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Cercetări româneşti în zonele 
polare: trecut, prezent şi viitor 

Ambasadorii României în 
regiunile polare în 2014 

 
Spre Polul Sud, în lunile februarie - martie 2014 şi  
spre Polul Nord, în lunile august - septembrie 2014 

 
În anul 2014, cu spărgătorul de gheaţă "Ortelius" am făcut două expediţii la 

cei doi poli ai pământului.  
În lunile februarie-martie, am ajuns la Ushuaia prin Budapesta - Paris - 

Buenos Aires, de unde m-am îmbarcat spre Polul Sud, pe itinerarul vasului 
"Belgica 1897-1899" şi am sub tipar cu lansare programată pe 15 ianuarie 2015 
cartea: "Emil Racoviţă şi urmaşii lui: Spre Polul Sud".  

În lunile august - septembrie ale aceluiaşi an 2014 am plecat spre Polul Nord, 
pe ruta Cluj Napoca – München – Oslo – Longyarbyen, de unde m-am îmbarcat 
din Isfjorden, pe acelaşi spărgător de gheaţă, explorând arhipelagul Spitbergen 
(Svalbard), de unde am pornit spre Calota Glaciară şi am coborât pe coasta de nord 
şi est ale Groenlandei explorând mai multe fiorduri şi în special pe cel mai mare 
dintre acestea "Kaiser Frantz Joseph Fjord". Am ajuns în capitala de est a 
Groenlandei, Scoresby Sund, unde ne-am oprit mai mult timp, după care am 
coborât spre Islanda, debarcând în portul Akureyri. 

Am traversat insula cu autocarul de la nord-est spre sud-vest până la 
Reykjavik, unde am stat câteva zile şi de unde am zburat la Oslo şi înapoi spre 
casă. 

În arhipelagul Spitsbergen am fost pe urmele lui Bazil Assan, fiul cel mare al 
lui Gheorghe Assan, cel care pe la mijlocul secolului al XIX-lea a introdus în 
Bucureşti "prima moară cu foc" din România.  

Arhipelagul Svalbard şi împrejurimile inclusiv Novaia Zemlea au fost 
explorate de către Bazil Assan, în anul 1896 cu vasul norvegian Erling Jart, într-o 
expediţie internaţională, împreună cu mai mulţi oameni de ştiinţă. Din această 
expediţie Bazil Assan a adus în România mostre botanice şi seminţe dar şi mostre 
zoologice pe care le-a predat Grădinii botanice şi Muzeului "Grigore Antipa" şi a 
ţinut conferinţe atât la Academia Română cât şi la Societatea Română de 
Geografie.  



Vedem aşadar că la sfârşit de secol al XIX-lea aproape concomitent, doi 
români explorau cei doi poli ai pământului: Bazil Gh. Assan spre Polul Nord, în 
1896 şi Emil Gh. Racoviţă (1897-1899) spre Polul Sud. 

În Groenlanda pe ţărmul de est, în apropiere de Scoresby Sund am găsit casa 
dr. Constantin Dumbravă, cunoscută sub numele de "Don Brava", cel care a trăit 
un an printre eschimoşi. 
 Pentru cea de-a doua explorare lucrez la un jurnal: "Spre Polul Nord, după 
doi români: Bazil Assan la sfârşit de sec. al XIX-lea şi Constantin Dumbravă 
la început de secol al XX-lea".  
 Spre Polul Sud am fost un grup de 6 Clujeni: Xantus Gabor, Xantus Aron, 
Xantus Agnes, Camelia Navroţchi, Adam Maurer şi Pompiliu Manea, cu care 
ocazie am turnat şi un film "Pe urmele lui Emil Racoviţă" iar spre Polul Nord am 
fost numai doi români: Iosif Pop şi Pompiliu Manea. 
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