastre la Soceni. Aducem mulþumiri
speciale domnului dr. Titus Brustur pentru
generoasa donaþie a monografiilor lui Jekelius.
Totodatã, suntem recunoscãtori persoanelor care
ne-au oferit informaþii despre Erich Jekelius.
Acestea sunt doamnele Margarete Jekelius
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Fig. 8 Erich Jekelius, 1963 la Braºov
(fotografie reprodusã cu permisiunea 
doamnei Monika Jekelius, Tübingen).

Fig. 9 – Exemplu de material ºtiinþific din colecþia
Erich Jekelius, actualmente depusã la Muzeul

Geologic din Bucureºti.



(Rottweil) ºi Monika Jekelius (Tübingen), domnii Georg Coulin (Augsburg), dr. Ionel Tãbãcaru, dr.
Radu Olteanu ºi prof. dr. Marcian Bleahu (Bucureºti). Domnul dr. Marcel Mãrunþiu ºi colegii sãi, dr.
Valentin Paraschiv ºi dr. Dan Grigore (Institutul Geologic al României ºi Muzeul de Geologie,
Bucureºti), ne-au facilitat vizionarea colecþiei de moluºte de la Soceni, realizatã de Erich Jekelius.
Doamna Dr. Sanda Iepure (Institutul de Speologie „E.G. Racoviþã”, Cluj) ne-a ajutat în timpul
campaniei de la Soceni. 

Contribuþia de faþã este în parte rezultatul proiectului de cercetare P 17738-B03 (FWF) atribuit
lui Dan L. Danielopol de cãtre Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung).

Ein Besuch in Soceni im Banat Rumäniens, ein Anlaß zur Würdigung
der Persönlichkeit des Paläontologen Erich Jekelius (1889-1970)

Zusammenfassung

Die Ortschaft Soceni im Banat ist eine der bedeutenden mitteleuropäischen Fossilfundstellen,
die die Entwicklung der Zentralen Paratethys und des Pannon Sees im mittleren und späten Miozän
dokumentiert. Die Bekanntheit der Fundstelle ist begründet in den wegweisenden paläontologischen
Studien der reichen Molluskenfaunen von Erich Jekelius in den Jahren 1930 bis 1940. Ein
neuerlicher Besuch der Fundstelle im Juni 2006 erlaubte eine Bestandsaufnahme der
Aufschlussverhältnisse und neue Aufsammlungen. Noch heute muss man den großen Leistungen
von Erich Jekelius Achtung zollen. In dieser Arbeit wollen wir die wissenschaftliche Karriere dieses
außergewöhnlichen Geologen kurz umreißen und versuchen die Relevanz seiner Untersuchungen
bei Soceni für die moderne Paläontologie zu demonstrieren.
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