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PROFESORUL ION T. TARNAVSCHI —

ANATOMIST ŞI EMBRIOLOG

G. ТОМА *

Sărbătorim astăzi, cu cinstea care se cuvine marilor oameni de şti-

inţă, cu emoţie, mîndrie şi bucurie, împlinirea vîrstei de 80 de ani de

către unul din iluştrii dascăli ai Universităţii din Bucureşti, profesorul
dr. docent lON T. TARNAVSCHI, care timp de 45 de ani a slujit-o cu

devotament, cu pasiune şi desăvîrşită competenţă profesională.

Eminent cadru didactic al celei mai mari Universităţi a ţării, dascăl

prin vocaţie, pasionat cercetător, cu remarcabile contribuţii ştiinţifice în

botanică, profesorul lON T. TARNAVSCHI s-a făcut cunoscut în ţară şi

peste hotare prin lucrările sale de cariologie, algologie, palinologie, ana-

tomie şi embriologie vegetală.

Ţinuta morală şi dăruirea cu care s-a consacrat ridicării tinerelor

generaţii de-a lungul carierei sale didactice şi de cercetare ştiinţifică,

capacitatea organizatorică şi omenia pe care le-a manifestat ca direc-

tor al Grădinii botanice şi decan al Facultăţii de biologice din

Bucureşti au rămas model pentru discipolii săi, mulţi din ei astăzi cadre

didact i с e şi cercetători de prestigiu în diferite institute de

învăţămînt superior şi de cercetare ştiinţifică din Bucureşti şi din alte

centre universitare ale ţării.

Ca unul care mi-am desăvîrşit pregătirea profesională, prin docto-

rat, sub conducerea eruditului om de ştiinţă lON T. TARNAVSCHI,
numărîndu-mă cu justificată mîndrie printre discipolii domniei sale, voi

încerca — în cele ce urmează — să surprind contribuţia botanistului

român în domeniul morfologiei, anatomiei şi embriologiei vegetale.

în cei 55 de ani de cînd slujeşte şcoala superioară românească, pro-

fesorul lON T. TARNAVSCHI a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică,
în diferite domenii ale biologiei vegetale, elaborînd şi publicînd pînă în

prezent aproximativ 300 de lucrări originale, de sinteză şi de orientare

ştiinţifică, de popularizare, recenzii etc. ; dintre acestea, aproape 50

(scrise singur sau în colaborare) sie referă 1a morfologia, anatomia şi

embriologia plantelor.

* Universitatea „Al. I. Guza", laşi.
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Profesorul lON T. TARNAVSCHI cercetează plante spontane şi cul-

tivate, furajere, textile şi horticole, plante terestre, de apă şi de mlaştină,

acvatice şi temporar acvatice, plante carnivore etc. Sînt studiate organe

vegetative, cu deosebire tulpina (în cazul plantelor textile şi acvatice) şi

frunza (în cazul gramineelor furajere şi al plantelor carnivore), meta-

morfozele adaptative ale frunzei (1a plantele carnivore) şi originea filo-

genetică a acestui organ. în acelaşi timp acordă o atenţie deosebită stu-

diului morfoanatomic al organelor de reproducere (gineceul, sămînţa şi

fructul), procesului de reproducere la angiosperme (înmulţirea vegeta-

tivă, fecundaţia) în strânsă corelaţie cu evoluţia plantelor. Toate aceste

probleme se referă 1a plante din grupe foarte diferite de dicotiledonate şi

monocotiledonate : structura organelor vegetative 1a numeroase specii

de Astragalus, natura morfologică a gineceului inferior 1a diferite specii

de Berberis s.a. (legată de considerarea filogenetică a elementelor care

constituie floarea angiospermelor), morfogeneza fructului 1a Oleaceae,

Aristolochiales, Ligustrales şi Helobiales (prin care se contribuie 1a eluci-

darea legăturilor de înrudire a diferitelor unităţi sistematice în cadrul

grupelor studiate, în raport cu celelalte unităţi taxonomice mai mari).

Pe baza unei largi bibliografii de specialitate şi a experienţei proprii

de cercetare, în anul 1975/1976 profesorul lON T. TARNACSCHI publică

„Noul sistem morfogenetic al fructelor 1a an-

gios p e r m e", în care face o prezentare edificatoare asupra formării

fructului, dă definiţia cuprinzătoare a fructului după MIHAI GUŞU-

LEAC, înfăţişează sistemul morfogenetic de fructe al aceluiaşi botanist

român (publicat în anul 1938), cu o completare în ceea ce priveşte fruc-

tele bгасhisi n с a r p e, propune denumirea acestui nou sistem

morfogenetic de fructe ca aparţinînd lui MIHAI GUŞULEAC (1938) şi

lui HUBERT WINKLER (1939), în egală măsură, întrucît şi acesta din

urmă a publicat sistemul său de fructe aproape simultan cu Mihai

Guşuleac.

Cercetările de morfologie şi anatomie au caracter comparativ taxo-

nomic, ontogenetic, ecologic şi filogenetic ; oprindu-ne 1a prima trăsă-

tură, reliefăm aprofundatele cercetări privind dezvoltarea stomatelor 1a

plantele carnivore şi originea morfologică a fibrelor textile. Referindu-ne

1a studiul complex privind fibrele textile, subliniem că au fost cercetate

1a diferite specii de Moraceae şi Urticaceae, arătîndu-se că în ambele

cazuri fibrele apar în acelaşi mod şi sînt de două feluri : periciclice (pri-
mele diferenţiate, în periciclul pluristratificat al tulpinii) şi liberiene

(care se diferenţiază în mod secundar, începînd întîi în liberul primar şi
continuînd în liberul secundar) ; ambele categorii de fibre apar odată cu

trecerea 1a structura secundară a tulpinii (1a Urticaceae fibrele liberiene

se diferenţiază în liber numai 1a plantele tinere, 1a plantele mature ast-

fel de fibre formîndu-se în parenchimul interfascicular) ; folosirea terme-

nilor de fibre periciclice şi fibre liberiene (în locul celor liberiene primare,

liberiene secundare) exprimă mai clar natura morfogenetică a acestor

elemente mecanice.

In domeniul embriologiei, profesorul ION T. TÂRNAVSOHI publică

o serie de rezultate obţinute în urma cercetărilor efectuate asupra unor

reprezentanţi din familiile Vitaceae şi Rosaceae. Ocupîndu-se de stu-
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diul repausului de iarnă şi al pragului biologic 1a mugurii floriferi de 1a

cais, de diferenţierea mugurilor de rod 1a aceeaşi plantă (aprofundînd pro-

cesele de rnicrosporogeneză şi macrosporogeneză), autorul precizează
momentul intrării şi ieşirii din faza de repaus a mugurilor floriferi, sub-

liniind că aceste momente se caracterizează prin manifestări morfolo-

gice (sesizate 1a exterior, cu ochiul liber) şi prin modificări celulare (evi-

denţiate 1a microscop). Parte din aceste rezultate au fost prezentate şi
1a Congresul internaţional de horticultura, ţinut 1a Bruxelles.

Totodată, profesorul lON T. TARNAVSOHI întreprinde (în colabo-

rare) cercetări citologice, anatomice şi 'morfologice legate de genetica

experimentală asupra unor organisme obţinute pe calea hibridării vega-
tative şi a încrucişării îndepărtate din punct de vedere sistematic 1a

soiuri de tomate, 1a cereale (soiuri de Trvtteum, Secole, Neo-Aegilotriti-

cum, Neo-Secalotriticum, Agropyron) şi 1a plante horticole (Fragaria
moschata, Prunus persiea şi genitorii lor), subliniind caracterul lor hibri-

dogen şi gradul de consolidare genetică, respectiv citologică, ca soiuri

sau forme noi, valoroase din punct de vedere practic. Unele din aceste

rezultate au fost comunicate 1a diferite sesiuni jubiliare şi congrese inter-

naţionale ţinute 1a Moscova şi Montreal.

La cele de mai sus se adaugă numeroase traduceri şi recenzii după

importante opere de biologie, manuale, cursuri şi tratate de botanică în

general, de morfologie şi anatomie vegetală în mod deosebit.
,

Lucrările de morfologie, anatomie şi embriologie elaborate de profe-
sorul lON T. TARNAVSCHI (singur sau în colaborare) sînt publicate în

numeroase reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, între care

menţionăm Revue roumaine de biologie (sér. de biol. vegét.), Studii şi
cercetări de biologie (seria de biologie vegetală), Acta Botanica Horti

Bucurestiensis, Buletinul Grădinii botanice din Cluj, Buletinul secţiei

ştiinţifice a Academiei Române, Culegere de studii şi articole de bio-

logie (Grădina botanică din laşi), Natura, Lucrările Congresului inter-

naţional de horticultura (Bruxelles), Lucrările Congresului internaţional
de genetică (Montreal), Feddes Repertorium, ca şi în unele volume spe-

ciale editate de către Academia R.S.R., cum ar fi „Omagiu lui Traian

Săvulescu", „Istoria ştiinţei (Biologia)" s.a.

Contribuţiile originale ale profesorului lON T. TARNAVSCHI sînt

recenzate în diferite buletine de informare (Bulletin Signalétique, Her-

bage Abstracts, Referitivnyi Jurnal s.a.), citate de numeroşi specialişti
din ţară şi din străinătate (unele din ele fiind citate şi în prestigioasa

colecţie „Handbuch der Pflanzenanatomie").
Nu putem încheia această succintă prezentare fără a arăta că pro-

fesorul ION T. TARNAVSCHI a elaborat un foarte documentat curs de

Morfologia plantelor (aflat, ca manuscris, în Biblioteca Institutului Bota-

nic din Bucureşti), iar în colaborare a publicat două ediţii din mult apre-

ciatul „Practicum de morfologie şi anatomie vege-

tal ă", ilustrat cu numeroase şi originale figuri. Aceste preţioase mate-

riale puse 1a dispoziţia studenţilor şi a specialişitilor din domeniu, se

bazează pe o îndelungată experienţă didactică, pe experienţa proprie de

cercetare, pe o largă şi diversificată documentare, se caracterizează prin-
tr-o claritate de cristal şi o acurateţe ireproşabilă, prin stil de exprimare
deosebit de plăcut. Este, aici, locul să ne exprimăm admiraţia faţă de



erudiţia profesorului ION T. TARNAVSCHI, faţă de omul de ştiinţă cu

o valoroasă bibliotecă personală (deschisă pentru oricine), cu perma-

nente legături de schimb cu botanişti străini, cunoscător al principalelor
limbi de mare circulaţie.

Ca profesor şi cercetător de recunoscută competenţă, doctorul docent

lON T. TARNAVSCHI, în decursul anilor, a făcut parte din nenumărate

comisii de analiză a cursurilor şi îndrumătoarelor de lucrări practice, de

promovare a cadrelor tinere, de doctorat, a fost referent de specialitate

pentru unele manuale, tratate şi monografii.

,
Din anul 1953 profesorul lON T. TARNAVSCHI are conducere de doc-

torat în botanică în general, în morfologia şi anatomia plantelor în sipe-

cial, participînd prin aceasta 1a formarea unui mare număr de specialişti.
Mă număr, alături de alţi colegi ieşeni printre acei care şi-au ales con-

ducător ştiinţific de doctorat pe distinsul şi preţuitul botanist, pe omul

exigent, corect, blînd şi sfătos, care este profesorul lON T. TARNAV-

SCHI, părinte spiritual pentru mulţi dintre acei ce ne-iam aflat 1a sărbă-

torirea maestrului nostru, spre a-i exprima prinosul nostru de recunoş-
tinţă.

Ca profesor, şef de catedră, decan şi director al Grădinii botanice din

Bucureşti, ca vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Biologice şi pre-

şedinte al secţiei de botanică, lON T. TARNAVSCHI a format mulţi
colaboratori (nu numai botanişti, ci şi pomologi farmacologi, silvicultori),
este iniţiatorul a două reviste (Acta Botanica Horti Bucurestiensis şi
Comunicările de botanică ale S.S.E.), iniţiatorul construcţiei localului

Institutului Botanic, organizatorul Laboratorului de morfologie şi anato-

mie vegetală, organizatorul Muzeului Grădinii botanice din Bucureşti,
membru în comitete de redacţie ale unor prestigioase reviste din ţară şi
din străinătate.

în .aceste momente de cinstire, vă rog să primiţi, mult stimate şi
iubite magistre, din partea botaniştilor ieşeni, a mea personal, recunoş-

tinţa şi preţuirea noastră, urări de sănătate, de noi realizări profesionale,

pentru propăşirea neîncetată a biologiei româneşti. La mulţi ani să trăiţi

în mijlocul nostru, al celor care vă stimăm şi vă urmăm exemplul lumi-

nos în muncă şi viaţă.
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