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La Editura “Vasile Goldiş” University Press din Arad, spre sfârşitul anului 2003, a apărut 

cartea intitulată Profesor dr. docent Ion T. Tarnavschi, 100 de ani de la naştere. Această 

“excepţională lucrare de istorie a botanicii în România” are drept autori pe Aurel Ardelean, 

rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, George Nedelcu şi Gheorghe Mohan. Lucrarea 

este prefaţată de prof.univ.dr. Viorel Soran, cunoscut biolog-ecolog. Cartea cuprinde, în cele 123 

de pagini, cinci capitole: I – Dr.docent Ion  T. Tarnavschi, 1904-1989; II – Lista lucrărilor 

publicate şi unităţile sistematice noi descrise şi publicate; III – Lucrări apărute despre prof. Ion T. 

Tarnavschi; IV – Testamentul sau ultima dorinţă a unuia care s-a identificat cu instituţia în care a 

lucrat; V – Aspecte din viaţa prof.dr.docent Ion T. Tarnavschi. 

În primul capitol găsim datele semnificative din biografia biologului botanist Ion 

Tarnavschi. Născut la 19 august în oraşul Rădăuţi, în familia lui Teofil şi al Emiliei Tarnavschi, 

Ion îşi petrece copilăria în comuna Vicovu de Sus şi în oraşul natal, unde urmează şi cursurile 

şcolii primare şi ale liceului.  

Dragostea şi interesul pentru natură au fost cultivate şi dezvoltate şi în oraşul Rădăuţi, dar 

mai cu seamă în comuna Vicovu de Sus, unde tatăl său lucra ca silvicultor. Urmează cursurile 

Liceului “Eudoxiu Hurmuzachi” şi apoi Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi, pe care o absolvă cu 

licenţă în ştiinţele naturale, în anul 1928. Între anii 1929-1934 lucrează ca preparator suplinitor la 

Institutul Botanic din Cernăuţi, apoi ca preparator definitiv. În calitate de bursier al statului 

francez, la Grenoble, între anii 1932-1933, pregăteşte teza de doctorat şi, în anul 1935, obţine 

titlul de doctor în ştiinţe la Universitatea din Cernăuţi. 

În anul 1939 îl urmează pe profesorul său, Mihai Guşuleac, la Universitatea Bucureşti, 

unde urcă toate treptele universitare, de la asistent suplinitor, la profesor universitar. Între 1952 şi 

1975, timp de 23 de ani, a fost directorul Grădinii Botanice din Bucureşti. 

Cursurile de o înaltă ţinută ştiinţifică, însoţite de ample lucrări de laborator şi ieşiri 

aplicative în teren, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a lucrărilor de diplomă şi doctorat 

şi buna comunicare cu profesorii din alte centre universitare din ţară şi străinătate dau 

dimensiunea reală a activităţii didactice a profesorului Ion T. Tarnavschi. 

Impresionantă rămâne activitatea sa ştiinţifică: 180 de lucrări ştiinţifice cuprinse în 7000 de 

pagini şi 12 traduceri din opera lui Ch. Darwin. Domeniile de cercetare au fost: flora şi vegetaţia 

algologică; studiul nucleului celulei vegetale; natura gineceului inferior din floarea 

angiospermelor şi cercetarea morfologiei fructelor; cercetări citologice, anatomice şi morfologice; 

studii morfo-palinologice.  

A avut contribuţii decisive în reorganizarea Grădinii Botanice, înfiinţarea Institutului 

Botanic, reamenajarea Muzeului Botanic şi tipărirea lucrării “Acta Botanica Horti 

Bucurestiensis”. A pregătit şi organizat zece Consfătuiri de Geobotanică (1958-1974) şi a 

participat la congrese şi consfătuiri internaţionale de biologie, inclusiv la expediţia ştiinţifică din 

Indonezia (1963). 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a avut o strălucită carieră didactică, ştiinţifică şi managerială 

în domeniul botanicii din România, lăsând în urma sa mai mult de 70 de oameni de ştiinţă pentru 

continuarea studiului lumii vegetale. 

În celelalte capitole ale lucrării sunt prezentate informaţii de mare interes pentru specialiştii 

din domeniul botanicii şi, cu deosebire, pentru cei din cercetare. 
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