
 

 
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, žymus rusų hidrobiologas, biologijos mokslų 
daktaras Aleksandras Alimovas gimė 1933 m. lapkričio 9 d. Leningrade, mirė 2019 m. rugsėjo 
20 d. Sankt Peterburge, Rusija. 

1963 m. A. Alimovas baigė Leningrado universitetą. Dar besimokydamas universitete, nuo 
1960 m. pradėjo dirbti Rusijos mokslų akademijos Zoologijos institute, nuo 1987 m. buvo šio 
instituto Gėlųjų vandenų biologijos laboratorijos vadovas, 1995–2006 m. – instituto direktorius. 
1977 m. tapo biologijos mokslų daktaru, 1995 m. – profesorium. 2000 m. tapo Rusijos mokslų 
akademijos tikruoju nariu, 2002 m. – Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu. Ilgus metus 
ėjo Rusijos MA akademijos Hidrobiologų draugijos prezidento pareigas, buvo Gyvūnų 
apsaugos tarybos pirmininkas.  

Akad. A. Alimovo mokslinių tyrimų pagrindinės kryptys buvo hidrobiontų ekologija, vandens 
ekosistemų produktyvumo teorija. Jis buvo žymus zoologas, hidrobiologas, vandens gyvūnų 
funkcinės ekologijos pradininkas, vandens gyvūnų ekologijos specialistas, įnešęs svarų indėlį 
vystant pagrindinių vandens ekosistemų funkcionavimo teoriją. Svarbiausieji akad. A. Alimovo 
ir jo mokyklos darbai – vandens gyvūnų augimo, dauginimosi, maitinimosi, medžiagų 
apykaitos, populiacijų struktūros dinamikos srityse. A. Alimovas buvo keleto tarptautinių 
projektų vadovas, tarp jų „Bioįvairovė“, „Integracija“ ir kitų, bei leidinių „Rusijos fauna“, 
„Rusijos MA Zoologijos instituto darbai“, „Zoologijos vadovas“ vyriausiasis redaktorius, 
keleto šalies akademinių ir tarptautinių mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narys, taip pat 
Rusijos MA žurnalo „Vidaus vandenų biologija“ vienas redaktorių. 1991-2014 m. buvo Rusijos 
hidrobiologų draugijos prezidentu, vėliau garbės prezidentu.  

Akad. A. Alimovas, kaip instituto direktorius, daug prisidėjo vystant mokslinį 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Sankt Peterburgo Zoologijos instituto mokslininkų, Lietuvos 
mokslo institutuose dirba buvę akad. A. Alimovo mokiniai. 

O dar reikia paminėti, kad akademikas Alimovas buvo dailininkas. Tapė paveikslus laisvalaikiu 
ir būdamas ekspedicijose. Jo tapytose drobėse ir akvarelėse vaizduojam nuostabūs šiaurietiški 
peizažai. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorius Aleksandras Alimovas 



Paskelbė apie 230 mokslinių straipsnių. daugiau kaip 20 metų skaitė paskaitas Sankt Peterburgo 
ir Krasnojarsko universitetuose. Jam vadovaujant buvo apginta daugiau nei 30 daktaro 
disertacijų. 

Veikalai: Gėlavandenių dvigeldžių moliuskų funkcinė ekologija (Funkcional'naja ėkologija 
presnovodnych dvustvorčatych molljuskov, 1981), Įvadas į produkcinę hidrobiologiją 
(Vvedenie v produkcionnuju gidrobiologiju, 1989), Vandens ekosistemų funkcionavimo 
teorijos elementai (Ėlementy teorii funkcionirovanija vodnych ėkosistem, 2000), Apie vandens 
ekosistemų funkcionavimo teoriją (Towards a Theory of the Functioning of Aquatic 
Ecosystems, 2003). 

Už aukštus pasiekimus mokslinėje ir tiriamojoje veikloje, Rusijos mokslinio potencialo 
vystymą 1999 m. akad. A. Alimovas buvo apdovanotas Rusijos Federacijos Garbės ordinu ir 
Draugystės ordinu. Jo garbei pavadintas asteroidas Alimov (2004). 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Professor Aleksandr Alimov 

Foreign Member of the Lithuanian Academy of Sciences since 2002 

 

Aleksandr Alimov, professor at St. Petersburg State University and Krasnoyarsk University, a 
full member of the Russian Academy of Sciences, doctor habilis in biology, member of the 
bureau of the Biology Division of the Russian Academy of Sciences. He was born 9 November 
1933, dead 20 September 2019 in Sankt Petersburg, Russia. 

Professor Alimov was an outstanding zoologist and hydrobiologist, an initiator of functional 
ecology of aquatic animals, and a specialist in the ecology of aquatic animals. He had made a 
weighty contribution to the development of the theory of the functioning of main aquatic 
ecosystems. 

Prof. Alimov and his school conduct their most important research in the fields of growth, 
reproduction, nutrition, metabolism, and the dynamism of the structures of populations.  

In 1994–2006 he was Director of Institute of Zoology, Russian Academy of Sciences. He was 
also the head of a number of international projects, such as ‘Biodiversity’, ‘Integration’, and 
others; he was the chief editor of publications Russian Fauna and Works of the Zoology Institute 
of the Russian Academy of Sciences, a member of editorial boards of a number academic and 
international research journals, and one of the editors of the journal Inland Water Biology of 
the Russian Academy of Sciences. 



Aleksandr Alimov has authored three monographs and, individually and with colleagues, 
published over 200 research papers and publications, 4 monographs; for over twenty years he 
has been lecturing at the universities of St. Petersburg and Krasnoyarsk.  

Prof. Alimov has made a notable contribution to the development of the research cooperation 
with Lithuanian zoologists. Lithuanian scientists participated in projects and committees 
headed by Prof. Alimov, and his former students work in research institutions in Lithuania. 

For outstanding achievements in scientific research and special merit in strengthening 
cooperation and understanding between nations professor A. Alimov was awarded The Order 
of Honour and The Order of Friendship in 1999. 
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LMA Organizacinio skyriaus 
vyriausioji specialistėValerija Paškauskienė 

 
Naudoti šaltiniai: 
LMA archyvas. Asmens byla. 
Visuotinė lietuvių enciklopedija.  
https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/a_alimov.htm 
Nuotrauka iš http://spbrc.ru/ru/presidium/alimov 


