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ATLASUL ZOOLOGIC 

Membru corespondent al AŞM 
Ion DEDIU

Declinul profund şi de durată al stării ecologice 
generale a Planetei, atestat la etapa actuală, se sol-
dează cu degradarea esenţială şi, adeseori, ireversi-
bilă a componentelor vii ale ecosistemelor – fi to- şi 
zoocenozelor, fapt care condiţionează întreaga so-
cietate şi, în primul rând, specialiştii din domeniul 
biologiei să întreprindă paşi hotărâţi şi efi cienţi 
întru soluţionarea problemelor ce ţin de salvarea 
biodiversităţii. Unul din mijloacele importante de 
sensibilizare asupra multiplelor probleme existente 
la capitolul conservarea naturii îl constituie edita-
rea cărţilor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-populare enciclo-
pedice care au drept scop de a cultiva dragostea şi 
responsabilitatea civică la nivel local, regional, na-
ţional şi internaţional faţă de organismele şi comu-
nităţile acestora în toate tipurile de ecosisteme ce ne 
înconjoară.

Lucrarea enciclopedică Atlas Zoologic, rodul 
unei munci de peste un deceniu al lui Tudor Cozari, 
doctor habilitat în biologie, profesor universitar la 
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. 
Chişinău) se constituie în acest sens într-o premieră 
absolută pentru Republica Moldova. Ea vine să supli-
nească golul informaţional existent referitor la lumea 
animală, caracterizată de către autor din punctul de 
vedere al diversităţii specifi ce şi al ecologiei. Astfel, 
fi ecare din cele două compartimente ale Atlasului 
Zoologic – Diversitate şi Ecologie – este reprezentat 
printr-o serie de subiecte privind varietatea taxono-
mică a faunei sau a grupelor ecologice distinctive din 
cadrul ei, dar şi prin descrierea unor subiecte de ordin 
biologic general, precum Nevertebrate: dimorfi sm 
sexual, Vertebrate: modalităţi de apărare ş.a. 

Impresionează modalitatea originală a prezen-
tării: cele circa 600 de specii de animale sunt sur-
prinse în peste 1300 de imagini color originale şi 
descrise conform rigorilor ştiinţifi ce şi subiectelor 
sistematice şi ecologice abordate. Autorul însuşi se 
produce în postura de fotograf, calitatea sa de cer-
cetător pertinent şi tenace conferind fi ecărei imagini 
o expresivitate deosebită. „Numai un cercetător, 
care cunoaşte particularităţile speciei, ştie unde să 
aştepte animalul respectiv, când să-l aştepte, în ce 
ipostază să-l fotografi eze, spune el. Te maschezi şi 
ore întregi pândeşti la cuibul unei păsări pentru a o 

surprinde cât mai sugestiv”.
Astfel, abordarea ştiinţifi că se completează şi 

aprofundează printr-una artistică de excepţie, ofe-
rind o informaţie exhaustivă despre specifi cul răs-
pândirii şi activităţile speciilor în mediile lor natu-
rale de viaţă. De menţionat, că fi ecare planşă este 
însoţită de un text explicativ, care nu oboseşte citito-
rul prin termeni specifi ci şi neînţeleşi sau printr-un 
conţinut ştiinţifi c complicat; acesta fi ind succint, dar 
şi sufi cient de explicit.

Lucrarea este realizată în concordanţă cu bune-
le tradiţii ale editării unor asemenea cărţi care au 
apărut anterior la Editura „Ştiinţa” (Cartea Roşie a 
Republicii Moldova, Lumea animală a Moldovei, 
Mediul geografi c al Republicii Moldova ş.a.) şi, de 
aceea, sunt convins că se va bucura de aprecierea 
cititorilor, servind în calitate de ghid efi cient în pro-
cesul de studiere, cunoaştere şi educare a atitudinii 
grijulii faţă de  natură şi componentele ei vii. 

Subscriu la concluzia bunului nostru coleg 
dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Aca-
demiei Române, director al Muzeului Naţional de 
Istorie Naturală „Grigore Antipa”: „Atlasul Zoo-
logic” este o lucrare complexă, are o foarte largă 
adresabilitate, este o sinteză cu bogate date ştiinţifi -
ce, dar accesibilă, inexistentă până la această dată 
atât în literatura biologică din Republica Moldova, 
cât şi din România. Este o lucrare care nu trebuie să 
lipsească de pe rafturile niciunei biblioteci. 

Personal, mă bucur pentru realizarea ştiinţifi că 
a colegului nostru, fi ind convins că ingeniozitatea, 
perseverenţa şi capacitatea de muncă deosebită care 
îl caracterizează îl va aduce în cel mai apropiat timp 
la o nouă realizare poligrafi că preţioasă, aşa precum 
este această primă enciclopedie ilustrată a lumii ani-
male din spaţiul românesc – Atlasul Zoologic.
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