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Abstract  
The life and scientific work of René Jeannel (1879-1965), outstanding French  phisician and naturalist, one of 

the pioneers of the biospeology, the closest and most important collaborator of Emile Racovitza,  founder of the science, 
is shortly presented.  
 

RENÉ JEANNEL s-a n�scut la 23 martie 1879 la Paris. Tat�l s�u, reputatul chirurg FRANÇOIS JEANNEL (1850-
1918), fiul „du général divizionnaire en pharmacie”  JULIEN JEANNEL, �i  mama sa, BERTHE LEGAY, pe care a pierdut-o 
pe când el avea 15 ani, au vrut s�-l vad� medic. �i el, ascult�tor, a urmat  medicina, iar în 1907 a ob�inut �i titlul de 
doctor. Soarta îns� a f�cut s� nu practice aceast� nobil� meserie decât în primul r�zboi mondial. Alte date directe despre 
originea, copil�ria �i adolescen�a lui RENÉ JEANNEL se g�sesc în lucr�rile lui C. MOTA� (1965 a �i b) – sursa 
informa�iilor fiind so�ia �i una din  fiicele sale, Marcelle Gauthier.  

În vara anului 1904, fiind în vacan�� la Tardets, în Pirinei, el a descoperit, în Pe�tera Oxybar, primele 
coleoptere oarbe din via�a sa: Bathyscia  jeanneli �i Aphaenops jeanneli, dedicate lui de entomologul Abeille de Perrin. 
Este acela�i an în care EMIL RACOVI�� (1868-1947) descoperea, în Cuevas del Drach din insula Majorca, celebrul 
crustacean orb, Typhlocirolana moraguesi, dedicat proprietarului acestei pe�teri. �i tot soarta a f�cut ca, un an mai 
târziu, Jeannel, medicul, �i Racovi��, zoologul expedi�iei „Belgica” în Antarctica, s� exploreze împreun� peste o sut� de 
pe�teri din Pirineii  francezi �i spanioli, aducând un valoros material �tiin�ific. Se �tie c� explor�rile în echip� îi leag� pe 
participan�i, uneori pe via��. A�a s-a întâmplat �i cu  naturali�tii  no�tri care au devenit colaboratori �i buni  prieteni pân� 
la moarte. Peripe�iile acelei campanii de neuitat sunt povestite cu mult haz de însu�i Jeannel (1950) în cartea sa 
intitulat� „Patruzeci de ani de explor�ri subterane”.  

În anul 1907, Jeannel a fondat, împreun� cu Racovi��, „întreprinderea” �tin�ific� intitulat� Biospeologica, în 
scopul cunoa�terii biodiversit��ii mediilor subterane terestre �i acvatice. Cu concursul a numero�i colaboratori, printre 
care H. BREUIL, L. FAGE, A. WINKLER �i P. A. CHAPPUIS, s-au colectat circa 150 000 exemplare din peste 1500 de 
pe�teri din Europa �i nordul Africii, începând din 1907 �i pân� în 1927. Aceast� imens� avere �tiin�ific�, care poart� 
numele de „Colec�ia Biospeologica” a fost valorificat� de speciali�ti numai în parte.  

În anul 1908, Jeannel �i-a luat licen�a în �tiin�e Naturale la Sorbona �i a fost numit preparator la Laboratorul 
Arago de la Banyuls sur Mer, condus de GEORGES PRUVOT (1852-1924) împreun� cu EMIL RACOVI��, ca subdirector.  
Sub influen�a lui Racovi��, Jeannel s-a implicat tot mai mult în cercetarea faunei subterane din Pirineii Orientali. În 
paralel, �i-a preg�tit teza de doctorat – „Revision des Batysciinae” – pe care a sus�inut-o în 1911, la Sorbona. 
Monografia de 641 pagini, consacrat� acestui grup de insecte, reprezint� începutul cercet�rilor sale despre coleopterele 
cavernicole care avea s�-l consacre ca pe un des�vâr�it entomolog �i biospeolog.  

Dup� r�zboi, pe care l-a trecut mobilizat ca medic, a fost numit conferen�iar de zoologie la Facultatea de �tiin�e 
din Toulouse (1919). Un an mai târziu, la 26 aprilie 1920, a acceptat propunerea lui EMIL RACOVI�� de a-l urma la 
Cluj, ca profesor de biologie general� la Facultatea de �tiin�e �i  subdirector al Institutului de Speologie abia înfiin�at de 
marele s�u prieten, primul de acest fel din lume. Stabilit la Cluj, cu so�ia sa �i cele dou� fete, Marcelle �i Jacqueline, el 
avea s� petreac� în �ara noastr� cei mai prolifici ani din cariera sa universitar� �i �tiin�ific�. Ani în care a organizat 
campanii speologice îndelungate în Mun�ii Apuseni �i Carpa�ii Meridionali. La acestea, au luat parte, printre al�ii, A. 
WINKLER din Viena (specialist în fauna endogee �i inventatorul fileului ce-i poart� numele, înc� folosit �i ast�zi), 
celebrul abate H. BREUIL (care a studiat arta preistoric� din pe�terile Fran�ei �i Spaniei) �i L. FAGE, prietenul inseparabil 
al lui Racovi�� �i Jeannel. Rezultatele acelor fructuoase campanii biospeologice române�ti au fost publicate în nu mai 
pu�in de 19 volume ale „Buletinului Societ��ii de �tiin�e din Cluj”, fondat de Racovi�� în 1921. Tot în aceast� perioad� 
clujean� rodnic�, Jeannel a scris pentru studen�ii români primul curs de Biologie general� (Cours de Biologie générale, 
l’Evolution et l’Hérédité) – tradus în române�te de VAL. PU�CARIU (C. MOTA� & C.A. GHICA, 1969; GH. RACOVI��, 
1999).  

În 1927, R. JEANNEL a fost numit director al vivariului din Jardin des Plantes din Paris iar în 1931 profesor de 
entomologie la Muséum National d’Histoire Naturelle, când a trebuit s� p�r�seasc� definitiv România. Cei 27 de ani 
(1904-1931) petrecu�i al�turi de maestrul �i prietenul s�u Emil Racovi�� au fost cei mai boga�i în evenimente �tiin�ifice 
�i cei mai frumo�i din via�a sa. De aici înainte, el �i-a împ�r�it timpul între studiul vastelor colec�ii de coleoptere �i 
numeroasele campanii de explorare a pe�terilor din Europa, Africa, Canare �i America de Nord, colectând neîncetat 
fauna cavernicol� �i din solul p�durilor.  Peripe�iile �i rezultatele acestor expedi�ii sunt de asemenea, povestite în cartea 
deja men�ionat� (R. JEANNEL, 1950). Despre expedi�iile sale în Africa, Jeannel a �inut în aula Universit��ii din Ia�i, în 
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1937, un ciclu de trei conferin�e înso�ite de diapozitive (C. MOTA�, 1965b). Cu siguran��, Jeannel a fost deopotriv� un 
cercet�tor de laborator meticulos �i un mare explorator.  

Opera lui Jeannel este vast� �i profund�, bazat� pe material �i observa�ii adunate pe teren �i pe o analiz� 
temeinic� a rezultatelor de laborator care l-a condus la concluzii filogenetice �i paleobiogeografice de o mare 
însemn�tate. El vede dispersia geografic� a speciilor terestre pe Terra prin prisma teoriei transla�iei continentelor a lui 
Weneger a c�rui adept convins era. Prin opera sa, marele entomolog a fundamentat Biospeologia, �tiin�a creat� de EMIL 
RACOVI�� în 1907, odat� cu publicarea celebrului „Essai sur les problèmes biospeologiques”. Dup� C. MOTA� (1965a), 
„pietrele unghiulare” ale operei lui Jeannel sunt: Monographie des Bathysciinae (1924), Monographie des Techinae 
(1926, 1927, 1928), Faune cavernicole de la France (1926), La genèse des faunes terrestres (1941), Les fossiles vivantes 
des cavernes (1943) �i „La marche de l’Evolution” (1950) – toate scrise într-un stil atractiv, accesibil oricui. Ultima 
lucrare citat� îl arat� pe Jeannel ca adept al neolamarkismului , concep�ie prin care el a realizat cea mai cuprinz�toare 
sintez� a evolu�iei insectelor cunoscute pân� atunci. Monografiile sale care totalizeaz� multe mii de pagini nu sunt de 
sistematic� pur�. Sistematica i-a servit pentru a l�muri reparti�ia geografic� a speciilor �i evolu�ia liniilor filetice; 
speciile sunt prezentate sub toate aspectele: biologic, ecologic, etologic, biogeografic �i paleobiogeografic.  

Din explorarea celor peste 1500 de pe�teri, Jeannel s-a ales cu un reumatism care l-a chinuit în ultimii ani ai 
vie�ii. Când, în 1965, a fost ales membru de onoare al Academiei Române, el a fost foarte sensibil la aceast� m�rturie de 
recunoa�tere a meritelor sale, venit� din �ara de care-l lega atâtea amintiri. Pu�in dup� aceea, cu o lun� înainte de a 
împlini 86 de ani,  mai exact la 20 februarie 1965, marele savant se stingea la Paris. A  fost zi de doliu pentru speologia  
lumii întregi – cu atât mai mult pentru Institutul nostru, el fiind unul dintre pionierii Biospeologiei �i cel mai apropiat �i 
important colaborator al lui EMIL RACOVI��, în cadrul acestui Institut.  
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