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СЕA DE А 75-A ANIVERSARE

A PROFESORULUI

Dr. docent şt. TRAIAN I. ŞTEFUREAC

Aniversarea a trei sferturi de veac a prof. dr. docent şt. Traian I.

Ştefureasc constituie
— pentru cei care cunosc munca sa plină de abne-

gaţie şi devotament profesional — un fericit prilej de a-şi manifesta în-

treaga consideraţie pentru remarcabilele sale realizări în domeniul bo-

tanicii.

Născut pe meleaguri bucovinene, la 5,18 aprilie 1908 în oraşul
Cîmpulung Moldovenesc (jud. Suceava) — ca fiu al profesorului şi etno-

grafului loan Ştefureac iniţiatorul Muzeului de artă populară a cărui co-

lecţie a stat la baza înfiinţării acestei instituţii culturale şi al Minodorei

(n. Simionovici), —

a îndrăgit de mic copil natura, condus în drume-

ţii mai întîi de tatăl său, pe care a început apoi să o cerceteze şi să-i

deslege tainele încă din anii de şcoală. Ca elev al Liceului „Dragoş Vodă"

din localitate a efectuat nenumărate excursii pe obcinile din împreju-
rimile oraşului natal ca şi în alte zone ale Bucovinei. A participat la

numeroase drumeţii organizate de elevi, unele pe itinerarii îndrăzneţe,

pe ape (Valea Bistriţei) şi îndeosebi în munţi (Giumalău, Pietrosu Rod-

nei s.a.) fiind de multe ori iniţiator şi organizator. In aceste condiţii şi-a

început dialogul cu natura, pe care, fără încetare, îl continuă şi astăzi,

cu aceeaşi pasiune şi dăruire.

După terminarea studiilor liceale urmează cursurile Facultăţii de

ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi.

înzestrat cu aleasă pasiune pentru studiu şi dotat cu o rară putere

de muncă, cu vigoarea unui adevărat cercetător călăuzit de dragoste de oa-

meni sub grija şi îndrumarea părinţilor, pedagogi erudiţi, iar în for-

maţia sa ştiinţifică de iluştri săi profesori renumiţi oameni de ştiinţă pe

care nu i-a uitat : M. Guşuleac, E. Botezat, С Hurmuzachi, Fr. Netoly-

tzky, A. Penecke, P. lonescu-Bujor, N. Florescu, O. Marcu s.a., studentul

Tr. Ştefureac s-a format în şcoala botanică a prof. dr. M. Guşuleac, ca

un bun observator al plantelor şi a fenomenelor din natură, ca un neîn-

trecut cercetător al diferitelor grupe de organisme vegetale, al vieţii şi

relaţiilor dintre ele. dintre acestea şi mediul ambiant.
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După terminarea, cu deplin succes, a studiilor universitare (1934) in-

clusiv a Seminarului pedagogic universitar este încadrat profesor (timp

de 5 an.) la gimnazii, licee, Şcoala normală de învăţători s.a. timp în

care paralel cu sarcinile didactice şi-a intensificat, nu fără sacrificii şi

greutăţi, activitatea de cercetare ştiinţifică în botanică.

în această perioadă, s-a angajat la o muncă de pionierat în domeniul

ecologiei şi fitosociologiei briofitelor elaborîndu-şi teza de doctorat ~Cerc-
etări sinecologice şi sociologice asupra Briofitelor din Codrul secular

Slătioara (Bucovina)", susţinută „cu distincţie" (1940), lucrarea fiind

prima în ţară şi între primele de acest gen în bibliografia universală.

Aceasta 1-a consacrat, de la început, între deschizătorii de drum în cer-

cetările ştiinţifice de sinecologie cu numeroase implicaţii în ecologia mo-

dernă.

Pregătirea sa profesională, rezultatele obţinute în domeniul cerce-

tării ştiinţifice, precum şi calităţile deosebite de care a dat dovadă, i-a

determinat pe profesorii săi să-1 cheme în învăţămîntul superior (1940).
Astfel i-a fost creată posibilitatea să-şi consacre. în timp, întreaga sa pu-

tere de muncă şi pricepere pentru pregătirea mai multor zeci de pro-

moţii de studenţi şi pentru ridicarea pe trepte tot mai înalte a cerce-

tărilor de biologie vegetală în patria noastră.

începînd din anul 1940 şi pînă în anul 1973 a parcurs toate treptele
in ierarhia didactică universitară (preparator, asistent, şef de lucrări,

conferenţiar, profesor) în prezent profesor consultant cir. docent şt. în

cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti, făcîndu-şi da-

toria cu multă abnegaţie, impunînd stima şi respectul tuturor studenţilor

şi colaboratorilor săi,

In cadrul activităţii didactice pe care a desfăşurat-o, subliniem

înalta ţinută a cursurilor de botanică sistematică filogenetică, de bota-

nică generală, geobotanică şi de specializare (algologie, micologie, filo-

genie s.a.), ţinute studenţilor biologi. Menţionăm de asemenea nivelul şti-

inţific al lucrărilor de laborator şi seminariilor. competenţa cu care în-

druma şi coordona numeroasele aplicaţii practice ele teren, activitatea

studenţilor în cadrul cercului ştiinţific de specialitate, elaborarea lucră-

rilor de licenţă, de doctorat etc.

De-a lungul întregii sale activităţi a avut numeroase sarcini de con-

ducere şi obşteşti, de care s-a achitat cu mult simţ de răspundere şi cu

devotament. A fost mulţi ani titularul disciplinei şi al Catedrei de bota-

nică sistematică, şef de catedră, membru al Consiliului profesoral, pre-

şedinte sau membru în numeroase comisii ale facultăţii şi universităţii,

organizator şi îndrumător al activităţii de cercetare al cercurilor şti-

inţifice studenţeşti din Facultate (timp de 23 de ani), membru al Consi-

liului ştiinţific al Grădinii botanice, în Consiliul Institutului de biolo-

gie „Tr. Săvulescu" al Academiei R. S. România, al Consiliului ştiiţific

al Staţiunii Zoologice-Sinaia, în Comisia monumentelor naturii, şef de

sector şi de laborator în cadrul Institutului de ştiinţe biologice, membru

în colectivele de redacţie ale unor prestigioase periodice de specialitate

din ţară ale Academiei R. S. România —

~S

tudii" şi
~R
evue", membru

în Comitetul de redacţie al Florei R. S. România, al Analelor Universi-

tăţii, membru în Comitetul de organizare a celui de-al 3-lea Simpoziom
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Flora Еш-ораеа în România, membru în diferite comisii de lucru ale

Ministerului: Educaţiei şi învăţămîntului, etc.

Sub aspect organizatoric îşi aduce o contribuţie substanţială la dota-
rea disciplinei şi a Catedrei de Botanică sistematică, la refacerea pierde-
rilor suferite (1944) a Grădinii şi Institutului botanic, la organizarea şi
sistematizarea herbarului, construcţia noului institut şi organizarea se-

siunii ştiinţifico jubiliare cu aranjarea unei expoziţii a unor înaintaşi
botanişti români s.a. prilejuite de sărbătorirea centenarului Grădinii bota-
nice şi a inaugurării noului Institut botanic, a creării condiţiilor necesare

continuării cercetărilor şi a învăţămîntului botanic în capitala ţării.
Ca profesor consultant, începînd din anul 1973 desfăşoară, fără în-

trerupere, o activitate complexa, atît în calitate de conducător ştiinţific
a numeroşi doctoranzi, cit şi în domeniul popularizării ştiinţelor biolo-

gice, a istoriei botanicii, a ocrotirii naturii în patria noastră şi mai ales în

domeniul cercetării şi a creaţiei ştiinţifice pe care o desfăşoară şi as-

tăzi cu aceeaşi abnegaţie şi intensitate. Zi de zi, deschide primul labora-

toarele Catedrei de biologie vegetală şi le închide la ore cînd de mult a

rămas singur în „Cetatea botanicii de la Cotroceni".

Rodul activităţii pe care o desfăşoară se reflectă în impresionantul
număr de lucrări ştiinţifice publicate în revistele de specialitate din ţară

(ale Academiei, Universităţii şi Grădinii botanice, volume omagiale, oca-

zionale s.a.) ca şi din străinătate (Travaux bryologiques, Revue Bryolo-

gique et Lichénologique, Revue Algologique, Pollen et spores, Acta Scient.

Hung., Bull, of Bryology, Lejeunea, Journal of Bryology, Botaniceskii

Jurnal s.a.) sau comunicate la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară

şi străinătate.

Prodigioasa sa activitate ştiinţifică este concretizată într-un număr

de peste 400 de publicaţii (majoritatea ca singur autor, o parte în co-

laborare), care reprezintă expresia elocventă a muncii perseverente a

unui erudit botanist l
.

Este autor, sau coordonator şi colaborator, a unor lucrări de interes

major pentru ştiinţa botanică românească, unele cu caracter monografic,

în majoritate apărute în Editura Academiei R. S. Fomânia : Cercetări

sinecoîogice şi sociologice asupra briofitelor din Codrul secular Slătioara

(Bucovina), Păşunile alpine din Munţii Bucegi, Studii briologice în unele

formaţiuni de vegetaţie din România, Flora R.P.R. —R.S. România, Evo-

luţia plantelor oglindită în opere recente de botanică filogenetică (în 2 edi-

ţii), Atlasul complex „Porţile de Fier", Conspecte ale briofitelor din

Dobrogea, Moldova, Bucovina, Flora şi vegetaţia de la Porţile de Fier,

Flora şi vegetaţia Marmureşului, Volumul dedicat simpoziomului „Flora

Europaea" (Studii şi Revue, 1965). Rolul ecologic al briofitelor în con-

servarea ecosistemelor forestiere (făgete, molidişuri) s.a.

în spectrul larg al preocupărilor sale ştiinţifice din diferite dome-

nii ale biologiei vegetale un loc deosebit îl ocupă studiile briologice. Cre-

ator de şcoală şi pasionat cercetător, de teren şi laborator, ocupă prin

valoarea rezultatelor obţinute, în această ramură a criptogamiei, un loc

de seamă în biologia românească şi cea universală. Cele peste 120 de

1 Publicarea listei acestora va fi de un real folos sub aspect ştiinţific şi didactic.
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lucrări ale sale asupra briofitelor din România reprezintă expresia con-

cludentă a unei preocupări susţinute, soldată cu rezultate de deosebită

valoare ştiinţifică.

Iniţiativa editării exsiccatei „Bryotheca romanica constituie de

asemenea un fapt de interes naţional şi internaţional.

Lucrările de algologie şi micologie completează gama studiilor sale

de criptogamie. Ca iniţiator, organizator şi coordonator al editării, sub

egida Academiei R. S. România, a lucrării monografice
~F
lora crlptoga-

mică a R. S. România" desfăşoară o muncă de remarcabilă responsabili-
tate şi devotament ştiinţific.

Prin formaţia sa de taxo'omist şi sistematician, a abordat cu aceeaşi

competenţă şi studiul unor cormofite sub aspect floristic, taxonomic, ci-

tologie, fitocenologic şi arealografic. De remarcat sînt studiile sale de sin-

teză privind analiza caracterului general al florei unor provincii şi re-

giuni clin ţară (Dobrogea, Maramureş, Porţile de Fier, Munţii Bucegi,

Apuseni, ai Bucovinei, jud. Neamţ s.a.) ca şi acelea de analiză ale unor

categorii de elemente fitogeografice din flora României (ponto-sarmatice,

fooreal-nordice, arctic-alpine s.a.).

Multitudinea aspectelor de cercetare abordate, atît în domeniul plan-
telor inferioare cît şi a celor superioare pot fi integrate în următoarele

mari aspecte : ecologie, variabilitate, polimorfism, speciaţie, citologie-

cariologie, taxonomic şi citotaxonomie, morfologie şi anatomie, fiziologie,

embriologle, tératologie, corologie, arealografie, fitogeografie, florogeneză,

palinologie şi sporologie (electronomicroscopică de ultramorfologie),

speobotanică, cartare, evoluţie şi filogenie la plantele inferioare şi su-

perioare.

De menţionat sînt totodată unele lucrări de metodă şi concepţie în

briocenologie şi briocenotaxoncmie privind delimitarea şi încadrarea eco-

logică a asociaţiilor muscinale dependente de anumite substraturi, a da-

telor briologice în definirea fitoistorică şi geobotanică, studii asupra relic-

telor şi a endemitelor şi corologia lor, diferenţierea şi adaptarea în evoluţia

filogenetică a algelor verzi şi a briofitelor, concepţia asupra speciei la

briofite, problema tundrei alpine în Carpaţii României, priviri în taxono-

mia modernă cu rolul ei în cercetare şi învăţămînt s.a.

între taxonii noi descrişi (singur şi în colaborare) pentru ştiinţă sînt

varietăţile dintre alge — Cyanophyta : Hapalosiphon jontinalis var.

drepanocladii ; Rhodophyta dulcicole : Batrachospermum anatinum var.

polymorphum şi o serie de publicaţii despre Characee. Dintre ciuperci

(macromicete) sînt de menţionat acelea din unele făgete ale jud. Braşov
inclusiv acelea sfagnicole-turficole clin mlaştinile turboase, unele noi

semnalate pentru micoflora ţării. în studiile sale brio-şi fitocenologice
sînt de asemenea de menţionat numeroase specii de licheni.

Dintre Bryophyta. descrie varietăţile noi din cercul de variabilitate

la următoarele specii de Hepaticae : Reboulia hemisphaerica var. micro-

spora, Lophocolea cuspidata var. banatica s.a., iar dintre Musci : Tortula

subulata (Syntrichia subulata) var. gracilis, Orthotrichum rupestre var.

papillosum, Campylhmi stellatum var. dentatum, Hygrohypnum ochra-

ceum var. minor, Brach y the сhim populeiim- var. latifolium ca şi nume-
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roase forme (modifieaţiuni determinate ecologic-staţional) ; Cormophyla :

Chamaecystis albus montsr. racemosa, Carex dacica I". cc. longijolia s.a.
în lucrări succesive se ocupă ele speciile relicte, rare şi noi semna-

late dintre briofite în ţară. Astfel dintre Ilepaiicae : Bucegia romanica,

Ricciagougetiana, Moerckia hibernica (M. flotoviana), M. blyltii, Harpathus
flotovianus, Anastrcpta orcadensis, Lophozia hatcheri, Mylia taylori, Co-

lolejeunea rossettiana, Frullania jackii s.a., iar dintre Musci : Polytri-
chum sexangulare, Bu.vbanmia aphylla, Schistostega pennata (S. osmun-

dacea), Sphagimm wuljianum, S. balticum, Oetodiccras fontanum (O. ju-

Jianum), Pottia heimii, Aloina rigida, SchisUdium alpicola (Grimmia al-

picola var. latifolia), Splachnaceae (diferite genuri şi specii), Funaria

(Enthostodon) liungarica, F. mediterranea, Pohlia div. sp., Plagiobryum

demissum, Pseudobryum cinclidioides (Mnium cinclidioides), Aulacom-

nium turgidum, Catoscopium nigritum, Meesia triquetra, M. longiseta,
Philonotis div. sp., Conostomum tetragonum (C. boreale), Fontinalis, sp.,

Hooker ia Lucens, Helodhim blandowii (H. lanatum), Hylocomium pyre-

naicum s.a.

Se ocupă de asemenea, sub variate aspecte (ecologi-e, corologie, oito-

logie, fitogeografie şi fitocenologie), de unele cormofite relicte s.a., cum

sînt : Salix bicolor, Betula nana, B. warnstorfii, Cochlear ia pyrenaica şi

С p. var. borzaeana, Aubrieta croatica, Saxi fraga div. sp. (Secţia Tridac-

tylites), Viola palustris, V. epipsila, Arctostaphylos uva-ursi, Trientalis

europaea (în calunete), Andriala (Hieracium) levitomentosa, Cobresia

simpliciuscula, Carex chordorrhiza, С loliacea, C. capillaris, C. dacica,
Aristella bromoides (Stipa aristella), Calla palustris s.a.

Descrie numeroşi cenotaxoni noi din Bucovina (Slătioara, Poiana

Stampei, Lucina, Benia-Moldova Suliţa s.a.), Munţii Rodnei, Valea Lo-

trului şi Munţii Paring ca şi din alte masive carpatice. De remarcat sînt

asociaţiile relictare, unice în ţară şi rare în general Sphagnum wulfi-

anum cu Helodium blandoivii (Drăgoiasa-Păltin'.ş, V. Dornei), Aulacom-

nium turgidum cu Cobresia simpliciuscula (Pietrosu Rodnei) s.a.

Botaniştii din ţară îi dedică unii taxoni noi pentru ştiinţă : Polytri-

chum ştefureacii Plămadă. Hieracium alpinum L. var. ştejureacii Nyâr.,

Veronica urticifolia Jacq. f. ştefureacii Zaharia s.a.

Colaborează la exsicatele din ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi, Ba-

cău, Craiova).

Un loc deosebit îl ocupă în studiile sale problema ocrotirii naturii

avînd calitatea din partea Comisiei Monumetelor Naturii a Academiei

R. S. România de custode onorific al rezervaţiilor naturale din Bucovina

şi de conservator al monumentelor naturale pâduroase din această parte

a ţării. Un număr apreciabil de circa 100 ele lucrări (monografii, art'cole

ştiinţifice, dări de seamă, rapoarte, cronici, recenzii, conferinţe etc.) au

ca principal obiectiv cunoaşterea florei şi a vegetaţiei rezervaţiilor na-

turale din ţară şi îndeosebi din Bucovina şi Maramureş.

Prezenţa sa activă în viaţa ştiinţifică a ţării, participarea sa la un

număr impresionant de sesiuni ştiinţifice în ţară şi la unele din străi-

nătate (Cehoslovacia, Ungaria, Mongolia) au făcut cunoscute, prin comu-

nicările şi scrierile sale, principalele probleme care au constituit tema-
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tica variată şi de actualitate a acestor reuniuni. Ţine numeroase confe-

rinţe cu profil botanic, turistic s.a. în cadrul organizaţiilor obşteşti din

capitală şi din ţară ca şi la emisiunile de radio pentru ţară şi străinătate.

Membru al Secţiei de botanică a Societăţii de ştiinţe biologice din

România şi-a adus efectiv contribuţia valoroasă prin comunicări şi refe-

rate de specialitate atît în cadrul sesiunilor ştiinţifice de comunicări, a

organizării lor, cit şi prin participarea activa la toate cele 10 consfă-

tuiri naţionale de geobotanică din ţară.

Prof. dr. docent, şt. Traian I. Ştefureac a constituit şi constituie, pen-

tru un număr mare de tineri din patria noastră un adevărat mentor al

creaţiei lor ştiinţifice. în decurs de 20 de ani, un număr de 28 de bo-

tanist: au obţinut, sub conducerea sa ştiinţifică titlul de doctor în bio-

logie. Aceştia au beneficiat de o îndrumare atentă în elaborarea subiec-

telor tezelor lor de o largă tematică, variată şi actuală, de interes ştiin-

ţific şi aplicativ economic, pe care i-a condus, cu întreaga veracitate, la

adevărate reuşite ştiinţifico, luptînd pentru cinste şi corectitudine, progres

şi prestigiu în evoluţia ştiinţelor botanice româneşti şi a contribuit cu

generozitate la îndrumarea şi promovarea tineretului nostru studios în

domeniul biologiei vegetale.

Lucrările sale de istorie a botanicei constituie de asemenea o preocu-

pare majoră oglindită într-un număr de peste 100 de titluri privind ana-

liza operelor botanice ale unor erudiţi botanişti înaintaşi, contribuind

astfel substanţial la cunoaşterea mai îndeaproape a istoriei biologiei ro-

mâneşti. Studiile sale de acest gen cu sublinierea priorităţilor şi a con-

cepţiilor în biologie au avut şi au un argumentat caracter informaţional
la editarea de dicţionare privind personalităţile şi contribuţia acestora la

dezvoltarea botanicii româneşti şi a celei universale. Este colaborator la

ghidul bibliografic „Ştiinţa în Bucovina", editat de Biblioteca judeţenă-
Suceava.

în specialitatea sa directă a fost numit membru al asociaţiei „Inter-

national association of bryologists" I. A. B. de la Utrecht, al Asociaţiei

de cartare a briofitelor clin Europa (Liege), revenzor al lucrărilor briolo-

gice din ţară la „Revue bryologique et Lichénologique (Paris), colaborator

la lucrarea „Distribution of the european and macaronesian leverwoort

(Hepaticophytina) de sub redacţia prof. Dr. R. Duell (Duisburg) pentru

hepaticele din România.

Participă cu lucrări la congrese şi simpozioane internaţionale : Sim-

pozionul asupra evoluţiei plantelor de la Tihany-Ungaria (1970), la cel

de-al XII-lea Congres internaţional de la Leningrad (1975), la cel de-al

3-lea simpozion al briologilor din Europa centrală şi de est de la Praga

(1982), efectuează călătorii de studii şi conferinţe în Mongolia (1967),

Cehoslovacia (1968, 1982), Ungaria (1970).

Lucrările sale ştiinţifice sînt citate în operele botanice de speciali-

tate, publicate de J. Braun-Blanquet, J. Horwat-V. Glavac, H. Elenberg,

J. Smarda, A. L. Abramova-I. I. Abramov, L. Neumayer, J. Mickiewicz,

D. G. Horton. J. J. Barkman, K. Müller, H. Gams, F. Demaret, P. Stor-

nier, R. Grolle, E. Beck, A. S. Lazarenko şi colab., N. P. Massyuk, H. Mv-



hle-F. Le Blanc, G. Philippi, R. Marstaller, A. Bores, A. Boros. L. Vajda,
J. Podpëra, S. urban, Marshall R. Crosby, Alex, von Hübschmann,

К. G. Kararas, С. S. Clarke— J. G. Duckett etc.

Pentru activitatea sa ştiinţifică a fost distins cru premiile „Gh. Doja"'

(1957) şi „Ern. С. Teodorescu (1974) ale Academiei R. S. România şi i s-a

acordat, pentru activitate îndelungată în învăţămînt şi cercetare, de către

Consiliul de Stat, Ordinul „Steaua R. P. Române" (1964).

Bogata şi pilduitoarea sa activitate, reprezintă pentru cei care îşi

desfăşoară şi astăzi, alături de marea sa personalitate ca şi pentru nume-

roşi botanişti de orice vârstă din ţară, un îndemn continuu pentru auto-

depăşire

Cu sentimentul unei reale recunoştinţe, în numele celor care au

beneficiat de îndrumarea sa exigentă şi părintească ne asociem în urările

de viaţă lungă şi-i dorim aceeaşi tenacitate în munca sa plină de abnegaţie

pentru dezvoltarea continuă a botanicei româneşti.

Lector dr. VENERA IONESCU

Lector dr. IOAN CRISTUREAN


