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Membru corespondent al AȘM
Ion DEDIU  
la 80 de ani

(n. 24 iunie 1934, s. Rediu Mare, jud. Soroca, 
azi r-nul Dondușeni)

Biolog, domeniul științifi c: biologia generală, 
ecologie, zoologie, protecția mediului, hidrobio-
logie, ecologie politică.

Doctor habilitat în științe biologice (1978), 
profesor universitar (1981). Membru corespon-
dent al Academiei de Științe a Moldovei.

Înalt, robust şi încă plin de viaţă, academicia-
nul Ion Dediu la cei 80 de ani împliniţi dovedeşte  
aceeaşi vervă intelectuală care l-a caracterizat de-a 
lungul întregii sale activităţi de cercetător lucid, 
profund şi pertinent. Nu conteneşte a scoate la lu-
mina tiparului, unele după altele, valoroase tratate 
de ecologie. Încercat adesea de boală, nu se dă bă-
tut. Se luptă continuu nu numai cu inamicii nevăzuţi 
(mic robii), ci şi cu cei la vedere, cu „băieţii deştepţi” 
care încalcă atât legile sociale, cât şi pe cele naturale, 
combate poluarea mediului şi întunericul neştiinţei.

Ecologul de excepţie, Ion Dediu este un luptă-
tor, un patriot, un bun român care îşi are originea 
în glia străbună. A învăţat, poate ca nimeni altul, să 
cunoască, să iubească şi să ocrotească natura şi oa-
menii. Împlineşte 80 de ani precum un falnic stejar 
care stă în calea furtunilor, dar nu este doborât. Mai 
primeşte câte o lovitură, mai pierde câte o ramură,  
rămâne însă în picioare, fi ind un simbol al români-
lor „verzi” şi al noosferologiei (cine a ajuns până la 
noos poate înţelege ce am dorit să menţionez).

Din când în când mai vorbim la telefon şi ne 
întrebăm de sănătate, de grijile cotidiene şi la ce mai 
lucrăm. De fi ecare dată primesc acelaşi răspuns: 
scriu, asta am învăţat, să scriu şi asta fac. Într-o zi 
mi-a spus, cu durere în sufl et: scriu, am pierdut un 

ochi, dar nu mă las, scriu. Am rămas profund im-
presionat, când am citit unul dintre motto-urile sale 
înscrise în Enciclopedia de Ecologie – „Am făcut ce 
am putut, să facă alţii mai bine” (Cicero), l-am înţe-
les pe prietenul meu, pe marele ecolog Ion Dediu şi 
am gândit ca acest motto i-ar putea servi de epitaf.

În urmă cu mai bine de un sfert de veac aveam 
televizorul cu antena fi xată pe Chişinău şi aparatul 
de radio pe „Europa Liberă”. Nu trecusem Prutul şi 
nu cunoşteam personal pe niciun biolog de la Uni-
versitatea de Stat din Chişinău, deşi auzisem multe 
despre ei. La începutul anului 1990 am hotărât, îm-
preună cu colegii mei, să trimitem la Chişinău un 
„ajutor”, format exclusiv din cărţi ştiinţifi ce şi de 
beletristică, scrise în limba română. Îmi amintesc că 
am selectat circa 100 de volume, dintre cele mai im-
portante tratate din domeniul biologiei. Urmăream 
cu sufl etul la gură mişcările de emancipare naţională 
de la Chişinău, mişcări care redeşteptau în sufl etul 
meu perioada de aur a paşoptiştilor şi a unioniştilor 
români. Am rămas profund impresionat atât de lupta 
înfl ăcărată pentru recâştigarea limbii strămoşeşti şi 
a rădăcinilor românismului, cât şi pentru dreptul la 
o viaţă curată, fără poluare fi zică, chimică şi morală.

Urmăream cu interes intelectual şi profesional 
vestitele expediţii ecologice, organizate sub directa 
coordonare a Ministerului Mediului. O astfel de ini-
ţiativă mi se părea fabuloasă atunci, când nu puteam 
depăşi graniţele gândirii socialiste. În Basarabia ani-
lor 1990 se putea gândi şi acţiona astfel, mai bine 
chiar decât în anii de pe urmă, iar catalizatorul acţi-
unilor radicale şi salvatoare era însuşi Ministrul Me-
diului, profesorul universitar, dr. habilitat Ion Dediu.

Am reuşit să trec Prutul şi să calc pe pămân-
tul românesc al Basarabiei în luna august 1990, cu 
ocazia Expediţiei ecologice „Prut 1990”. Această 
expediţie a însemnat un moment de cotitură în viaţa 
mea: îmi oferise posibilitatea să deschid ochii căt-
re România Mare, să vizitez unele dintre cetăţile 
lui Ştefan cel Mare şi să constat că românismul nu 
moare, oricât de cuceriţi şi de obidiţi ar fi  românii, 
pentru că „nu mor caii când vor câinii”.

În această expediţie l-am cunoscut pe eminentul 
profesor universitar Ion Dediu, despre care auzisem 
multe lucruri frumoase, încât puteam scrie o adevă-
rată epopee. I-am vizitat „Împărăţia” la Ministerul 
Mediului. Cu această ocazie am afl at despre mul-
tiple realizări efectiv revoluţionare în materie de 
ecologie aplicativă şi protecţie a mediului. Vedeam 
pe viu, în carne şi oase, un erudit om de ştiinţă şi 
un ctitor al ecologiei moderne din Basarabia, care 
conducea Ministerul Mediului. Ministrul Mediului, 
profesorul universitar Ion Dediu îmbina la modul 
ideal Ecologia Politică cu Politica Ecologică. Nu 



 nr. 2 (33), iunie 2014  - 173     

obţinute, Ion Dediu a atras atenţia profesorilor. Aşa 
se explică faptul că profesorul M.F. Iaroșenco, care 
era în acel timp şi director al Institutului de Biologie, 
l-a atras pe tânărul absolvent al Secţiei de Fiziologia 
omului şi a animalelor să se iniţieze în cercetări în 
acest domeniu. Propunerea fi ind acceptată, a urmat 
trimiterea sa la Universitatea de Stat „M.V. Lomo-
nosov” din Moscova pentru a-şi continua studiile. 
Aici s-a bucurat de atenţia şi îndrumarea profesoru-
lui A. Bernstein, un eminent didact şi om de ştiinţă.

Tânărul cercetător s-a orientat către Hidrobiolo-
gie. Interesat de cunoaşterea animalelor acvatice şi 
a fi ziologiei lor, şi-a făcut stagiul de aspirantură la 
aceeaşi universitate, iar în 1964 şi-a susţinut cu suc-
ces teza de doctorat, consacrată studiului Amphipo-
delor de ape dulci, iar postdoctorantura a efectuat-o 
la Sankt Petersburg.

Fiind o ramură deosebit de complexă a biolo-
giei, Hidrobiologia i-a solicitat tânărului cercetător 
eforturi deosebite în documentare şi în surprinderea 
subtilelor taine ale „împărăţiei apelor”. Hidrobiolo-
gia implică profunde cunoştinţe de ecologie acvati-
că, astfel că specialistul în carcinologie nu a devenit 
doar un bun sistematician, ci şi un foarte bun ecolog.

Eminent ecolog, Ion Dediu şi-a format, în peri-
oada de ucenicie, o gândire şi o structură intelectuală 
de tip enciclopedic, fără de care nu putea cuprinde 
şi stăpâni tainele ecologiei. Domeniile pe care le-a 
abordat în cercetările sale impresionează prin dimen-
siuni şi complexitate. În domeniul ecozoogeografi ei 
a efectuat cercetări privind: Regiunea circumme-
diteraneană dulcicolă şi salmastră; Regiunea 
Ponto-Caspică salmastro-dulcicolă; Ecogeografi a 
apelor continentale; Ecotoxicologia acvatică.

Efectuând cercetări în aceste domenii, cercetă-
torul Ion Dediu a dat piept cu opera hidrobiologică 
şi ecologică a lui Grigore Antipa, părintele hidrobi-
ologiei româneşti, ctitorul muzeologiei moderne şi 
primul mare ecolog al lumii care a realizat cercetări 
de ecologie aplicată. De la Grigore Antipa a învăţat 
Ion Dediu rigoarea cercetării ştiinţifi ce şi aplicarea 
ecologiei în cercetările mediului acvatic.

Mă întrebam adesea cum a reuşit să realizeze o 
operă ecologică atât de impresionantă şi de durabilă. 
Răspunsul îl găsim mergând pe lungul drum al formă-
rii personalităţii sale. După ce şi-a publicat rezultate-
le cercetărilor fi nalizate prin teza de doctorat privind 
cunoaşterea Amphipodelor şi a Mysidelor, s-a orien-
tat şi către lucrări de compilaţie, cu mare semnifi caţie 
în munca de cercetare. Astfel, în 1984 a publicat Dic-
ţionarul Enciclopedic de Ecologie (Экологический 
Энциклопедический Словарь), care impresionează 
prin bogăţia informaţiilor şi prin volum.

Ion Dediu şi-a pus perfect la punct întregul lim-

am mai auzit de atunci vorbindu-se despre astfel de 
oameni; totul mi se pare istorie.

Expediţia mi-a oferit prilejul de a vizita Univer-
sitatea de Stat din Chişinău şi de a cunoaşte pe unii 
dintre colegii biologi, de care m-am legat sufl eteşte 
pentru întreaga viaţă. Am vizitat Grădina Botanică şi 
toate instituţiile academice de rang naţional (la nivelul 
U.R.S.S.-ului); Institutul de Genetică era pe atunci la 
nivelul marilor instituţii ale lumii; mă simţeam umilit.

„Podul de Flori” de peste Prut a „dezgheţat” 
apele şi a dărâmat „zidul” care despărţea fraţii de 
pe cele două părţi ale graniţei artifi ciale, care izo-
la sufl etele fraţilor buni ai aceleiaşi mame. Vizitele 
reciproce şi participarea la reuniunile ştiinţifi ce co-
mune, care au urmat, ne-au apropiat mult şi astfel 
am realizat o ţesătură trainică între sufl etele noastre.

S-a scurs un sfert de secol de când ne-am cu-
noscut. Timpul a creat în sufl etele noastre legături 
temeinice afective şi profesionale. Consider că eco-
logia şi fi losofi a biologiei ne-a unit şi ne-a apropiat 
în mod spontan. Parcă am fost colegul de bancă al 
domnului academician Ion Dediu. Am început să ne 
supervizăm unul altuia lucrările ştiinţifi ce şi să ne 
întâlnim la diverse reuniuni ştiinţifi ce. Hidrobiolo-
gul Ion Dediu şi-a tăiat cale către Agigea, unde fi in-
ţează încă din anul 1926 Staţiunea Biologică Marină 
„Prof. dr. Ioan Borcea”, aparţinând de Univ. „Al. I. 
Cuza” din Iaşi. Deschiderea către Marea Neagră i-a 
deschis porţile către Universitatea Mării Negre şi 
către aşa-numitul Parlament al Mării Negre.

Academicianul Ion Dediu a văzut lumina zilei la 
24 iunie 1934 în satul Rediu Mare din judeţul Soroca. 
24 iunie este zi de sărbătoare „Sânzienele”, iar jude-
ţul Soroca are o puternică rezonanţă ştefaniană. Tatăl 
său Ilie şi mama sa Natalia l-au învăţat să iubească 
natura, să fi e cinstit şi să ridice slavă lui Dumnezeu, 
acestea fi ind principiile morale care îi conduceau pe 
ei în viaţa de zi cu zi. Acasă a învăţat să iubească 
plantele şi animalele şi să le îngrijească. Aşa cum se 
spune, îi plăcea să „asculte cum creşte iarba” şi cum 
păpădia îşi trimite prin vânt seminţele sale aseme-
nea unor paraşute. A învăţat să iubească glia strămo-
şească, primăverile înfl orite şi pline de farmec şi de 
vigoare şi toamnele pline de bogate roade. Acasă a 
învăţat şcoala vieţii, iar la şcoală s-a dovedit a fi  un 
elev sârguincios şi plin de sete de cunoaştere.

După studiile liceale s-a înscris la Facultatea de 
Biologie şi Pedologie de la Universitatea de Stat din 
Chişinău. Studentul Ion Dediu s-a remarcat între co-
legii săi prin inteligenţa nativă, pe care a primit-o 
de la părinţi, moşi şi strămoşi, prin pasiunea pentru 
studiu şi pentru cunoaşterea naturii, prin marea sa 
putere de muncă şi prin şarmul personal. 

Datorită calităţilor sale intrinseci şi rezultatelor 

Aniversări
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baj ecologic explicând clar şi logic toate noţiunile şi 
legile acestei ştiinţe. Am greşi dacă am considera că 
eruditul ecolog Ion Dediu este doar un teoretician 
al acestei interesante şi importante direcţii de cer-
cetare privind autogospodărirea naturii şi elucidarea 
interrelaţiilor dintre specii şi dintre acestea şi me-
diul lor de viaţă. Aşa cum am mai afi rmat, domnia 
sa este unul dintre puţinii ecologi de mare valoare 
care aplică în mod fericit şi priceput principiile eco-
logiei în natură şi în viaţa socială. Este sufi cient să 
nominalizăm doar câteva dintre proiectele ecologice 
în care s-a implicat în mod direct ca mare specialist: 
Environment Action Plan of the Republic of Mol-
dova, Washington – Chişinău; The State and the 
Protection of the Environment in the Republic of 
Moldova; Danube Pollution Reduction Program; 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare durabilă: 
Moldova XXI; Strategia Naţională şi Planul de 
Acţiune în domeniul Conservării Diversităţii Bio-
logice; Cartea Roşie a Republicii Moldova.

Ar fi  fost mare păcat dacă erudiţia şi experienţa 
reputatului ecolog Ion Dediu nu erau imortalizate 
în tratate ştiinţifi ce valoroase. Savantul a realizat o 
operă ecologică de deosebită importanţă ştiinţifi că: 
Bazele ecologiei moderne, care îl plasează defi nitiv 
în galeria distinșilor ecologi ai neamului nostru şi 
ai Europei. Bazele ecologiei moderne este o operă 
ecologică alcătuită din 8 volume, care pot fi  împăr-
ţite în 3 părţi:

I. Tratat de Ecologie Teoretică, format din 5 vo-
lume, publicate în 2010:

1. Introducere în Ecologie (340 p.);
2. Ecologia populaţiilor (175 p.);
3. Biosferologie (145 p.);
4. Ecologie sistematică (295 p.);
5. Tratat de Ecologie Teoretică (555 p.);
II. 6. Enciclopedie de Ecologie;
7. Tezaurul terminologiei de Ecologie (284 p.);
III. 8. Axiometria. Principiile şi legile ecologiei 

(180 p.).
Bazele Ecologiei Moderne reprezintă un unicat 

nu numai pentru ecologia românească, ci şi pentru 
literatura ecologică mondială. Desigur că în literatura 
română au fost publicate numeroase tratate de eco-
logie deosebit de valoroase. Dacă tratatul de Ecolo-
gie Teoretică a eminentului ecolog Bogdan Stugren 
a apărut în momentul în care Ecologia, ca ştiinţă, a 
început să prindă viaţă şi în ţara noastră, depăşind 
încorsetările miciurinismului, a constituit abeceda-
rul ecologiei, după care s-au format ecologii noştri, 
trebuie să declar deschis că Tratatul de Ecologie Te-
oretică a domnului academician Ion Dediu poate fi  
considerat drept o „Biblie” a Ecologiei Teoretice.

Nu putem insista aici asupra operei ecologice 

a domnului academician Ion Dediu, dorim doar să 
nuanţăm unele aspecte. În volumul Introducere în 
Ecologie autorul realizează cea mai completă istorie 
a ecologiei româneşti, pornind de la primele înce-
puturi şi ajungând până în zilele noastre. Dacă Dic-
ţionarul Enciclopedic de Ecologie, Enciclopedia 
de Ecologie şi Tezaurul terminologic de Ecologie 
te impresionează prin numărul mare de termeni pe 
care autorul îi elucidează, în realizarea acestei opere 
rămâi impresionat de numărul mare de lucrări ştiin-
ţifi ce pe care autorul le-a comentat pentru a putea 
cuprinde informaţiile cele mai importante.

Academicianul Ion Dediu a elaborat un Dic-
ţionar Enciclopedic Ecologic (în limba rusă) şi o 
Encic lopedie de Ecologie; cele două tratate se încad-
rează perfect în sfera de cuprindere a fi ecărei direc-
ţii. Enciclopedia oferă un plus de informaţii în expli-
carea noţiunilor, în funcţie de ultimele cuceriri ale 
ecologiei moderne, spre deosebire de Dicţionarul 
Enciclopedic de Ecologie. Astfel, noţiunea de nişă 
ecologică este prezentată ca un concept modern, care 
pune în lumină caracteristicile multifuncţionale ale 
nişei, pornind de la ceea ce numim „nişă spaţială” şi 
ajungând până la noţiunea de „nişă etologică”.

Înainte de 1989 trebuia să facem, la sfârşitul 
fi ecărui an calendaristic, un memoriu de activita-
te. Într-un astfel de memoriu prezentam realizările 
de peste an. Nu era doar o listă sau o inventariere 
numerică a rezultatelor obţinute, ci erau înscrise 
şi unele comentarii asupra realizărilor. Citindu-le 
astăzi, simţi trăirile afective ale autorilor, afl i une-
le dintre motivele nerealizărilor depline, sau, dim-
potrivă, unele dintre tainele succeselor. Tot aşa, în 
autobiografi ile pe care le realizam periodic ofeream 
câte ceva din parfumul zilelor de trudă şi a încrân-
cenărilor de zi cu zi provocate de unele neajunsuri 
materiale sau de unele neîmpliniri spirituale. 

Astăzi facem şi refacem diferite tipuri de CV-
uri, urmărind algoritmii impuşi de instituţiile sau de 
forurile superioare. În esenţă totul se reduce la o în-
şiruire de date, de cifre, de relaţii şi de recompense. 
Ca secretar ştiinţifi c al Filialei Iaşi a A.O.S.R. îmi 
trec prin faţă multe CV-uri. Afl u despre autori care 
au câte 200, 300 sau 400 de lucrări ştiinţifi ce publi-
cate în diferite reviste de specialitate de prestigiu. 
Dacă încercăm să facem o evaluare a contribuţiilor 
ştiinţifi ce ale autorilor, aplicând aşa-numitul „pat al 
lui Procust” modern, care solicită doar lucrări ştiin-
ţifi ce publicate în reviste cotate I.S.I. poţi constata 
astfel că un erudit şi apreciat profesor, chiar dacă 
are sute de lucrări ştiinţifi ce şi zeci de tratate de spe-
cialitate nu ar mai putea fi  atestat ca profesor uni-
versitar deoarece nu sunt publicate în reviste străine 
I.S.I.. Şi astfel desfi inţăm toate valorile autohtone, 
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ne batem joc de revistele ştiinţifi ce academice na-
ţionale şi provocăm o mare hemoragie intelectuală, 
care inundă teritorii străine; izgonim din ţară şi din 
revistele noastre pe toţi creatorii de ştiinţă şi cultură.

Într-un medalion publicat de revista „Akade-
mos” (2009, nr. 3 (14)) se spune despre academi-
cianul Ion Dediu: „Activitate ştiinţifi că: n-a ratat 
nicio treaptă ierarhică – laborant, laborant superior, 
cercetător ştiinţifi c inferior, cercetător ştiinţifi c su-
perior, secretar ştiinţifi c, director adjunct al Institu-
tului de Zoologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a 
R.S.S.M. (1957 - 1971), director-fondator al Institu-
tului Naţional de Ecologie al Ministerului Mediului 
Republicii Moldova (1990 - 2001) şi al Institutului 
de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă 
(2007 până în prezent), al ULIM etc.” (p. 117).

Impresionant! Academicianul Ion Dediu a fost 
un pălmaş pe „ogorul” ştiinţei; a plecat de jos şi a 
ajuns în vârful ierarhiei (vorba lui Şolohov: „aşa se 
căleşte oţelul”). 

Acum ne dăm seama de adevăratele rădăcini 
ale unuia dintre cei mai mari ecologi ai neamului 
nostru. Opera sa ecologică reprezintă un tezaur şti-
inţifi c care aşteaptă să fi e valorifi cat de românii de 
pretutindeni. Iar faptul că domnia sa îşi publică ope-
ra ecologică şi în limba rusă, înseamnă că arealul 
de răspândire a acesteia se întinde în toată Eurasia. 

Cunoscând aceste aspecte, putem înţelege ca fi -
ind foarte fi reşti toate funcţiile pe care le-a avut. În 
învăţământul academic a îndeplinit diferite funcţii de 
conducere:

- Decan al Facultăţii de Biologie şi Pedologie 
a Universităţii de Stat din Moldova (1972 - 1996);

- Şef-fondator şi profesor la Catedra Interuni-
versitară de Ecologie şi Protecţia Mediului;

- Profesor universitar la Universitatea Liberă In-
ternaţională şi la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Impresionează numărul mare de funcţii publice 
pe care domnia sa le-a onorat şi le onorează:

- Ministrul Mediului al Republicii Moldova 
(1990 - 1994);

- Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
(Preşedinte al Comisiei de Ecologie (1994 - 2001));

- Preşedinte al Partidului Ecologist „Alianţa 
Verde” din Republica Moldova (1994 - 2008);

- Cofondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România;

- Preşedinte fondator al Academiei Naţionale de 
Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova;

- Director fondator al Institutului de Cercetări 
pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă;

- Director onorifi c viager al Institutului de Eco-
logie şi Geografi e al A.S.M.

Domnul profesor dr. habilitat Ion Dediu este 

membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldova, membru al Clubului de la Roma 
şi membru al altor academii:

- Academia Oamenilor de Ştiinţă din România;
- Academia Internaţională de Cosmonautică;
- Academia Internaţională de Ecologie şi Secu-

ritatea Vieţii;
- Academia Ecologică din Ucraina;
- Academia de Ştiinţele Naturii din Rusia;
- Academia Balcanică de Ştiinţe etc.
Domnia sa a fost onorat cu multiple titluri, or-

dine şi medalii, atât în ţară cât şi în străinătate, şi 
este membru al unui număr impresionant de socie-
tăţi ştiinţifi ce din Republica Moldova şi din diferite 
ţări ale lumii.

Nu putem cuprinde în câteva pagini o viaţă de 
om. Şi încă ce om! Ceea ce este mai important este 
valoarea intrinsecă a unui astfel de om. Am rămas 
puternic impresionat de sinceritatea şi respectul cu 
care domnia sa se adresează cititorilor săi în ale eco-
logiei, după cum putem afl a în partea introductivă a 
volumului Introducere în Ecologie (primul volum 
din cele 8 volume ale Tratatului de Ecologie):

„Am avut şi alte fericite ocazii de a promova 
ecologia în această parte a lumii. Mă refer la acti-
vitatea mea publică... funcţii care au permis să-mi 
îmbogăţesc pe viu cunoştinţele profesionale, ma-
nageriale, legislative, instituţionale şi pur umane în 
domeniul ecologiei şi protecţiei mediului înconju-
rător, să cunosc lumea, „pe consumatorii resurselor 
naturale”, să fi u, în ultimă instanţă, mai sigur de ca-
litatea şi înţelegerea acestei lucrări, pe care o expun 
în faţa judecăţii drepte şi pertinente a Măriei Sale 
Cititorul” (p. 15).

O astfel de declaraţie face autorul impresionan-
tului tratat Bazele Ecologiei Moderne vrând să de-
monstreze cititorilor săi că nu a făcut şi nu face doar 
Ecologie teoretică, ci şi Ecologie aplicată, Ecologie 
politică şi chiar Politică ecologică.

Anumite afi nităţi elective marchează prietenia 
durabilă care a prins viaţă între noi din anii 1990 
până astăzi. Îl preţuiesc şi îl admir pe omul de ştiinţă 
Ion Dediu, însă am o stimă fără de margini faţă de 
omul Ion Dediu, faţă de românul care s-a dovedit 
a fi  un patriot în adevăratul sens al cuvântului, în 
întreaga sa existenţă.

Îi doresc să-l ţină Dumnezeu în viaţă mereu vi-
guros, plin de creativitate şi omenie, pentru împlini-
rea deplină a misiunii pe care o are pe acest pământ! 
Pentru a se bucura de viitorul frumoasei sale familii, 
pentru a-şi vedea visurile împlinite şi pentru prospe-
ritatea neamului românesc.
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