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CERCETĂRI ÎN DOMENIUL ZOOLOGIEI  
ÎN BASARABIA ȚARISTĂ 

Dr. Ion Valer XENOFONTOV,  
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, MEC 

Validată inițial la nivel de observație, percepție și cunoaștere mai 
mult din considerente pragmatice și existențiale, fauna preistorică și 
evoluția acesteia pe mai multe faze istorice, devine tot mai accesibilă și 
mai bine cunoscută, grație multiplelor cercetări interdisciplinare aflate la 
congruența arheologiei, paleozoologiei (arheozoologiei), paleogeografiei 
etc. 

În pofida rupturii de spațiul european, a circuitului relativ modest 
a informației cognitive, începând cu sec. al XIX-lea în spațiul basarabean 
se constată tranziția la un alt nivel al cunoașterii științifice. De la 
constatare și spirit de observație,  cercetări episodice și de amator se trece 
la forme instituționale și colective de cercetare. Un loc de frunte în 
domeniul cunoașterii științifice îl vor avea zoologii, de multe ori veniți 
din domenii conexe sau marcați de entuziasm.  

În prima jumătate a sec. XIX în Basarabia s-a constatat o 
intensificare a proceselor de laicizare şi de democratizare a culturii, 
educației, fiind puse şi începuturile proceselor de modernizare, 
liberalizare şi europenizare, aceste fenomene manifestându-se prin 
profesionalizarea ramurilor socio-culturale, prin crearea instituţiilor 
profesionale publice, prin intensificarea schimburilor cultural-științific cu 
statele europene, prin lansarea treptată a științei basarabene în spaţiul 
regional, imperial şi, parțial european. În bibliotecile publice, însă, lipsea 
literatura ştiinţifică, fondurile de carte fiind completate preponderent cu 
literatură în limba rusă. Poziția periferică în cadrul Rusiei imperiale a 
generat o anumită izolare de fenomenele științifice Occidentale, Basarabia 
incluzându-se astfel mult mai tardiv şi într-o formă incompletă la 
realizările științei moderne ale Europei de Vest. Dinamica ştiinţei în 
Basarabia şi în spaţiul din stânga Nistrului s-a constituit într-un mediu 
ştiinţific local nefavorabil, în lipsa instituţiilor de învăţământ superior şi a 
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celor ştiinţifice, emigrarea elitei ştiinţifice în afara spațiului a reţinut 
ritmul ei de dezvoltare, conservarea terminologiei ştiinţifice naţionale la 
faza ei incipientă1.  

Pe acest fundal, la sfârșitul sec. al XIX s-au creat condițiile 
favorabile de transferare a activității specialiştilor autodidacţi şi a unor 
grupe izolate de pasionați de cercetare la instituționalizarea domeniului 
zoologiei în Basarabia. Au fost create societăți științifice specializate, 
instituții științifico-culturale, birouri, stațiuni specializate, formând un 
cadru organizatorico-instituţional viabil, ce întrunea elita intelectuală a 
guberniei țariste.  

În anii 1860, în cadrul Imperiului Rus s-a creat un avânt de 
instituire a unor societăți cu caracter științifico-cultural. Impactul acestor 
societăți rezidă în diseminarea cunoștințelor științifice, constituirea noilor 
direcții de cercetare, cooperare științifică, iar în final au conturat 
instituționalizarea unor organizații științifice. Prin constituirea a noi 
structuri, intelectualii au identificat o verigă esențială pentru studierea şi 
valorificarea, în toată diversitatea sa, a cunoștințelor din domeniul 
științelor vieții. Printre noile direcții științifice instituite menționăm 
zoogeografia în Ucraina și Basarabia (A.A. Brauner), metode biologice de 
luptă cu insectele vătămătoare (I.I. Mecinikov, Isaak Krassilchik). Primele 
congrese ale acestor societăți s-au întrunit la Kiev în anii 1861 și 1862, 
apoi la Sankt-Petersburg în anii 1867–1868. Una din cele mai importante 
societăți a fost creată la sfârșitul anului 1869, la Universitatea 
Novorosiisk din Odesa. Este vorba de Societatea Naturaliștilor, care avea 
drept deziderat reunirea pasionaților în domeniul științelor naturii2. 
Arealul geografic al acestei Societăți a vizat Basarabia, sudul Ucrainei și 
Crimeea3. Basarabia intra în sfera de subordonare administrativă a 
guvernatorului General al Novorossiei. Printre cei 16 membri fondatori au 
fost renumiți specialiști, ca Lev Țenovski, I. Mecinikov, C. Veselovski, 

1 Ion Jarcuțchi, Comisia Gubernială Științifică a Arhivelor din Basarabia: (sfârșitul sec. 
XIX – începutul sec XX) /Red. șt. Mihai Adauge, Ion Xenofontov, Chișinău, Inst. de 
Studii Enciclopedice, 2012, pp. 28-37; Ion Jarcuțchi, Constantin Manolache, Ion 
Xenofontov, Știința în Republica Moldova: file de istorie (I), în Enciclopedica. Revistă 
de istorie a științei și cercetări enciclopedice, nr. 1 (4), 2013, p. 9. 
2 Варфоломей Степанович Савчук, Историко-научный анализ деятельности 
естественнонаучных обществ юга Украины, Крыма и Бессарабии: вторая 
половина XIX – начало ХХ века. Автореферат диссертации по истории, 
специальность ВАК РФ 07.00.07, Днепропетровск, 1996, c. 16. 
3 Ibidem, c. 43. 
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O. Bobrețki. Într-un anumit interval funcția de vicepreședinte al Societății 
a fost exercitată de baronul Alexandru F. Stuart, care a fost animator și 
donator al acestei asociații științifice4. O caracteristică a societăților 
naturaliștilor din regiunea Sud a Imperiului Rus rezidă în faptul că avea în 
componența acestora și reprezentate de gen feminin. Până în anul 1917 a 
inclus 24 de femei, prima dintre acestea fiind cunoscuta cercetătoare în 
domeniul zoologiei Sofia M. Pereaslavțeva (din anul 1885)5.  

O instituție analogică a fost creată la începutul sec. XX la 
Chișinău. Este vorba de Societatea Naturaliștilor și a celor Pasionați de 
Științe din Basarabia (1904 – 1917)6. Subiectele centrale în lucrările 
savanţilor naturalişti basarabeni rezidă în atitudinea faţă de noile 
descoperiri în ştiinţă de la începutul sec. al XX-lea. Din această 
perspectivă, s-a mizat pe descoperiri ce au generat o revoluţie ştiinţifică, 
soldată cu tranziția de la ştiinţa clasică la cea neoclasică. Are loc un 
transfer la o nouă metodologie ce se caracteriza prin refuzul ontologizării 
rectilinii şi prin înţelegerea veridicităţii relative a imaginii lumii, elaborată 
la o etapă concretă a dezvoltării ştiinţelor naturii. Au fost abordate atât 
teme teoretice, cât și din cele practice ale cunoaşterii7. 

Fondatorii Societății Naturaliștilor au fost Alexandru F. Stuart, 
magistru în zoologie, și Nikolai Goronovici (1904–1908), doctor în 
zoologie. La 29 februarie 1904, Ministerul Învățământului Public a 
aprobat Statutul Societății. La 15 martie același an, a fost convocată 
adunarea constituantă, iar cei 25 de membri au desemnat Consiliul, al 
cărui președinte a fost desemnat baronul Al. F. Stuart, magistru în 

                                                            
4 Nicolae Chetraru, Nicolae Raileanu, Baronul Alexandru Stuart, Chișinău, Tyaregetia, 
2006, p. 54. 
5 Варфоломей Степанович Савчук, Историко-научный анализ деятельности 
естественнонаучных обществ юга Украины, Крыма и Бессарабии: вторая 
половина XIX – начало ХХ века. Автореферат диссертации по истории, 
специальность ВАК РФ 07.00.07, Днепропетровск, 1996, c. 17. 
6 Vezi: Materialele conferinţei ştiinţifice dedicate comemorării centenarului de la 
fondarea „Societăţii Naturaliştilor şi Amatorilor de Ştiinţe Naturale din Basarabia”, 
Chişinău, 2004, 57 p. 
7 Gheorghe Bobână, Probleme de metodologie şi filosofie a ştiinţei în scrierile 
naturaliştilor basarabeni de la începutul secolului al XX-lea, în Basarabenii în lume: 
Colecție de materiale şi documente prezentate la polipticul cultural-istoric şi ştiinţific 
omonim /Alcăt. şi îngrijitor: Raisa Melnic, Chișinău, BNRM, 2010, pp. 171, 177. 
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zoologie, iar vicepreședinte – N. V. Goronovici, doctor în zoologie8. La 
doi ani de la constituirea din cadrul Societății făceau parte șapte zoologi. 
Numărul membrilor acestei Societății s-a majorat continuu, astfel încât în 
1912 întrunea cca 200 de personalități. Au fost antrenate, în calitate de 
membri de onoare, acad. F. Ovseanikov, P.P. Semionov-Teani-Șanski, 
președintele Societății Geografice din Rusia, profesorul M. A. Menzbir, 
membru corespondent al Academiei de Științe din Sankt-Petersburg. 
Membrii Sectorului de Agronomie din cadrul Societății aveau în vizor 
flora şi fauna Basarabiei, impactul climei asupra agriculturii din 
Basarabia, problemele legate de insectele dăunătoare şi metodele de 
combatere a lor (precum combaterea filoxerei)9. În anii 1906–1917 au fost 
editate șase volume cu cca 60 de lucrări ale Analelor Societății, în mod 
special în domeniul zoologiei. În primul volum al Analelor Societății, în 
primul compartiment al lucrării au fost publicate rezultatele investigației 
paleontologice la Taraclia și Vadul lui Vodă conduse de zoologul N.V. 
Goronovici10, iar medicul infecționist Eduard Eduardovici Miller (1865 – 
193?) și biologul și chimistul Nicolae Zubowsky (1867 – 1943) au 
publicat un studiu referitor la fauna entomologică a Basarabiei11. 
Cercetătorul N.V. Goronovici a mai publicat o serie de articole despre 
plantele insectivore, fluturi, viața crustaceelor etc.12 Societatea dispunea și 
de bibliotecă, care spre 1914 era constituită din 373 de cărți. După decesul 
lui E.E. Miller, soţia acestuia a donat Societăţii Naturaliştilor 248 de cărţi, 
lucrări de o mare valoare ştiinţifică şi practică. Colecția conținea și 
volume din domeniul zoologiei13. 

                                                            
8 Nicolae Chetraru, Nicolae Raileanu, op. cit., pp. 72-73; Constantin Manolachi, Mihai 
Ursu, Din istoria protecţiei naturii în Basarabia, în Buletin Ştiinţific. Revistă de 
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Vol. 18 (31), 2013, pp. 168-169. 
9 Larisa Noroc, Oleg Bujor, Direcţiile de activitate a Societăţii Naturaliştilor şi 
Amatorilor de Ştiinţe Naturale din Basarabia, în Patrimoniul cultural naţional şi 
universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma: Materialele conferinţei ştiinţifice, 
1314 noiembrie 2014 /Red.-coord: Valentina Ursu, Chişinău, Pontos, 2014,  p. 125. 
10 Труды Бессарабского общества естествоиспытателей и любителей 
естествознания. Том I, часть 1, Кишинев, Типография Бессарабского Губернскаго 
Правления, 1906, c. 1-57. 
11 Ibidem, c. 57-70. 
12 Vezi: Труды Бессарабского общества естествоиспытателей и любителей 
естествознания. Том I, часть 2, Кишинев, Типография Бессарабского Губернскаго 
Правления, 1907.  
13 Труды Бессарабского Общества Естествоиспытателей и Любителей 
Естествознания 1914 – 1915, Том VI, Кишинев, 1917, c. 9-16. 
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Din considerente practice, pentru „a iniția cercetările locale asupra 
insectelor dăunătoare” a fost instituit Biroul Entomologic (1906 – 1910), 
reorganizat în Stațiunea Bio-Entomologică (1910 – 1940)14. 

Grație unor personalități marcante se instituie domenii de 
cercetare științifică noi în spațiul basarabean. O parte dintre basarabeni 
aveau făcute studii în universităţile din Europa Occidentală sau din 
centrele universitare din Imperiul Rus, aducând astfel elemente inovative 
în toate domeniile, inclusiv în cele științifice. 

Ihtiofauna bazinului fluviului Nistru au fost abordată de 
naturalistul L.S. Berg (1876, orașul Bender – 1950). În lucrările sale 
științifice menționează că la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX, în 
Basarabia principalele specii de peşti marfă erau cele de crap, plătică, 
tarancă, morunaş, avat, şalău, somn etc. Cercetări aprofundate în 
domeniul genezei şi aspectelor economice a peştilor îl plasează pe L.S. 
Berg în fruntea ştiinţei ihtiologice mondiale15. 

Microbiologul şi entomologul Isaak Krassilchik (14 aprilie 1857, 
Chişinău – 3 noiembrie 1920, Chişinău) este fondatorul şcolii basarabene 
de microbiologie şi entomologie, fiind apreciat la nivel european încă în 
timpul vieţii. Între 1878 și 1882 a studiat la Facultatea de Fizică şi 
Matematică a Universităţii din Odesa, făcând studiile la Secţia de Ştiinţe 
ale Naturii.  Fiind influenţat de renumitul profesor I. Mecinikov (1845 –
1916)16, Isaak Krassilchik s-a specializat în domeniul zoologiei 
nevertebratelor. Prima sa lucrare ştiinţifică a fost teza de doctor în ştiinţe 
ale naturii, susținută în anul 1882, „Istoria dezvoltării şi sistematica 
genului Polytoma Ehrenberg”, lucrare publicată și într-o revistă germană. 
A fost unul dintre cei mai experimentaţi specialişti în domeniul 
entomologiei aplicative. În 1885 a descoperit o nouă boală a viţei-de-vie – 
mildiul sau mana viţei-de-vie, aplicând primele experimente de combatere 

                                                            
14 Отчет деятельности био-энтомологической станции за 1912 г. Кишинев, М. Э. 
Бланка, 1912, 30 c.; Asea Timuş, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, Cadre didactice din 
domeniul entomologiei agricole. Istorie şi contemporaneitate /Resp. ed.: Ion V. 
Xenofontov, Chişinău, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan, 2017, pp. 50-53. 
15 Vezi Marin Usatâi, Scurt istoric al cercetărilor ihtiologice, în Buletin Enciclopedic. 
Revistă ştiinţifică, nr. 1 (01) 2011, pp. 30-31. 
16 Fondatorul embriologiei evoluționiste, patologiei comparative, microbiologiei și 
imunologieia, Lureat al Premiul Nobel (29 octombrie 1908), Ilia Ilici Mecinikov, este 
strănepotul pe linie paternă a lui Nicolae Milescu Spătarul. Vezi: Gheorghe Baciu, 
Nicolae Milescu Spătarul și strănepotul – Ilia Mecinikov, Chișinău, 2016, 67 p. 
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a ei cu zeama bordoleză17. A fost primul director al Staţiunii 
Bioentomologice din Chişinău. Isaak Krassilchik, alături de Afanasii I. 
Poghibko (1875 – 1939) și Evghenii L. Rekalo (1857 – 19??) au 
investigat pentru prima dată insecta dăunătoare viţei-de-vie – filoxera 
(Phylloxera vastatrix) pe teritoriul Basarabiei18. Potrivit unor opinii în 
Basarabia, Crimeea, Caucaz, această boală își are originea din localitatea 
Erfurt, Germania19. Primul focar de filoxeră a fost depistat la 10 iunie 
1886 de biologul A.I. Poghibko în podgoria boierului Ioan V. Cristea din 
satul Teleșeu, județul Orhei20. La elaborarea măsurilor de combatere a 
filoxerei în Basarabia, Crimeea și Caucaz a participat și biologul rus 
Aleksandr Kovalevskii (1840 – 1901), unul dintre fondatorii embriologiei 
evoluționiste, doctor în zoologie (1867), membru titular al Academiei de 
Științe din Petersburg (1890)21.  

Cercetări aplicative ale insectelor dăunătoare au fost realizate în 
cadrul Departamentului Agricol al Zemstvei Basarabene din gestiunea 
Ministerului Agriculturii și Patrimoniului de Stat (1889–1918), unde au 
fost căutate metode de anihilare a lăcustelor; la Stațiunea Bio-
Entomologică (1910–1918) și Entomologică (1918–1940) și parțial la 
stațiunea Viticolă din cadrul Școlii de Viticultură din Chișinău (1842 –
1929) s-au studiat buhele, gândacul sur al florilor, sârmarii etc.22  

 Baronul Alexandru F. Stuart (noiembrie 1842, născut după unele 
date la Odesa, iar după altele în satul Geamăna, județul Bender, Basarabia 
– 24 octombrie 1917, Chișinău), cu legături din neamul regilor scoțieni, a 
fost întemeietorul stației biologice din Sevastopol, prima de acest gen în 
Imperiul rus și a treia din lume, și al Spitalului de Psihiatrie din Chișinău. 
A obținut studii în diferite centre universitare din Rusia, Germania, 

                                                            
17 Н. А. Агасьева, Биологическая мысль в Молдавии второй половины XIX – начала 
XX в, Кшинев, «Штиинца», 1984, c. 31; Сonstantin Manolache, Mihai Ursu, Isaak 
Krassilchik – fondatorul şcolii basarabene de microbiologie şi entomologie, în: 
Enciclopedica. Revistă de istorie a ştiinţei și studii enciclopedice, nr. 2 (5) 2013, p. 72. 
18 Arhiva Centrală a Academiei de Științe a Moldovei, f. 1, inv. 1/1, d. 92,  f. 1; Asea 
Timuş, Secvenţe din istoria cercetării filoxerei viţei-de-vie în Basarabia, în 
Enciclopedica. Revistă de istorie a ştiinţei și studii enciclopedice nr. 2 (9) 2015, pp. 8-18. 
19 Виноградарство Бендерского уезда,  Бендер, Типография Д. А. Натензона, 1915, 
c. 10 
20 Asea Timuş, Istoricul filoxerei din Basarabia, în Revista Sănătatea Plantelor, nr. 8, 
2003, p. 32. 
21 Сonstantin Manolache, Mihai Ursu, Isaak Krassilchik.., p. 77. 
22 Asea Timuş, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, op. cit., 378 p. 
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Elveţia, având stagii ştiinţifice în Italia şi Franţa23. În 1867 a susținut la 
Universitatea din orașul Dorpat (Tartu), Estonia, teza de magistru 
referitoare la structura celulei vibratile din perspectivă fiziologică și 
morfologică. Era considerat zoolog rus însă numele său de familie i-a 
jucat festa. Realizările acestuia au fost intenționat minimalizate în raport 
cu alți cercetători. A fost promotorul noilor idei în cercetarea embriologiei 
moluștelor gastropede24, a studiat larvele aricilor de mare (Echinoidea) 
tinzând să abordeze structura lor histologică25. La congresele Societății 
Entomologice Regionale de la Odesa (1886 – 1887), A. Stuart a propus 
soluții constructive de extirpare a țiștarilor din gospodăriile rurale; a 
abordat subiectul insectelor dăunătoare răspândite în Basarabia26.  

În perioada 15 septembrie – 10 octombrie 1889 la Chișinău, la 
inițiativa baronului A. Stuart a fost inaugurată prima expoziție agricolă și 
industrială din Basarabia. Numărul vizitatorilor a fost unul reprezentativ, 
de peste 33 000 de persoane. În cadrul expoziției, A. Stuart a inaugurat un 
stand la compartimentul științific, unde a expus oasele unor animale 
masive (posibil, de mamut), identificate pe parcursul săpării fântânii 
pentru Spitalul de Pulmonologie27. Fr. F. Osterman a prezentat animale 
împăiate (păsări domestice și de vânătoare), fiind răsplătit cu Medalia cea 
mare de Argint a expoziției28. Colecția entomologică (fluturi din jud. 
Bălți) a fost prezentată de Vera Dm. Ermolinskaia din satul Bușilă, 
județul Bălți29.  

În 1894 la Sankt Petresburg a fost organizată o expoziție 
internațională de pomicultură și legumicultură la care au fost expuse 
colecțiile de la Expoziția Agricolă și Industrială din anul 1889 de la 
Chișinău, precum și altele noi. Colecția zoologică era constituită din două 
grupe de popândăi și dihori, un grup de prepelițe etc. Colecția 
entomologică includea 30 de cilindre cu imitarea dezvoltării biologice a 
insectelor dăunătoare pomiculturii (lepidoptere și coleoptere); atacurile 

                                                            
23 Бригита Kоварская, Александр Федорович Стуарт, în: Revista de Istorie a 
Moldovei, nr. 3, 1993, pp. 54-68. 
24 Л. Я. Бляхер, История эмбриологии в России XIX – XX вв. Беспозвоночные, 
Москва, Издательство АН СССР, 1959, c. 283, 307. 
25 Nicolae Chetraru, Nicolae Raileanu, op. cit., p. 36. 
26 Ibidem, p. 60. 
27 Ibidem, p. 68. 
28 Mihai Ursu, Franz Osterman, Chișinău, 2004, p. 5. 
29 Каталог сельскохозяйственной и промышленной выставки в Кишиневе, 
устроенной Бессарабским Земством, в 1889 году, Кишинев, 1889, с. 73.  
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pomilor fructiferi și viței-de-vie cu dăunătorii acestora; dezvoltarea 
embrionară a termitelor. Colecția editorială era formată din trei colecții pe 
dezvoltarea albinelor, viespilor și gărgăunilor. Zoologii basarabeni au fost 
premiați cu o Diplomă de Onoare30. 

Exponatele de la expoziție au stat la baza instituirii de către 
Zemstva Gubernială din Basarabia, în același an, a Muzeului Agricol31, 
prima instituţie ştiinţifică din Basarabia32. Obiectivul noii instituții viza 
punerea în circuitul public a celor mai utile colecţii din domeniul 
ştiinţelor naturii33. Printre mai multe obiective de înființare a acestei 
instituții una prevedea oferirea posibilității agricultorului „de a cunoaște 
momentele principale din viața animalelor stricăcioase agriculturii și a 
mijloacelor pentru stârpirea lor”34. Savantul Alexandru F. Stuart a fost 
primul director al Muzeului, pe care l-a diriguit până în 1907, aducând 
Muzeul pe meridianele recunoașterii internaționale. În 1899, entomologul 
S. Mokrjeţki, directorul Muzeului Zemstvei din Taurida a specificat că în 
Muzeul din Chişinău „sunt adunate materiale extrem de valoroase pentru 
cunoaşterea biologiei insectelor şi altor animale” şi „după imensitatea 
materialelor biologice, eleganţa amplasării şi a unor monumente 
biologice, muzeul din Basarabia nu are echivalent în provincie”35. În 
                                                            
30 Asea Timuş, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, op. cit., p. 12. 
31 Pe parcurs, instituția muzeală a avut mai multe denumiri: Muzeul Zoologic și Agricol 
și de Industrie Casnică al Zemstvei Basarabene (1894–1926), Muzeul Național al Istoriei 
Naturale din Chișinău (1926–1927), Muzeul Regional din Basarabia (1927–1933), 
Muzeul Național din Chișinău (1933–1937), Muzeul Regional al Basarabiei (1937–1940, 
1941–1944), Muzeul Republican de Studiere a Ținutului (1940–1941, 1944–1957), 
Muzeul Republican de Stat al Studierii Plaiului Natal (1957–1983), Muzeul de Stat de 
Studiere a Ținutului (1940–1941, 1944–1957), Muzeul de Stat al Istoriei și Sudieii 
Plaiului Natal (1957–1983), Muzeul de Stat al Studierii Plaiului Natal (1983–1991), 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (din 1991). 
32 Mihai Ursu, Activitatea știinţifică a Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie 
Naturală în Epoca Modernă și Contemporană, în Buletin Ştiinţific. Revistă de 
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Vol. 21 (34), 2014, p. 6. 
33 Объяснительный каталог Зоологического, Сельскохозяйственного и Кустарного 
Музея Бессарабского Губернского Земства, Кишинёв, Типография Бессарабского 
Губернского Правления, 1912, с. 1. 
34 N. Florov, Muzeul Național de Istorie Naturală din Chișinău. Trecutul și starea lui 
actuală, În: Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău = Bulletin du 
Musée National de Sciences Naturelles de Kichineff /sub red. prof. dr. N. Florov. 
Fascicola 1. Chișinău, Tip. Eparhială „Cartea Românească”, 1926, p. 3. 
35 Mihai Ursu, Activitatea știinţifică a Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie 
Naturală în Epoca Modernă și Contemporană, în Buletin Ştiinţific. Revistă de 
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, Volumul 21 (34), 2014, p. 8. 
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paralel cu edificarea instituției muzeale s-a constituit și biblioteca 
acesteia. Fondurile de carte includeau și literatură din domeniul istoriei 
naturale regionale, dar și internaționale. De exemplu, în 1898, Biblioteca 
Muzeului s-a completat cu 12 cărţi, inclusiv „Faune de France” de A. 
Aclogne, în 3 volume; K. Bronson, «Вредные насекомые», în 2 volume 
etc.36. Între 1903 și 1906, Biblioteca s-a extins cu cca 1 000 de volume 
oferite de baronul Al. Stuart, iar o parte dintre cărţi au fost cumpărate. 
Printre acestea se numărau: V. Vagner, «Вопросы зоопсихологии»; M. 
Meterlin, «Жизнь пчел» ş.a.37. 

Între anii 1891 și 1905, a fost angajat Fr. F. Osterman (născut în 
1844, Bohemia – 14 noiembrie 1905) în calitate de preparator și 
conservator al Muzeului. Descoperirea lui Fr. F. Osterman, domiciliat la 
Soroca, de către baronul Alexandru F. Stuart a fost o mare găselniță 
pentru știința basarabeană. Era preocupat de croitorie, fotografie și 
pictură, fiind, totodată, și un vânător pasionat, împăind animale și 
păsări38. Franz F. Osterman s-a manifestat în mod special ca zoolog astfel 
încât colecțiile muzeului erau de esență zoologică, cum erau animalele 
împăiate și diferite grupe biologice. La 29 decembrie 1901, Muzeul a fost 
prezentat de taxidermistul Fr. F. Osterman la lucrările Congresului 
Naturaliștilor și Medicilor de origine rusă organizat la Sankt Petersburg. 
În cadrul manifestării științifice custodele Muzeului de Istorie Naturală a 
prezentat un raport referitor la cercetările entomologice în cadrul Secției 
de Zoologie și Anatomie39. Pentru a populariza inovațiile tehnologice din 
ramura apiculturii şi sericiculturii pe terenul din preajma Muzeului a fost 
organizată o prisacă şi o crescătorie experimentală de viermi de mătase, 
unde Fr. Ostermann făcea demonstrații practice40. În urma investigațiilor 
de teren realizate în diferite localități basarabene au fost studiate modul de 
viaţă al animalelor și realizate publicații științifice valoroase41. Referitor 

                                                            
36 Отчёт Музея бессарабского земства за 1898 г., Кишинёв, Типография А. 
Гольденштейна, 1899, с. 10. 
37 Anton Moraru, Organizarea şi completarea Bibliotecii Muzeului Zemstvei din 
Basarabia (1889–1917), în: Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi 
Muzeologie. Vol. 21 (34), 2014, p. 28. 
38 Mihai Ursu, Franz Osterman, Chișinău, 2004, pp. 3-30. 
39 Отчёт Музея бессарабского земства за 1900–1901 годы, Кишинев, 1902, с. 7-8. 
40 Отчёт Музея бессарабского земства за 1898 г., Кишинёв, Типография А. 
Гольденштейна, 1898, с. 9. 
41 Ф. Ф. Остерман, Биологические препараты Бессарабской фауны сельскохозяйственного 
Музея Бессарабского Земства, Кишинёв, Типо-литография Ф.В. Грузинцева, 1893; 
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la măiestria lui Fr. Osterman s-a pronunțat profesorul universitar 
Șeveakov din Petresburg „întrece totul ce domnia sa a putut vedea în 
diferite locuri, muzee și laboratoare din Europa de Vest”42. O contribuție 
importantă în activitatea Muzeului a avut-o și soția acestuia, Albina 
Osterman (1856–1936)43, care a preluat funcţia de conservator al 
muzeului, elaborând o lucrare despre păsările din Basarabia44. 

În anul 1912, în cadrul Muzeului a fost angajat un entomolog 
provizoriu, care a deținut această funcție pe parcursul a opt ani. 
Entomologul Nicolae Zubowsky (1867–1943) a elaborate un catalog 
(registru) al colecţiilor din domeniul ştiinţelor naturii, fiind consacrat 
colecţiei de insecte. Este considerată cea mai veche şi valoroasă colecţie 
entomologică din Republica Moldova, parte componentă a Muzeului 
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Colecţia conţine 86 de cutii în 
care sunt păstrate 10 753 exemplare de insecte: 10 cutii de Orthoptera – 
cosaşi, lăcuste, ş.a. (într-o cutie regăsim, de asemenea, exemplare de 
Dermaptera și Dictyoptera), apoi urmează ordinul Lepidoptera (fluturi) 
dislocat în 60 de cutii şi finalizează colecţia cu ordinul Coleoptera 
(gândaci) cu 16 cutii. Catalogul include 1 774 de specii din 107 familii şi 
cinci ordine și a fost editat de cercetătorii științifici ai Institutului de 
Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei45. 

Apărută sporadic, cu diverse intermitențe, la nivel de cercetare 
empirică, chiar elitistă, la sfârșitul sec. XIX cercetările în domeniul 
zoologiei se impun tot mai intens în spațiul pruto-nistrean. Tendința a 
răspuns problemelor recurente ale societății, a stat la baza creării 
terminologiei specifice. S-au sesizat mai multe straturi ale cercetării: cel 
extras din mediul Imperiului rus, conectat însă, treptat, și la arealul 
Occidental. A constituit suportul și fundamentul edificării cercetării 
științifice instituționalizate a zoologiei. 

                                                                                                                                                   
Idem, Заметки о птицах Бессарабии, Кишинёв, Типография Бессарабского 
Губернского Правления, 1912. 
42 N. Florov, op. cit., p. 4. 
43 I. Lepşi, Albina Osterman 1856–1936, în Buletinul Muzeului Naţional de Istorie 
Naturală din Chişinău, 1936, nr. 7, p. 9. 
44 A. Остерман, Заметки о птицах Бессарабии, în Труды Бессарабского общества 
естествоиспытателей и любителей естествознания. Том II, вып. 2, Кишинев, 
1912, с. 165-191. 
45 Valeriu Derjanschi, Elena Baban, Livia Calestru, Nadejda Stahi, Cristina Țugulea, 
Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection /Scientific reviewer: Leonid 
Voloșciuc; scientific editor: Alexei Andreev; Acad. of Sciences of Moldova, Nat. Museum 
of Ethnography and Natural History, Inst. of Zoology, Chișinău, S. n., 2016, 296 p. 




