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It is fi nished scientifi c and editorial 
prolonged work – 8 fundamentals volumes 
collected under the title “The vegetable and 
animals world of Moldova”, books thought 
and written by Moldovan scientists at the 
request of Minister of Ecology and Naturals 
Recourses and of Academy of Sciences. In these 
books in a scientifi c language, but accessible 
for a large audience, the entire universe that 
constituted the biodiversity of Moldavian 
earth is described.

Ar fi  mult de povestit cum în anii ”80 din secolul 
trecut sau acum un sfert de veac, pe malurile Nistru-
lui sau ale Răutului, pe străzile Chişinăului sau pe 
hudiţile prăfuite din satele de la sudul sau nordul 
Moldovei, un grup de tineri visători nu încetau să 
viseze în public cu voce tare, povestindu-le oame-
nilor despre durerile naturii şi despre necesitatea de 
a vindeca rănile pământului natal prin informaţie, 
educaţie, învăţătură şi carte. De la tribune impro-
vizate, în şcoli sau universităţi, iar adeseori direct 
pe miriştile scăldate în soare, în mijlocul oamenilor 
care creşteau pâinea, vocea acelor tineri visători ră-
suna convingător, fi indcă ei vorbeau sincer că numai 
prin Carte societatea îşi va schimba mentalitatea şi 
atitudinea faţă de mediul înconjurător şi faţă de pa-
trimoniul nostru  natural şi spiritual. 

În acei ani atât de apropiaţi şi îndepărtaţi de noi, 
când miza cea mare se punea pe ecologia spiritului, 
s-a aruncat un buchet mare de idei, năstruşnice pe 
atunci, ca elaborarea unei Enciclopedii de mediu în 
5 volume, editarea unor colecţii de cărţi popular-şti-
inţifi ce despre fl ora şi fauna Moldovei, despre bo-

găţiile naturale şi rezervaţiile peisagistice din repu-
blică, despre monumentele naturii, mediul geografi c 
şi resursele cu care a înzestrat Dumnezeu pământul 
Moldovei, se făceau pledoarii înfocate pentru o carte 
de publicistică verde şi editarea neîntârziată a unui 
dicţionar de termeni ecologici în limba română. 

În anul 1988, cu piedici de neimaginat astăzi, 
apare „Avertisment ecologic”, prima carte de ecolo-
gie combativă pe înţelesul tuturor, carte a cărei tiraj 
s-a epuizat momentan, devenind peste 3 zile o rari-
tate bibliografi că. Mi-am amintit cu drag de acei ani 
în care s-au aruncat multe seminţe sănătoase în min-
ţile şi sufl etele moldovenilor, iar o parte din ele s-au 
dezvoltat şi au intrat în rod. Nu mi-am propus să fac 
o trecere în revistă şi nici nu e cazul să enumăr în 
rândurile ce urmează cărţile de mediu şi de educaţie 
ecologică apărute de la 1985 încoace, deşi ar fi  mai 
mult decât necesar să avem un Catalog bibliografi c 
cu toate lucrările de mediu, începând de la primele 
menţiuni antice despre pământul nostru, trecând la 
călătorii străini din evul mediu, apoi la naturaliştii 
basarabeni din sec. XIX-XX, la ecologiştii din sec. 
XX-XXI şi încheind cu marii creatori de valori spi-
rituale naţionale, adevăraţi misionari ai naturii ro-
mâneşti ca Alecsandri, Eminescu, Sadoveanu, Ho-
gaş, Coşbuc, Blaga, Arghezi, Stănescu, Vieru. 

... Dacă e vorba de cărţi, fi reşte, ca să poţi face 
faţă provocărilor şi exigenţelor unui timp ecologic 
care goneşte cu vitezele nebune ale mileniului trei, 
ai nevoie de resurse umane de mare performanţă şi, 
desigur, de o editură sincronizată cu toate cerinţele 
unei societăţi moderne. Afi rm acestea, având pe bi-
rou o comoară fără de preţ a pământului nostru, o 
colecţie de 8 volume fundamentale adunate sub ge-
nericul „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldo-
vei”, cărţi gândite şi scrise de savanţii moldoveni la 
cererea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale 
şi a Academiei de Ştiinţe. Văzându-le cuprinsul şi ţi-
nuta grafi că excepţională, mi-a reînviat în memorie 
o întâlnire a ecologiştilor pe Dunăre cu d-na Sulfi na 
Barbu, ministrul mediului din România, care s-a mi-
nunat de opera savanţilor şi ecologiştilor basarabeni, 
scăpând o vorbă de o înaltă apreciere: „orice ţară din 
Europa şi-ar dori o asemenea colecţie”. 

Pentru cine vede volumele din colecţie îşi dă 
seama că aprecierea reprodusă  nu a fost una pro-
tocolară, ci la obiect fi indcă, vorba poetului, „tot 
ce mişcă-n ţara asta”  poate fi  găsit şi studiat între 
copertele celor 8 tomuri masive, în care sunt descri-
se într-un limbaj ştiinţifi c, dar accesibil publicului 
larg, întregul univers viu ce constituie biodiversi-
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Editura Ştiinţa propune

tatea Basarabiei. În „Argumentul” prefaţatorilor, 
acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de 
Ştiinţe şi dr. hab. Constantin Mihăilescu, ministrul 
ecologiei şi resurselor naturale, de altfel animatorii 
şi susţinătorii colecţiei, se vorbeşte clar că biodi-
versitatea bogată a Moldovei, care numără la fl o-
ră – 5500 de specii şi la faună – 14800 de specii, 
se afl ă în pericol, iar statul a fost nevoit  să ia sub 
protecţie 484 de specii pereclitate ale lumii vegetale 
şi animale, altele 242 de specii pe cale de dispariţie 
incluzându-le în Cartea Roşie. „Cunoaşterea biodi-
versităţii,- menţionează prefaţatorii, - şi propagarea 
cunoştinţelor ecologice reprezintă componente pri-
mordiale ale educaţiei ecologice a populaţiei. Co-
lecţia urmăreşte scopul să prezinte starea ecologică 
actuală a speciilor de animale şi plante  cunoscute şi 
să indice acţiunile de remediere, măsurile de preve-
nire a degradării mediului, de protejare şi restabilire 
a ecosistemelor”. Mai clar nici că se poate.

Nu ştiu de ce şi cum se întâmplă, dar fi naliza-
rea unei munci ştiinţifi ce şi editoriale îndelungate, 
cu implicarea celor mai devotaţi şi competenţi spe-
cialişti, cu utilizarea bazelor de date adunate de-a 
lungul deceniilor a instituţiilor de profi l, nu a de-
venit, deocamdată, un eveniment de primă mărime 
în viaţa ecologiştilor şi a savanţilor, deşi merita 
din plin, fi indcă volumele din colecţie constituie 
un adevărat tezaur şi monument înălţat vieţii de pe 
pământul Moldovei. Iar 
ceea ce mi-a confi rmat 
Gheorghe Prini, directo-
rul întreprinderii editori-
al-poligrafi ce „Ştiinţa”, 
editorul principal al pre-
stigioaselor volume, este 
că s-a tras un tiraj supli-
mentar pentru biblioteci-
le şi şcolile din Moldova. 
Vestea e atât de frumoasă 
încât mulţi profesori de 
geografi e, botanică, zo-
ologie, ştiinţe ale naturii, 
ecologie o consideră de 
domeniul fantasticului. 
Credem că în anul 2008 
colecţia va intra în fi ecare 
instituţie de învăţământ 
din Moldova (pentru in-
formaţii suplimentare: 

întreprinderea editorial-poligrafi că „Ştiinţa”, str.
Academiei, nr.3; MD-2028, Chşinău; tel:73-96-16; 
fax:73-96-27; e-mail: prini@stiinta.asm.md).

Înainte de a pune punct, îmi exprim speranţa că 
vor apărea recenzii pertinente şi utile pentru îmbu-
nătăţirea şi completarea colecţiei că, fi reşte, în orice 
operă mare totdeauna este loc pentru mai bine, că 
prezenţa în Consiliul naţional pentru editarea co-
lecţiei respective, dar şi a altor colecţii preconizate 
să apară, a unor organizaţii neguvernamentale ca 
Mişcarea Ecologistă din Moldova ar putea aduce un 
sufl u nou, mai ales în ceea ce priveşte mediatizarea, 
promovarea şi asigurarea unui limbaj cât mai popu-
lar şi accesibil publicului larg.

Înţelegând prea bine difi cultăţile şi complexita-
tea editării unor colecţii cu participarea a zeci de 
specialişti şi instituţii, cu organizarea echipelor de 
experţi şi coordonarea activităţii lor, mai ţinând cont 
că fi ecare autor necesită o atenţie aparte şi orice ma-
terial prezentat urmează să fi e adaptat la numitorul 
comun al cărţii, mă bucur sincer pentru această iz-
bândă ştiinţifi că, ecologică şi editorială şi îi felicit, 
în numele Mişcării Ecologiste din Moldova şi a re-
vistei NATURA,  pe toţi care au iniţiat şi partici-
pat la elaborarea şi editarea  prestigioasei colecţii, 
fi indcă astfel s-a achitat o datorie mai veche faţă de 
bogatul şi răbdătorul pământ al Moldovei.

Mihail Grecu. Curcanul. 1969. Ulei pe pânză
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