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Emil Racoviță (1868 – 1947)
ABSTRACT:
With interdisciplinary and deeply original and pioneer scientific contributions, Emil Racoviţă was a
Romanian biologist and bio-speleologist, founding father of this later discipline, well known all around the
world. Hard-worker, with an exemplary scientific probity, with unusual analytical intellect, both in laboratory
and in the field investigations, he proved to be a visionary explorer of oceans and caves, and author of general
concepts in the evolutionary thought. We celebrate in 2018, 150 years since Racoviţă was born. The scientists
from the Institute of Speleology (founded by him), together with all biologists from the country, are grateful and
proud to continuing his ideal of scientific research of living beings, and to working in their morphology,
systematics, ecology, origin, evolution and distribution.
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La 15 noiembrie 1868, într-o veche familie din Iaşi, coborâtoare din viţa voievodului Cehan
Racoviţă se năştea Emil Racoviţă, în familia magistratului Gheorghieş şi Eufrosina Racoviţă. Tatăl
său a fost membru al Societăţii „Junimea” din Iaşi, iar mama a fost o talentată artistă.
Emil Racoviţă a fost al doilea fiu între cei trei copii ai familiei, dar singurul supravieţuitor
după ce fratele mai mare, Alexandru, a trăit doar trei ani (1865- 1868), iar sora mai mică,
Margareta, s-a stins la vârsta de 12 ani (1872-1884).
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Pe lângă grija părinţilor de a-l îndruma pe Emil pe calea vieţii şi a omeniei, a înţelegerii
frumosului, al dragostei de adevăr, formarea lui sufletească a mai fost influenţată de atmosfera
patriarhală din Iaşi şi de primul său dascăl, Ion Creangă, la vestita şcoală primară din Păcurari. De
la Ion Creangă a deprins Emil Racoviţă darul de inegalabil povestitor şi de neîntrecut pictor al
naturii.
La liceul particular „Institutele Unite” din Iaşi, a fost elevul unei pleiade de străluciţi
profesori: Grigore Cobălcescu, Neculai Culianu, Anton Naum, Petru Poni, Alexandru Lambrior,
Alexandru D. Xenopol. De la Gregoriu Ştefănescu a deprins dragostea de ştiinţele naturii. În liceu a
fost bun prieten cu Grigore Antipa şi cu Dimitrie Voinov.
Trimis de tatăl său la Sorbona, pentru a deveni la rându-i magistrat, tânărul Emil Racoviţă a
fost puternic impresionat şi atras la Facultatea de Științe de cursurile celui mai renumit zoolog de pe
atunci, Henri Lacaze-Duthiers, fondator al Staţiunilor oceanografice de la Banyuls-sur-Mer şi
Roscoff, precum şi al celei mai vestite reviste franceze de zoologie – Archives de zoologie
expérimentale et générale. Profesorii Georges Pruvot şi Yves Delage, distinși colaboratori ai
marelui Lacaze-Duthiers, au contribuit de asemenea decisiv la formarea tânărului Racoviță ca
zoolog şi oceanograf.
Astfel, Emil Racoviţă s-a specializat mai întâi în oceanologie, apoi a devenit un neînfricat
explorator al singurătăţilor îngheţate ale Antarcticii şi a fondat biospeologia, întemeind primul
Institut de speologie din lume, la Cluj.
Motaș (1960) arăta:
„Un şir de împrejurări neprevăzute au făcut din Racoviţă zoolog şi pictor neîntrecut al naturii,
în loc să-l facă magistrat, şi a fost un mare noroc pentru ştiinţă. … Şi aşa, la numai 29 de ani,
îl vedem naturalist al faimoasei expediţii antarctice a vasului <<Belgica>> (1897-1899), aşa
cum odinioară, cu peste 60 de ani înainte fusese ales Darwin, la numai 23 de ani, naturalist al
celebrei croaziere de 5 ani în jurul lumii (1831-1836) a vasului <<Beagle>>…. Întâmplare şi
mai fericită şi crucială în viaţa sa a fost invitaţia ce i-a făcut-o, în 1904, profesorul spaniol
Odon de Bouén, ca să viziteze renumitele grote Cuevas del Drach (Peşterile balaurului) din
Majorca Balearelor, ce i-a deschis minunata perspectivă a cercetării domeniului subteran”.

După ce şi-a luat licenţa în drept (în anul 1889), Emil Racoviţă şi-a trecut licenţa în ştiinţele
naturale (1891), după care, în acelaşi an, şi apoi în 1893, a publicat în Anuarul geologic universal
(vol. VIII, IX şi X) despre geologia şi paleontologia României, cu hărţile geologice ale lui Gr.
Ştefănescu şi M. Drăghiceanu, precum şi despre descrierea şi reconstituirea scheletului întreg al
elefantului fosil Deinotherium gigantissimum, descoperit în 1890 pe Valea Bârladului.
În anii 1893-1894 a publicat mai multe Notes de biologie în Archives de zoologie
expérimentale et générale, câteva lucrări asupra etologiei, acuplării şi fecundării la cefalopodele
Octopus vulgaris (caracatiţa) şi Rossia macrosoma (o specie de sepie), precum şi asupra unor
crustacee decapode – cazul micilor crabi roşii, păroşi (Pilumnus hirtellus) – toate observate la
Staţiunile oceanografice Roscoff şi Banyuls. Aceşti crabi se hrănesc cu moluşte din genul Tellina, a
căror prezenţă o identifică în apropiere, cu o surprinzătoare precizie. Un rol important, asemenea
urechii omului, dar cu mult mai mare sensibilitate, îl are otocystul în perceperea vibraţiilor – a
prezenţei prăzii.
Între anii 1893-1895 a publicat în revista Comptes rendus de l’Académie des Sciences
studiile sale asupra morfologiei lobului cefalic şi a encefalului anelidelor polichete marine, cu
detalierea structurii celulelor amoeboide, ovogenezei şi pontei polichetului Micronereis variegata.
A publicat note asupra bancurilor de sardele şi hamsii din Marea Mediterană. Şi-a extins apoi (în
colaborare cu Louis Boutan) cercetările asupra faunei pelagice de adâncime (Sur la pêche pélagique
en profondeur), arătând că această faună era destul de abundentă la 700-800 m adâncime. O altă
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importantă lucrare s-a referit la sistematica şi faunistica viermilor anelizi de la Banyuls, explicând
relaţiile dintre fauna Mediteranei cu aceea din Oceanul Atlantic. În 1896, după susţinerea cu mare
succes a tezei de doctorat cu tema Lobul cefalic şi encefalul Anelidelor polichete, Racoviţă a
publicat-o în Archives de zoologie expérimentale et générale, vol. IV. Această lucrare l-a consacrat
ca zoolog, anatomist şi histolog de înaltă autoritate ştiinţifică.
Îmbarcat din Rio de Janeiro şi ajuns pentru patru săptămâni în sudul Patagoniei, Emil
Racoviţă a făcut observaţii asupra obiceiurilor păsărilor, lamelor, pumei (Felis concolor), asupra
unor rozătoare (ex., Ctenomys magellanicus).
Intrând în misterioasa Antarctică începând cu 1 ianuarie 1898, naturalistul expediţiei a
observat imediat păsările caracteristice şi balene – acestea din urmă cu ieşiri la suprafaţă pentru a
respira şi cu scufundări spectaculoase. Coloniile de lei de mare dintre focile cu urechi (Eumetopias
jubatus) se odihneau pe stâncile insulelor întâlnite pe traseul Belgicăi sau pe banchizele de gheață.
În regiunea litorală a Oceanului Sudic, cercetătorul a observat cum mişunau crustacee fosforescente
(Euphausia sp.), care se hrănesc cu alge diatomeee şi, la rândul lor, servesc drept hrană pinguinilor,
focilor, balenelor. Dintre radiolari a identificat specii de Protocystis şi de Cannospaera, altele de
sifonofore (Eudoxii), copepode, ostracode, pteropode (Limacina), polichete (Peologbia), tunicieri
(Oikopleura) etc. Din fauna bentică a colectat gorgonii, polichete, briozoare, crinoide pedunculate,
asteride, elasiopode, pantopode, ascidii.
O adevărată comoară de observaţii o reprezintă notările lui Emil Racoviţă asupra vieţii
coloniale a pinguinilor, asupra obiceiurilor focilor şi balenelor. Cele 60 de volume asupra faunei
antarctice, publicate după revenirea din expediţie sunt dovezi incontestabile ale însuşirilor lui
Racoviţă de excepțional zoolog. De aceea i s-au şi dedicat denumirile a numeroase specii de plante
şi de animale, colectate de el din Antarctica. Între exemplele mai cunoscute este citat micul
crustaceu Racovitzianus şi peştele Racovitzaia glacialis.
Emil Racoviţă a fost un zoolog precursor şi autentic creator. A fost primul biolog care a
observat şi a recoltat floră şi faună dincolo de Cercul Polar Antarctic. A lăsat numeroase descrieri,
de neuitat, ale animalelor observate pe banchiza de gheaţă. A fost primul care a adus exemplare de
peşti antarctici, pe baza cărora Luis Dollo și-a cristalizat concepția și a respins teoria greşită din
acea vreme, „bipolaritatea”, după care regiunile polare arctice şi antarctice ar fi fost populate de
faune similare, arhaice, din fauna iniţială, universală.
Pentru notarea observaţiilor sale asupra păsărilor furtunari (Ossifraga gigantea) şi
pescăruşilor (Megalestris antarctica), descriind cum îşi construiesc cuiburile, cum (furtunarii) se
hrănesc cu cadavre, apoi consemnând date despre biologia pinguinilor, focilor şi cetaceelor, Emil
Racoviţă şi-a riscat adeseori viaţa în ieșirile ”în teren”, fiind întotdeauna într-o vervă neobişnuită, cu
un simţ al umorului rar întâlnit, cu imaginaţia de a atribui fiecărei specii observate cele mai
adecvate şi mai caracteristice epitete. A fost impresionat de forţa cu care înoată pinguinii, cum îşi
hrănesc, își cresc şi îşi apără puii în adevărate creşe, de organizarea vieţii lor coloniale, de marea lor
sensibilitate în perioadele de năpârlire etc. De asemenea, focile au reprezentat un obiect al
cercetării, diferenţele dintre cele din Antarctica şi cele din Arctica: morfologia lor externă, talia şi
mai ales obiceiurile şi temperamentul lor. Focile sunt excelente înotătoare, femelele venind pe
banchiză sau pe stâncării în perioada reproducerii şi al fătărilor. Puii focilor ating la naştere aproape
două treimi din lungimea corpului mamelor, iar acestea îi îngrijesc şi îi alăptează doar câteva zile.
Autorul acestor rânduri a avut şansa să descopere în mica arhivă a Muzeului Naţional de
Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti şi a folosit privilegiul să publice un manuscris
despre focile antarctice, după observaţiile lui Emil Racoviţă, în Éditions Universitaires Européennes
– Omni Scriptum GmbH&Co. KG – Saarbrücken/2016.
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Dar cel mai mult s-a simţit atras Emil Racoviţă de observarea şi de cunoaşterea biologiei
balenelor, despre care a şi publicat o lucrare originală, în Editura J.E. Buschmann, Anvers, 1903,
Cétacés in Voyage du S. Y. Belgica en 1897-1899. Résultats scientifiques. Zoologie: 142 pp. A
studiat cu minuţiozitate mişcările balenelor, pentru respiraţie şi modul lor de „a sonda” după
respiraţie.
Spre deosebire de consemnările lui W. Kükenthal, după care balenele se scufundă până la
adâncimi de 1000 m, Emil Racoviţă a arătat că în ciuda capacităţii lor pulmonare mari, aceste
mamifere nu se scufundă la adâncimi mai mari de 100-200m. Până la observaţiile lui Racoviţă, se
credea că balenele expirau în aer un adevărat jet de apă. În realitate, vaporii de apă expiraţi cu
putere din plămâni, se condensează la contactul cu aerul atmosferic din acele regiuni reci, în care
rareori temperatura aerului atinge 0ºC, luând forma unui jet, vizibil de la depărtare.
Despre jocurile nupţiale ale cetaceelor, Racoviţă (1903) a scris:
„Într-o seară frumoasă am văzut în Strâmtoarea Belgica, mai multe jubarte (n.n.:
balene cu cocoașă sau balene cu înotătoare lungi – Eubalaena navaeangliae) care se
distrau. Cu o puternică lovitură de coadă se lansau în aer, cu graţia unor mastodonţi,
determinând apa să ţâșnească în toate direcţiile şi ridicând valuri care inclinau
ameninţător mica noastră Belgica. Era o distracţie atât de formidabilă a acestor
monştri uriaşi, încât m-a distrat şi pe mine”.
Despre Balena australis (n.n.: astăzi, Eubalaena australis) relata că încă de pe atunci era
împinsă în pragul dispariţiei, înainte de a fi bine cunoscută, căci în afara grăsimii pentru extragerea
uleiului, fanoanele sale erau de o valoare inestimabilă, în epoca în care erau la modă lamele pentru
corsete. (N.n.: într-adevăr, astăzi figurează în Lista Roşie a IUCN ca specie vulnerabilă).
Observaţiile lui Emil Racoviţă asupra balenelor au fost publicate sub titlul A Summary of
General Observations on the Spouting and Mouvements of Whales in Simthsonian Report for 1903,
No. 1527, Washington: pp. 627-695pp. Valoarea excepţională a studiului lui Emil Racoviţă asupra
cetaceelor a fost consemnată şi de cunoscuţii cetologi din Germania – Heck şi Hilzheimer – din
impresionanta enciclopedie Brehms Tierleben/1912 - 1915:

(„Cel mai nou şi mai precis observator al vieţii balenelor este, desigur, E. Racoviţă, care, ca zoolog al
expediţiei sud-polare belgiene, le-a consacrat un studiu exact zi de zi (genaues tagebuchmässiges
Studium). De la dânsul învăţăm că fiecare specie are obiceiuri cu totul aparte, care diferă chiar la cele mai
aproape înrudite specii, şi că astfel se poate recunoaşte orice specie chiar de la distanţă, numai după
mişcările ei, după modul cum respiră şi cum se scufundă”).

După revenirea la Banyuls, în anul 1904, Racoviţă a făcut, împreună cu prietenul său Odon
de Buen, cercetări faunistice de-a lungul coastelor Mării Mediterane, inclusiv în zona Balearelor,
unde aproape de Cabrera au întâlnit un banc de hamsii (Engraulis sp.) înotând în mare viteză şi care
lăsau în urmă o dâră strălucitoare, formată de solzii lor caduci şi care se reflectau în lumina soarelui
de parcă erau mii de focuri.
Mai mult, vizitând Peştera Dragonului (Cueva del Drach) din Insula Majorca, Emil Racoviţă
a descoperit un crustaceu izopod (Typhlocyrolana moraguesi), care i-a ridicat multe semne de
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întrebare. Răcuşorul a fost descris de Racoviţă, ca gen şi specie nouă, pentru ştiinţă. De ce? Pentru
că împreună cu mai multe trăsături vechi sau plesiomorfe, Typhlocyrolana prezenta şi noi trăsături
adaptative la viaţa subterană, numite apomorfe, între care frapante pentru savant au fost: absenţa
ochilor; prezenţa antenelor alungite; alungite în comparaţie cu izopodele din alte medii erau
picioarele şi corpul; depigmentarea corpului, dezvoltarea exagerată a organelor de pipăit. Acel
răcuşor provenea din apele marine deschise, puternic luminate, în care dobândise organe vizuale
foarte bine dezvoltate. În condiţiile de întuneric din peşteri, acele organe n-au mai fost necesare, sau atrofiat în timp, iar răcuşorul a devenit orb, mai importante în noile condiţii fiind organele tactile.
Astfel, cu perspicacitatea savantului Emil Racoviţă, s-a deschis o nouă direcţie de cercetare, cu
explicarea evoluţiei vieţuitoarelor prin identificarea raportului caracterelor plesiomorfe şi apomorfe.
Asemenea comparaţii au stat şi la baza alcătuirii arborilor filogenetici pentru toate grupele de
vieţuitoare, filogenii importante la rândul lor în clasificarea sau în sistematica lumii vii.
De aici încolo, renumitul oceanolog care explorase Marea Mediterană cât timp a lucrat la
Staţiunea Banyuls-sur-mer şi biologul (cu remarcabile contribuţii zoologice cu ocazia participării ca
naturalist al expediţiei Belgica în Antarctica), a început din 1904 să descopere mediul subteran, cu
factori naturali relativ constanţi, în care pot fi identificate şi descrise unele direcţii evolutive ale
animalelor.
După încheierea expediţiei din Antarctica, Emil Racoviţă s-a bucurat de o largă recunoaştere
şi apreciere a rezultatelor sale ştiinţifice, el deschizând calea cercetărilor organizate a vastului
continent sudic.
În ţară, la 9 decembrie 1899, Emil Racoviță a fost decorat cu Steaua României la rang de
ofițer; la 22 decembrie 1899 a fost numit membru al Societății Române de Geografie; la 30 ianuarie
1900 a devenit membru de onoare al Societății Studenților de la Facultatea de Științe din București,
iar la 18 martie 1900 i s-a acordat titlul de membru de onoare al Societății Naturaliștilor din
România.
Pe plan international, la 25 noiembrie 1899 a fost numit membru corespondent al Societății
Regale de Geografie din Anvers și a primit titlul de Cavaler al Ordinului Leopold II al Belgiei, la 5
ianuarie 1900 a devenit membru al Societății de Geografie din Paris. Societatea Zoologică a Franței
l-a numit membru în Consiliul de Administrație, iar la 2 decembrie 1901 Societatea de Geologie a
Franței l-a primit ca membru pe viață. În 1922 și 1928 Emil Racoviță a primit Crucea legiunii de
onoare a Franţei precum și Ordinul Legiunii de Onoare în grad de Comandor, iar în anul 1932 a
devenit cetățean de onoare al orașului Banyuls-sur-mer, cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la
înființarea Laboratorului Arago din Stațiunea oceanografică.
În ţară, în afara recunoaşterii meritelor sale prin numirea sa ca rector al Universităţii din Cluj
(aici a creat Catedra de Biologie generală, care lipsea din învăţământul superior în România), în
afara contribuţiilor de activizare a mai multor societăţi ştiinţifice în care a fost membru, să reţinem
şi maniera eficientă în care a condus Institutul de Speologie (de la Cluj); de exemplu, în cadrul
Institutului a creat un birou central pentru studierea migraţiei păsărilor din România. A fost un
consecvent militant pentru ceea ce astăzi numim conservarea biodiversităţii şi protecţia mediului,
pentru crearea de Parcuri naţionale în ţară.
Nu în ultimul rând, menţionăm că Emil Racoviţă a elaborat o teorie originală asupra
evoluţiei. După el,
„Noţiunea de evoluţie nu este nici ipoteză, nici teorie ci este o constatare de fapt – una din
achiziţiile cele mai sigure şi fundamentale ale ştiinţei, constituită pe principiul conservării
energiei – tezaurul cel mai preţios al existenţei omenirii, atât de greu câştigată astăzi”.

Racoviţă a arătat (1929) că abia la începutul secolului al XIX-lea a început să se
încetăţenească evoluţionismul în gândirea omenească, sub forma celei dintâi teorii cu caracter
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ştiinţific, aplicată de către Lamarck originii vieţuitoarelor. Acea concepţie a fost folosită atât de
contemporani, cât şi de urmaşi ai săi. Pe terenul astfel pregătit, cartea lui Darwin (Originea
speciilor,1859) a stârnit o adevărată „revoluţie” în spiritele naturaliştilor. Mulţi dintre cei mai
renumiţi învăţaţi au primit cu însufleţire noua doctrină, dar s-a şi pornit o luptă aprigă contra
partizanilor declaraţi sau ipocriţi ai teoriei oficiale. Astăzi însă, la baza oricărei ramuri a
cunoştinţelor omeneşti stă metoda ştiinţifică a continuităţii fenomenului evolutiv. După Racoviţă
(op. cit.), tot ce este fenomen în Univers este produsul unei evoluţii, al unei transformări treptate
care, din ceea ce a fost, a făcut ceea ce este astăzi şi care va plămădi numai din cele de azi pe acelea
ce vor fi mâine. Cele ce au fost odată nu vor mai răsări niciodată asemenea, ci vor fi veşnic diferite
de cele de apoi.
În ceea ce priveşte fenomenele generale ale evoluţiei (variaţia, ereditatea şi adaptarea la
mediu), Racoviţă aprecia că variaţia este legea fără excepţie a Universului. Nu există înfăptuiri care
să fie asemenea în toate ale lor. În decursul experienţei umane, variaţia rămâne în general
intraspecifică – distinctă de speciaţie. Mediul extern este cauza principală a izolării mediului intern,
pe baza căruia sunt explicate toate variaţiile şi toate adaptările. Înţelegem deci că mediul extern este
motorul principal al evoluţiei. Cum însă mediul intern devine din ce în ce mai inaccesibil
influenţelor mediului extern, mediul intern, creat prin acţiunea biotelor izolate sau asociate, tinde să
elimine acţiunea mediului extern.
Cât despre ereditate, se ştie că trăsăturile şi însuşirile părinţilor se transmit copiilor, iar ale
acestora se trec urmaşilor lor. Moştenirea zestrei lor nu se face desăvârșit, căci niciodată odrasla nu
este identică cu acel care a zămislit-o.
Asemenea fapte sunt constatări din viaţa zilnică. Omida, crisalida şi fluturele nu reprezintă o
întreită naştere, ci o metamorfoză, o preschimbare a unuia şi aceluiaşi individ, născut din oul
părintesc – ca toată lumea: născut sub formă de omidă, care se transformă în crisalidă şi aceasta în
fluture.
Adaptarea la mediu poate fi exemplificată cu adaptarea peştelui la viaţa acvatică şi
neadaptare la vieţuirea terestră. După Racoviţă, noţiunea de adaptare în sensul cel mai larg trebuie
înţeleasă ca o acomodare sau posibilitate a organismelor de a trăi, de a se reproduce şi de a rezista
într-un anumit mediu. Adaptările nu sunt echivalente, ci înseamnă diferite grade de specializare. De
aceea, valoarea lor evolutivă este diferită. Prin aşa-numitele stenopatii, organismele sunt strâns
adaptate la un mediu, în timp ce prin euripatii se înţeleg adaptările largi, care permit o largă
răspândire geografică – factor liberator şi progresist în evoluţie.
Pe baza unor asemenea constatări, formulăm esenţa principiului din care decurge istoria
evoluţiei vieţuitoarelor. Înţelegem însă că, în majoritatea cazurilor, adaptarea nu este desăvâşită,
mediul vital optim nu este singurul posibil, deci nici dependenţa vietăţii de mediu nu este
desăvârşită. Speciilor incomplet specializate le este hărăzită o viaţă lumească lungă, în care
cuceresc şi colonizează noi teritorii, „roiesc” noi specii prin permanente transformări şi înfăţişări.
Fără a insista asupra vechilor definiţii pentru specia biologică, Racoviţă a numit-o simplu: orice
colonie izolată de consângeni sau spiţă omogenă. Specia are o continuitate în timp. Puterea
caracterelor moştenite şi „îngăduinţa” mediilor vitale determină variabilitatea speciilor.
Lupta pentru existenţă, selecţia naturală, echilibrul biologic sunt alţi factori evolutivi, asupra
cărora Emil Racoviţă a dat exemple edificatoare din lumea animală. Lumea actuală a vietăţilor este
rezultatul unei evoluţii continue, datorate direct influenţei condiţiilor de existenţă, care, la rândul
lor, variază în timp, ele fiind diverse şi în spaţiu – niciodată şi nicăieri identice.
În anul 1920, Emil Racoviță a fost ales membru titular al Academiei Române, iar în 1926 a
fost ales preşedinte al Academiei pentru mandatul 1926- 1927, apoi reales, pentru mandatele 19271928 şi 1928-1929.

NOEMA XVII, 2018

155

La 150 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță

În ianuarie 1923, Emil Racoviţă a participat la Paris, la a treia Conferinţă Plenară a Comisiei
Internaţionale pentru Explorarea Ştiinţifică a Mării Mediterane (CIESMM), iar la 24 iunie 1925 a
fost numit ca prim delegat naţional al României, care tocmai aderase la CIESMM la 1 aprilie 1925
(Bologa, 2011).
Nu putem trece cu vederea modelul de prietenie şi productivă colaborare ştiinţifică a lui
Emil Racoviţă cu profesorul francez René Jeannel (1879-1965), co-fondator al speologiei ca nouă
disciplină ştiinţifică, şi cu profesorul elveţian Pierre Alfred Chappuis (1891-1960) – ambii plecând
din ţările natale şi venind să-şi desfăşoare activitatea alături de Emil Racoviţă, la Cluj.
Împreună cu asistentul Valeriu Puşcariu au format o echipă de prospectare a peşterilor din
Munţii Apuseni, din Oltenia, din Hunedoara, a carstului bănăţean şi au organizat expediţii
speologice în Serbia, Croaţia, Slovenia.
Începând cu anul 1942, un alt asistent al său – Radu Codreanu – l-a succedat pe Emil
Racoviţă la Catedra de Biologie generală din Universitatea clujeană.
Probabil că, în afara prodigioasei şi valoroasei opere ştiinţifice, ar trebui cunoscută şi
experienţa lui Emil Racoviţă, inclusiv a peripeţiilor senzaţionale, din care cercetătorul a tras mereu
învăţăminte. Disciplina în cercetare şi tenacitatea sunt două dintre aceste învăţăminte, pe care ar
trebui să le urmăm.
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