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ABSTrAcT: Ion Țuculescu, well known as painter, was also an 
important biologist, almost forgotten. he graduated both Faculty 
of Biology and Medicine from Bucharest. he started to publish 
in foreign scientific journals as a student. his first study was on 
amphipoda (Crustacea) (a new genus and species of amphipods 
from Black sea). after war someone could find him as biologist at 
the Brâncovenesc hospital, at the Institute of Balneology, dedi‑
cated to the study of Infuzoria (Protozoa) from the Black sea and 
from caves (Bucegi Mt.). he described 99 genera and species of 
protozoans. Postumous appeared his monography on Tekirghiol 
saline lake.
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Ion Țuculescu, născut la Craiova în 19 mai 1910 şi care ne‑a părăsit în 27 
iulie 1962, este cunoscut mai ales ca pictor. Mai puţin cunoscută este activi‑
tatea sa ca om de ştiinţă. a fost atras de biologie, de problema tropismelor 
la insecte. Între 1928 şi 1936 urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe din 
Bucureşti. În paralel, în 1929 se înscrie şi la Facultatea de Medicină pe 
care o încheie în 1939 cu titlul de doctor. lucrează din 1950 la academia 
Română ca cercetător ştiinţific, colaborator extern. În 1951–1954 este şef 
de lucrări la spitalul Brâncovenesc, în aceeaşi perioadă debutează studiul 
lacului Techirghiol şi al infuzoriilor din apele lacurilor litorale şi din Marea 
Neagră. lucrările începute în laboratorul Institutului de Balneologie sunt 
continuate de el la staţiunea Zoologică de la agigea. Publică încă din anii 
studenţiei, atât în ţară cât şi în Franţa şi germania trei lucrări de entomo‑
logie şi una dedicată descrierii unui gen nou şi a unei specii noi de amfipod 
din Marea Neagră, Euxinia fagei Tucolesco, 1933.

În lucrarea sa „eine neue amphipodengattung Euxinia” [12], apărută 
în prestigioasa revista germană Zoologischer Anzeiger, în volumul 103 din 
1933 (conform cu menţiunea făcută la începutul lucrării, ea a fost primită 
la redacţie în 19 decembrie 1932), tânărul biolog român descrie un nou gen 
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de amfipod de la litoralul românesc al Mării Negre, Euxinia din familia 
gammaridae şi o specie nouă, pe care o putem numi specie tip pentru 
noul gen, Euxinia fagei, dedicată marelui specialist, Prof. louis Fage de 
la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris. („Dedic această specie 
recunoscutului specialist şi pe această cale îi mulţumesc foarte mult pentru 
bunătatea de a‑mi verifica diagnoza şi a‑mi recunoaşte specia nouă”).

lucrarea cuprinde şi 19 desene ilustrând caracterele morfologice ale 
speciei menţionate.

Fig. nr. 1 – Euxinia fagei Tucolesco, 1933, desen de Ion Țuculescu

genul Euxinia încă mai este valabil fiind menţionat în toate trata‑
tele actuale de sistematica amfipodelor (Barnard & Barnard, 1983, Fauna 
europea, 2013, World Register of Marine species, [3]), specia însă a fost 
sinonimizată cu Euxinia maeotica (sowinsky, 1894). alţii, între care sergiu 
Cărăuşu (1943) [6] consideră denumirea de Euxinia fagei ca fiind sinonimă 
cu Pontogammarus maeoticus, fără a face vreo referire la numele genului 
(recunoscând, probabil, tacit, valabilitatea lui) şi unii autori actuali înclină 
să‑l considere a fi sinonim cu Pontogammarus sowinski, 1904.

Din păcate nu cunoaştem cine l‑a iniţiat pe Țuculescu în studiul amfi‑
podelor şi dintre profesorii săi de la facultate (posibil Dimitrie Voinov?) să 
întreprindă acest studiu.

Cineva totuşi i‑a dat nişte indicaţii de unde, cum să colecteze şi cum să 
prepare materialul cercetat. În finalul articolului menţionează că colectat 
de la Carmen‑sylva (Constanza)(?).

Din păcate, legat de activitatea lui Țuculescu ca biolog marin, nu 
cunoaştem până acum decât nişte amintiri târzii, ale acad. Mihai Băcescu, 
cu care s‑a cunoscut puţin înainte de 1950, la Bucureşti şi agigea [4], [18].
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„L‑am cunoscut pe Țuculescu cu puţin înainte de 1950, cu ocazia vizitelor 
ce le făcea la Muzeul de Istorie Naturală «Grigore Antipa»; l‑am cunoscut mai 
bine în perioada 1952–1953, la Staţiunea zoologică Agigea, înfiinţată de Prof. 
Ioan Borcea în 1926… Țuculescu a venit acolo la îndemnul Prof. Tr. Dinculescu, 
şeful lui de atunci, spre a începe studiul microbiologiei lacului Techirghiol; 
studiul acesta l‑a pasionat în aşa măsură, încât rezultatele lui l‑au consacrat 
definitiv ca mare biolog.

Între anii 1952–1953 stătea rar la Staţiunea Agigea, el plecând de obicei cu 
probele pe care le lua din lac la Institutul de balneologie, spre a le studia acolo, 
spre a putea studia pe viu probele de vietăţi luate din Techirghiol.

Cum în acea vreme cercetam şi eu unele aspect din viaţa acelui lac, îl 
întâlneam uneori pe Țuculescu la câte un punct din jurul Techirghiolului, cu 
nelipsitul său sac de spate, plin cu tuburi şi reactivi, precum şi cu trusa de luat 
şi conservat probe din lac.

Alteori plecam împreună de la Agigea, fie în partea lui estică, adică în lun‑
gul cordonului ce‑l separă de mare, fie spre coada lacului – la Sălcii, la Urluchioi 
sau în alte părţi.

Ades discutam cu el problema acestui binefăcător lac şi perspectivele evo‑
luţiei sale; aceasta pentru că – de când îl studiase Prof. Paul Bujor, înainte de 
1930 – calităţile lacului începuseră a se înrăutăţi din pricina dispariţiei unei 
bune părţi din alga Cladophora … Pentru a urmări şi demonstra această scădere 
continuă a calităţilor terapeutice ale Techirghiolului, Țuculescu analiza mereu 
probe – uneori luate de trei ori pe zi – spre a le studia comparativ. Seriile de 
probe s‑au înmulţit, mai ales din 1953 când a început fructuoasa sa colaborare 
prietenească şi competenţă cu doctorii chimişti Maria Baldovin şi D. V. Narti 
… Țuculescu şi‑a dat seama nu numai de rolul principal pe care îl juca Artemia 
salina, acel crustaceu roşu ce pluteşte la suprafaţa apei, tot mai rar astăzi şi 
tufele de Cladophora, alge verzi filamentoase – ambele organisme stând la baza 
producţiei nămolului terapeutic… el îmbina astfel preocupările medicale cu cele 
de biolog.

Protozoarele – îndeosebi puzderia de infuzori de acolo – l‑au impresionat 
puternic, atât prin varietatea formelor lor bizare cât şi prin numărul lor mare. 
El spunea întotdeauna că «protozoarele nu pot fi studiate decât pe viu, şi numai 
după aceea pe materialul fixat»; a doua zi examina protozoarele fixate cu picro‑
formol şi le compara cu desenele schiţate pe viu. În zilele în care nu se ducea după 
probe şi nici la laboratorul special înfiinţat între timp în oraşul Techirghiol, în 
bună măsură chiar la insistenţele sale, Țuculescu picta.
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De aceea anii când lucrat la Staţiunea Agigea reprezintă pentru Țuculescu 
şi o perioadă de fecunde realizări artistice. 

Dacă până în 1950 în unele din picturile sale se vede că s‑a inspirat din 
forma şi din culorile fluturilor pe care‑i observa, nu numai în natură, ci şi la 
Muzeu sau în colecţia Dr. Popescu‑Gorj – azi şeful secţiei de Entomologie 
a Muzeului «Grigore Antipa» – în anii petrecuţi la Agigea, el s‑a inspirit din 
flora bogată a rezervaţiei naturale de acolo, a macilor îndeosebi, pentru culori 
şi mai ales după structura complicată a învelişului Infuzoriilor, pentru forme. 
Prelucrând, în subconştient poate, aceste structuri văzute în ajun la microscop, 
Țuculescu punea a doua zi mâna pe penel şi încerca să prindă astfel de structuri 
în culorile covoarelor olteneşti cu care era obişnuit. De aceea în tablourile sale 
apar adesea trăsături şi structuri caudate, ce amintesc şi reţelele de infuzori, 
redate bineînţeles în viziunea pictorului, care le interpreta în felul lui, după cum 
şi culorile fluturilor le vedea altfel decât pe cele originale. După ore de microscop, 
ieşea ades, grăbit, să facă o plimbare pe malul mării – iar apoi – lua penelul şi 
stătea ore întregi în faţa şevaletului. 

Picta repede, nervos, cu puţine întreruperi.
Dacă cineva, privindu‑l în timpul creaţiei artistice – să‑i fi fost el chiar pri‑

eten intim – îi reproşa că nu‑i deloc credincios naturii în picturile sale, el i‑o tăia 
scurt: «Nu te pricepi la artă»!

Şi‑n adevăr s‑a văzut ulterior, că arta lui era o artă de avangardă, pe care 
nu mulţi au înţeles‑o atunci când trăia şi o realiza el.

Ultima discuţie cu prietenul Țuculescu – căruia i‑am admirat neprecupeţit 
eforturile ce le făcea pentru multiplele‑i preocupări – am avut‑o cu două săptă‑
mâni înainte de a trece în nefiinţă.

I‑am făcut o vizită acasă; era în pat. Am stat de vorbă de una de alta; vorbea 
calm şi chiar având un zâmbet trist pe buze – deşi ştia précis, ca medic, ce boală 
îl roade şi că sfârşitul său nu era departe.

Cu acea ocazie mi‑a marturisit că ar dori să‑şi vadă publicată opera sa capi‑
tală de naturalist, pentru care muncise patru ani de zile: rezultatele cercetării 
sale asupra Techirghiolului. Dar, a adăugat el – de faţă cu soţia lui – că manus‑
crisul lucrării sale nu poate fi încredinţat nimănui altuia, decât mie, dacă eu 
mi‑aş lua sarcina să‑i duc la bun sfârşit opera.

Lucrarea nu era finită, abia pe trei sferturi redactată, restul ca foi volante, 
neordonate şi schiţe multe şi desene.

I‑am promis să‑i satisfac ultima dorinţă de naturalist şi aşa se face că în 
1965 a apărut, la Editura Academiei R.S.R., acea minunată carte «Biodinamica 
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lacului Techirghiol», bază de referinţă faţă de tot ce se întâmplă azi şi se va 
întâmpla mâine, cu acel lac – carte ce poate fi văzută şi ea în această expoziţie.

El a înscris în această carte, ca şi în pictură, priviri şi idei de vizionar; puţine 
din cele preconizate de el s‑au înfăptuit ici‑colo, multe însă nu, iar rezultatele 
s‑au dovedit aşa cum le‑a prevăzut el «în cazul când nu s‑ar fi luat măsurile 
preconizate».

Ar trebui ca mulţi dintre acei ce decid destinele litoralului nostru să citească 
cartea lui Ion Țuculescu, spre a opri cu un ceas mai devreme înrăutăţirea meca‑
nismului producător de nămol terapeutic al Techirghiolului.

Se poate conchide deci, fără greş, că formaţia de biolog şi formaţia sa de 
medic, fericit îmbinate: observaţiile sale asupra fluturilor şi altor vietăţi, precum 
şi cercetările sale directe asupra infuzorilor marini sau a lacului suprasărat altă‑
dată, au influenţat adânc opera sa artistică, poate în cea mai originală formă a ei.

Ion Țuculescu a fost o personalitate complexă: a trăit într‑un permanent 
neastâmpăr, mereu în căutare de ceva nou în domeniul biologiei (a descris de ex. 
mulţime de specii noi de infuzorii), a biologiei medicale mai ales, cât şi al artei. 
De la fidelele portrete şi peisaje ale începuturilor sale de pictor, la ciudatele lui 
autoportrete şi la complicatele pânze de mai târziu, în care se desluşeşte clar 
influenţa frumoaselor covoare olteneşti, îmbogăţite cu structuri de infuzorii şi 
împestriţate cu culorile florilor şi a «ochilor» de culoare ale aripilor de fluturi. 
Țuculescu se arată un permanent căutător de forme noi pentru transmiterea 
mesajului său artistic.”

Fig. nr. 2 – Pagină de manuscris a lui Ion Țuculescu

În 1961 îi apare la Paris o lucrare despre ecodinamica infuzoriilor de 
la litoralul Mării Negre [14], iar în 1962, anul morţii sale, două lucrări de 
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sistematica ciliatelor (infuzorii) din apele lacurilor litorale şi din Marea 
Neagră şi din apele subterane din peştera Ialomicioarei şi Peştera Muierii 
publicate în Franţa şi germania cu puţin timp înaintea dispariţiei sale 
[15], [16]. aici descria 99 de taxoni noi pentru ştiinţă, genuri, specii şi 
subspecii. Postum, în 1965, Mihai Băcescu, cu care se cunoştea din timpul 
sejururilor sale la agigea, se va îngriji de publicarea studiului său mono‑
grafic dedicat lacului Tekirghiol [17].

Fig. nr. 3 – Desene ştiinţifice realizate de Ion Țuculescu (arhiva 
Muzeului Naţional de Istorie Naturală „grigore antipa”)

Pentru actualizarea denumirilor ştiinţifice am consultat mai multe 
lucrări [1], [2], Foissner & adam, 1987, Foissner, 1983, Foissner & Kuidong 
Xu, 2007, jun gong, 2004, 2007, hemberger, 1987), inclusiv de pe internet 
[19–28].

Protozoa
Ciliophora
Ordinul Prostomatea
subordinul Prostomatida

Familia Prorontidae

genul Prorodon ehrenberg, 1833
Prorodon navicularis Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, apă salmastră, colectat în mai 1955.
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genul Pseudoprorodon Blochmann, 1886
Pseudoprorodon eforianus Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, biotop marginal, salmastru.

Familia Placidae
genul Placus Cohn, 1866
Placus eforianus Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, apă salmastră, colectat în decembrie 1956.

Clasa gymnostomatea
Ordinul haptorida
Familia lagynophyridae
genul Lagynophrya Kahl, 1927
Lagynophrya perlata Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, teren mlăştinos, ape salmastre, colectat în noiembrie 
1954.

Lagynophrya rigida Tucolesco, 1962a
Eforie Sud, ape salmastre, colectat în mai 1955.

Clasa Kinetofragminoporea
subclasa gymnostomatida
Ordinul Karyorelictida
genul Trachelocerca ehrenberg, 1840
Trachelocerca polyhalina Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, zona centrală, halobiontă de ape polihaline, fun‑
dul lacului, colectat iarna 1956–1957.

Trachelocerca nigrocephala Tucolesco, 1962a
Eforie Sud, apă salmastră, colectat în decembrie 1955.

Ordinal spathidiida
Familia Trachelophyllidae
genul Trachelophyllum Clap. et l., 1858
Trachelophyllum triangulatum Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, apă salmastră, colectat în martie 1956.

Trachelophyllum biacuminatum Tucolesco, 1962a
Eforie Sud, apă salmastră, colectat în martie 1956.

Ordinal Pleurostomatida
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Familia loxophyllidae
genul Loxophyllum Wrzesniowski, 1870
Loxophyllum elongatum Tucolesco, 1962a

Între Eforie Nord şi Eforie Sud, teren mlăştinos şi din lungul lacu‑
lui Tekirghiol, colectat în octombrie 1954.

genul Vasicola Tatem, 1869
Vasicola vesiculata Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, apă salmastră, colectat în 28 mai 1955.

Vasicola brevis Tucolesco, 1962a
Agigea, august 1954.

Vasicola procera Tucolesco, 1962a
Lacul Tekirghiol, probă marginală, biotop bogat în hidrogen sul‑
furat, 29 august 1954.

genul Metacystis Cohn, 1866
Metacystis tekirghiolica Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, august 1953.

Metacystis agigeana Tucolesco, 1962a
Halobiont de salinitate redusă, colectat în septembrie 1954.

Metacystis nana Tucolesco, 1962a
Agigea, colectat în 17 aprile 1955.

genul Nannophyra Kahl, 1933
Nannophyra costata Tucolesco, 1962a

Marea Neagră, colectat în aprilie 1955.

Familia aperthospathulidae Foissne & Kuidong Xu, 2007
genul Apertospathula Foissner & Kuidong Xu, 2007
Apertospathula (Spathidium) swarezewskyi (Tucolesco, 1962)

Lacul Agigea.

genul Lionotus Wrzesniowski, 1870
Lionotus naviculiformis Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, colectat în ianuarie 1956.

genul Acineria Maupas, 1883
Acineria uncinata Tucolesco, 1962a
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Lacul Tekirghiol, colectat în vara 1954.

Ordinul loxodida
Familia loxodidae
genul Loxophyllum Wrzesniowski, 1870
Loxophyllum elongatum Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, între Eforie Nord şi Eforie Sud, în teren mlăşti‑
nos, colectat în octombrie 1954.

genul Remanella Kahl, 1933
Remanella rotundata Tucolesco, 1962a

Eforie sud, apă salmastră.

subcalasa hypostomatia
Ordinul Nassuida
genul Nassula ehrenberg, 1833
Nassula rosea Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, sursă de apă dulce afluentă în lac, colectat în 29 
august 1954.

Ordinul Cyrtophorida Fauré‑Fremiet in Corliss, 1956
Familia Chlamydodontidae stein, 1859
genul Chlamydodon ehrenberg, 1837
Chlamydodon erythromaculatus Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, apă salmastră.

Familia linchellidae jankowski, 1968
genul Coeloperix Deroux, 1976
Coeloperix eforiana (Tucolesco, 1962)

Teren mlăştinos între Eforie Nord (Vasile Roaită) şi Eforie Sud.

Clasa Cyrtophoria
Ordinal Cyrtophorida
Familia Chilodonellidae Deroux, 1970
genul Chilodonella strand, 1926
Chilodonella osrima Tucolesco, 1962a

Marea Neagră, colectat în iulie 1955.

subclasa hypostomatia
Ordinal Cyrtophorida
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genul Hartmannula Poche, 1913
Hartmannula ocellata Tucolesco, 1962a

Agigea, colectat în 2 septembrie 1954.

genul Trochilioides Kahl, 1931
Trochilioides artemiae Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, pe Artemia salina.

genul Spirodysteria gong j., Choi j. K., Roberts D. M., Kim s. Y.,   Min 
g. s., 2007
Spirodysteria kahli (Tucolesco 1962)

Lacul Tekirghiol, zonă suprasărată.

genul Trimyema lackey, 1925
Trimyema kahli Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, zona suprasărată, organism polisaprob.

Trimyema alfredkahli Tucolesco, 1962a
Marea Neagră, probă polisaprobă, colectat în martie 1955.

Clasa Oligohymenophorea
subclasa hymenostomatia
Ordinal scuticociliatida small, 1967
genul Sertumia Tucolesco, 1962
Sertumia tekirghiolica Tucolesco, 1962

Eforie Sud, apă salmastră.

Familia Philasteridae Kahl, 1931
genul Philaster Fabre‑Dom, 1885
Philaster salinus Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, apă suprasărată.

Philaster resedaceus Tucolesco, 1962a
Marea Neagră şi din bazine laterale în imediata proximitate a lacu‑
lui Tekirghiol.

Familia uronematidae Thompson, 1964
genul Uronema Dujardin, 1841
Uronema constantziana Tucolesco, 1962a

Marea Neagră, Constanța, colectat în martie 1956.

Familia Pleuronematidae Kent, 1882
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genul Pleuronema Dujardin, 1836
Pleuronema nana Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, zonă mlăştinoasă, colectat în 1952 şi 1953.

genul Metopus Clap. et l., 1858
Metopus bivillus Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, colectat în noiembrie 1953.

Metopus latusculistes Tucolesco, 1962a
Lacul Agigea, colectat în august 1954.

Metopus vestitus major Tucolesco, 1962a
Marea Neagră.

Metopus sapropelicus Tucolesco, 1962a
Lacul Agigea, salmastru, colectat în vara lui 1954.

Familia spirostomidae s. Kent, 1881
genul Blepharisma Perty, 1852
Blepharisma violacea Tucolesco, 1962a

Lacul Agigea, salmastru, colectat în vara lui 1954.

genul Parablepharium Kahl, 1932
Parablepharium kahli Tucolesco, 1962a

Stațiunea Agigea, Eforie Sud.

Parablepharium kahli uninucleata Tucolesco, 1962a
Marea Neagră, colectat în iulie 1956.

Familia Peritromidae stein, 1867
genul Peritromus stein, 1862
Peritromus kahli Tucolesco, 1962a

Între Eforie Nord şi Eforie Sud, colectat în 1953.

Peritromus sandinae Tucolesco, 1962a
genul Strombidium Clap. et l., 1859
Strombidium opisthostomum Tucolesco, 1962a

Stațiunea Agigea, colectat în august 1955.

Strombidium costatum Tucolesco, 1962a
Marea Neagră, Agigea, probă litorală, biotop stâncos, colectat în 
martie 1955.
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Strombilidium schewiakoff, 1893
Strombilidium sulcatum Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, august 1953.

Strombilidium polyhalinum Tucolesco, 1962a
Lacul Tekirghiol.

Clasa hypotrichea
Ordinul urostylida
Familia Kahliellidae
genul Kahliela Tucolesco, 1962a
Kahliela leptocirra Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, zona halistatică centrală.

genul Holosticha Wrzesniowski, 1877
subgenul Holosticha Kahl, 1932
Holosticha diademata (Rees,1883) Kahl,1932 (sin. H. teredorum 
Tucolesco, 1962)

Eforie Sud, zona litorală, pe Teredo navalis, colectat în noimebrie 
1957.

Ordinul euplotida small & lynn, 1985
subordinul euplotina jankowksi, 1979
Familia aspidiscidae ehrenberg, 1830
genul Aspidisca ehrenberg, 1830
Aspidisca costata tetracirrata Tucolesco, 1962a

Lacul Agigea.

Aspidisca nana Tucolesco, 1962a
Eforie Sud, zona mlăştinoasă, colectat în 1952–1954.

genul Tucolesca (sin. Leptodiscus Tucolesco, 1962) lorn in Corliss, 
1979
Tucolesca mirabilis (Tucolescu, 1962) (sin. Leptodiscus mirabilis 
Tucolesco, 1962)

Lacul Tekirghiol, zona suprasărată, probă analizată de D‑na Maria 
Baldovin.

genul Vorticella (linne) ehrenberg, 1838
Vorticella eforianus Tucolesco, 1962a
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Eforie Sud, colectat în mai 1955.

genul Cothurnia ehrenberg, 1831
Cothurnia tekirghiolica Tucolesco, 1962a

Lacul Tekirghiol, pe filamentele de Cladophora sp.

genul Pyxicola Kent, 1881
Pyxicola eforiana Tucolesco, 1962a

Eforie Sud, colectat în noiembrie 1955.

genul Plagiocampa schewiakoff, 1893
Plagiocampa macrostoma Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, colectat în iulie 1958.

Plagiocampa binucleata Tucolesco, 1962b
Peştera Muierii, Baia de Fier, depozit de guano, colectat în 3 sep‑
tembrie 1958.

genul Prorodon ehrenberg, 1833
Prorodon declinatus Tucolesco, 1962b

Munții Bucegi, turbăria din Valea Horoabei, colectat în 3 septem‑
brie 1960.

genul Lagynophrya Kahl, 1927
Lagynophrya polymorpha Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, colectat în 5 august 1958.

genul Pseudoenchelys Tucolesco, 1962b
Pseudoenchelys armata Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, ape interne, colectat în 6 august 1958.

genul Spelaeonecta jankowski, 1975 (sin. Faureia Tucolesco, 1962)
Spelaeonecta brevizonata (Tucolesco, 1962)

Peştera Ialomicioarei, în guano din peştera Baia de Fier, colectat 
în 1958 şi 1960.

Spelaeonecta spissa (Tucolesco, 1962)
Peştera Ialomicioarei, colectat în 3 septembrie 1960.

Spelaeonecta armata (Tucolesco, 1962)
Peştera Ialomicioarei, colectat în 3 septembrie 1960.

Spelaeonecta cavernicola (Tucolesco, 1962)
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Peştera Ialomicioarei, colectat în 8 septembrie 1958.

Spelaeonecta longizonata (Tucolesco, 1962)
Peştera Ialomicioarei, colectat în 10 august 1958.

genul Jeanellia Tucolesco, 1962b
Jeanellia spelea Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, din lacul interior, colectat în 3 august 1958.

genul Lacrymaria ehrenberg, 1830
Lacrymaria decussata Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în 3 august 1958.

genul Baznosanuia Tucolesco, 1962b 
Baznosanuia nana Tucolesco, 1962b

Peştera Baia de Fier, colectat din guano, sfârşit august 1958.

genul Racovitzaiella aescht, 2001 (sin. Racovitzaia Țuculescu, 1962b)
Racovitzaiella paradoxa (Tucolesco, 1962b)

Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în august 1958.

genul Celerita Tucolesco, 1962b 
Celerita globosa Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în 3 august 1958, 
valea Horoaba, ape de suprafață, aproape de P. Ialomicioarei, sep‑
tembrie 1960.

genul Spathidium Dujardin, 1841
Spathidium faurefremieti Foissner, 2003 (sin. S. faurei Tucolesco, 1962)

Peştera Ialomicioarei, colectat în august 1958.

genul Orcavia Tucolesco, 1962b
Orcavia spelea Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în 3 august 1958.

genul Chilodonella strand, 1926
Chilodonella kahli Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în 3 august 1958.

Chilodonella plicata Tucolesco, 1962b
Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în 3 septembrie 1958.

Chilodonella uncifera Tucolesco, 1962b
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Peştera Ialomicioarei, colectat în 24 august 1958.

genul Microdysteria Kahl, 1933
Microdysteria kahli Tucolesco, 1962b
genul Hexotrichia Conn, 1905
Hexotrichia macrostoma Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, colectat în august 1958.

genul Ophryoglena
Ophryoglena kahli Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, colectat în 8 august 1958.

genul Glaucoma ehrenberg, 1830
Glaucoma kahli Tucolesco, 1962b

Peşterile Ialomicioarei şi Muierii, colectat în 1958 şi din ape epigee, 
valea Horoabei (aproape de P. Ialomicioarei), 1960.

genul Microthorax engelmann, 1861
Microthorax penardi Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, colectat în 3 august 1958.

genul Cinetchilum Perty, 1852
Cinetchilum kahli Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei şi din pârâiaş rapid, din apropierea peşterii, 
colectat în august 1958.

genul Cyclidium O. F. Müller, 1786
Cyclidium tuber Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, mică fosă cu apă, colectat în septembrie 
1960 şi din valea Horoabei, ape epigee, 200 m de peşteră.

genul Pseudoblepharisma Kahl, 1926
Pseudoblepharisma montana Tucolesco, 1962b

Peştera Ialomicioarei, apă stagnantă, colectat în 3 august 1958.

genul Strobilidium schewiakoff, 1893
Strobilidium lineolatum Tucolesco, 1962

Peştera Ialomicioarei, la locul de vărsare a apei în lacul interior al 
peşterii, colectat în septembrie 1960.

genul Hypotrichidium Ilowaisky, 1921
subgenul Urostrongylium Kahl, 1932
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Hypotrichidium deflectum Tucolesco, 1962b
Peştera Baia de Fier, colectat din guano în septembrie 1958.

genul Holosticha Wrzesniowski, 1877
subgenul Holosticha Kahl, 1932
Holosticha retrovacuolata Tucolesco, 1962b

Peşterile Ialomicioarei, Baia de Fier şi Polovragi, colectat în 1958.

genul Opisthotricha Kent, 1881
Opisthotricha faurei (Tucolesco, 1962b)

Peştera Ialomicioarei, apă subterană şi mic pârâiaş în exteriorul 
peşterii, colectat în august 1958.

Din păcate, fragilele preparate microscopice făcute de Țuculescu nu 
s‑au păstrat. au rămas ca amintire a acestei strădanii cvasinecunoscute, 
câteva pagini de manuscris, câteva desene, la Muzeul „grigore antipa”, 
salvate graţie regretatutului Mihai Băcescu căruia îi mulţumim postum 
pentru tot ce a făcut pentru confratele lui în ale biologiei.
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