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I. T. TARNAVSCHI — PIONIER AL STUDIILOR

DE CARIOSISTEMATICA, CARIOLOGIE

SI CITOGENETICÄ VEGETALĂ ROMÂNEASCĂ

L. GAVRILĂ, I. LUNGEANU

Activitatea ştiinţifică a profesorului I. T. TARNA VSCHI, în dome-

niul cariologiei, cariosistematicii şi citogeneticii, debutează printr-un stu-

diu riguros cariosistematic al genului Pulmonaria, tipărit sub titlul „Stu-

dii oaryo-sistematice 1a genul Pulmonaria L. cu accentuarea morfologiei
chromosomilor şi a meiozei", publicat în Buletinul de Ştiinţe din Cer-

năuţi, voi. IX, fasc. 1 şi 2 1935, A1—122.

Lucrare de mare amploare, ea însăşi constituindu-se într-una de sine

stătătoare, model de sinteză a datelor din literatură şi de cercetare ştiin-

ţifică riguroasă, este elaborată într-o ambianţă de mare emulaţie ştiin-

ţifică, în cadrul unei instituţii, în oare mai gîndeau şi creau glorii de mai

tîrziu akT matematicii româneşti O. ONICESCU, M. NICULESCU, ca şi
din alte domenii.

într-o atare atmosferă ştiinţifică, rigoarea cercetării şi grija pentru

adîncirea cunoaşterii, trebuiau să constitue coordonate ale oricărui demers

ştiinţific. Surprinde în această lucrare modernismul cu care sînt abordate

problemele cercetărilor din domeniul sistematicii, făcîndu-se aprecieri

asupra necesităţii de a se apela 1a discipline auxiliare, precum : embrio-

logia, anatomia şi geobotanica, spre a se da acestora ~dacă nu un carac-

ter definitiv, atunci cel puţin mulţumitor".

In acelaşi timp se pledează în vederea realizării unei noi clasificări

naturale, pentru sprijinirea pe totalitatea factorilor de organizaţie a

indivizilor incluzînd date obţinute de două discipline relativ foarte tinere

cum ar fi serologia şi caryosistematica".

Studiul acesta cuprinzînd aproape totalitatea speciilor de Pulmonaria

descrise pînă în acel moment constituie o contribuţie 1a lărgirea cunoştin-

ţelor privind legătura dintre cariologie şi sistematică.

înarmat cu metode şi tehnici de lucru moderne pentru vremea aceea

deprinse în cadrul specializării efectuate în laboratorul renumitului cari-

olog şi botanist de 1a Universitatea din Grenoble (Franţa), — Prof. Dr.

RENÉ DE LITARDIÈRE, I. T. Tarnavschi cercetează cariologie speciile
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genului Pulmonaria pe material recoltat din România, Franţa, Italia,

Polonia, Cehoslovacia, Austria şi Germania.

Stabilirea numărului de cromozomi a fost însoţită de studiul meio-

zei, ceea ce a permis obţinerea unor rezultate foarte preţioase, cu privire

1a genetica diferitelor forme.

Studiul a permis stabilirea că în cadrul genului Pulmonaria, există

un număr cardinal de 7 cromozomi şi că speciile sale sînt diploide
2n = 14, triploide 3x = 21, şi specii heteroploide, astăzi numite aneu-

ploide cu 18, 20, 24, 25 cromozomi. La speciile Pulmonaria tuberosa, P.

saccharata şi X affinis autorul găseşte un număr constant de 22 cromo-

zomi, ceea ce înseamnă, după părerea sa, că ar exista 1a acest gen şi în

cazul acestor specii un al doilea număr fundamental de cromozomi,

x = 11, care ar putea fi desprins prin variaţiuni structurale de tipul

fuziunii, fragmentării, translocaţiunii sau translocaţiunii reciproce.

Fuziunea cromozomală 1a capetele a doi cromozomi este întâlnită de

autor 1a P. mollissima, P. montana, P. angustifolia. Alte cazuri de aneu-

ploidii 1c întîlneşte, de asemenea, 1a aneuploizii de Pulmonaria. Frag-

mentaţia cromozomială este întîlnită 1a hibridul P. mollissima X P. offi-

cinalis 3x + 1 = 22. Translocaţiunea reciprocă a substanţei cromozomice

este întîlnită 1a P. mantana X P. tuberosa, P. mollissima X P. filarsz-

kyana, şi 1a P. angustifolia X P. tuberosa.

Fenomenul de pierdere de oromatină de 1a nivelul satelitului (deci
a heterocromatinei în sensul actual) este întîlnită 1a Pulmonaria angus-

tifolia din Polonia, şi este numit caz de asimetrie nucleară -\ .

Existenţa cromozomilor cu sateliţi este un marker cytogenetic foarte

important în cariosistematica oricărui gen şi autorul o foloseşte ca atare

în analiza genului Pulmonaria.

Lucrarea se încheie cu concluzii extrem de judicioase, întrebuinţarea
datelor cariologice stabilite în lucrarea de faţă, 1a clasificarea naturală a

acestui gen, se poate face numai în legătură cu rezultatele morfologiei
externe şi a celor fitogeografice.

Numai astfel şi completate cu cercetări critice de genetică se va putea
contribui 1a elucidarea filogenetică a diferitelor forme, specii şi rase ale
acestui gen.

Autorul trage concluzii şi asupra mecanismelor evoluţiei în cadrul

genului Pulmonaria. Bazat pe rezultatele noastre cariologice, presupunem
că din forme ancestrale diploide, cu numărul cardinal de 7 cromo-

zomi, au luat mai întîi naştere pe calea de duplicaţiune, fie în celulele
somatice sau sexuale, formele tetraploide sau autotetra-

p 1 o i d e, fertile. Un exemplu ni-1 furnizează pentru acest gen hibridul

tetraploid de P. rubra x P. officinalis obţinut în Grădina Botanică
dm Cernăuţi, forme care au dat maştere, prin încrucişări cu forme diploide,
în stare spontană, 1a o serie de forme allopoli ploi d e. Dintre

acestea din urmă în decursul timpurilor trecute, s-au consolidat mai
multe forme cariologice, cu timbru de specii noi, precum ar fi P. tube-
rosa, mai cu seamă în Europa Gentral-Occidentală, P. saccharata în
Europa Meridională şi P. affinis în Europa Occidentală. Aceste trei cariate

odată născute şi consolidate au putut da naştere pe aceiaş cale, adică
hibridare, 1a alte forme cariologice, cît şi 1a hibrizi recenţi, precum ar



fi hibrizii P. tuberosa X P. angustifolia (Col. du Lautaret), P. tuberosa X

P. montana (Alsacia) care se găsesc şi azi în mijlocul formelor din care

au luat naştere.
Această lucrare monumentală punea acum 50 de ani piatra de teme-

lie în domeniul citogeneticii vegetale româneşti ; 1a ea impresionează şi

azi acuitatea analizei, simţul cercetătorului experimentat, care dă expli-

caţii pertinente, nehazardate, într-un domeniu care abia se închega con-

ceptual şi terminologic.
A doua lucrare în domeniul eoogeneticii şi geneticii populaţiilor, ela-

borată de Prof. Dr. Doc I. T. TÂRNAVSCHI este „Die Chromosomen-

zahlen der Anthophyten — Flora von Rumänien mit einem Ausblick auf

das Polyploidie-Problem'*
, publicată în Bul. Grădinii Botanice de 1a Uni-

versitatea din Cluj voi XXVII/1947 suplimentul I. Cu această lucrare

biologia roiinâniască şi-a cîştiigat dreptul 1a universalitate în domeniul

citologiei, lucrare de referinţă pentru numărul de cromozomi 1a specii

de plante din ţara noastră. Această lucrare o găsim citată în lucrările de

sinteză asupra numărului de cromozomi 1a plante. Această lucrare repre-

zintă în timp, un model de sinteză cu deschideri largi în biologia popu-

laţiilor şi biogeografiei, redînd variaţia gradului de ploidie raportat 1a

distribuţia geografică a plantelor.

Preocupările citogenetice ale Prof. TÂRNA VSCHI, au debutat apo-

teotic am putea zice, 1a început de carieră ştiinţifică şi au rămas o cons-

tantă preocupare, ca o dragoste netrădată, în ciuda numeroaselor „esca-

pade" în alte domenii ale morfologiei şi anatomiei vegetale, geobotanicii,

taxonomiei şi evoluţiei. Aşa se face că numeroase studii citologice şi cito-

genetice au fost efectuate, împreună cu colaboratorii săi, 1a hibrizi inter-

specifici Neo-Aegilotriticum, Neo-Secalotriticum şi Triticum X Agro-

pyron (1957), hibrizi de Solanum lycopersicum (1951), 1a soiuri de viţă

de vie (1963), 1a hibrizi de Fragaria, de Triticum, ca şi 1a alţi hibrizi.

Deasemenea împreună cu colaboratorii săi contribuie 1a studiul cario-

logic al genului Digitalis (1967), 1a genul Pinus, şi 1a alte plante halofite

din România, mergînd pînă 1a cercetări experimentale privind acţiunea

poliploidizantă a colchicinei sau 1a cercetări de ultrastructură a meriste-

melor de Allium сера.

Lucrările şi contribuţiile Prof. TÂRNAVSCHI, în domeniul citologiei

vegetale româneşti, a citologiei şi morfologiei vegetale, rezultate ale unei

munci titanice, intensivă şi extensivă, situează octogenarul nos-

tru dascăl în fruntea primei şcoli de citologie şi citogenetică din România,

şcoală ce timp de peste 40 de ani a contribuit atît 1a studiul vegetaţiei

ţării noastre, cît şi 1a elucidarea multor probleme teoretice şi practice din

domeniul biologiei vegetale.


