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Laszlo Rakosy «Fluturii diurni din România»

László Rákosy 
FLUTURII DIURNI DIN ROMÂNIA. 

Cunoaştere, protecţie, conservare
Editura MEGA, Cluj-Napoca, 352 p.

Profesorul universitar dr. László 
Rákosy la elaborarea monografiei Fluturii 
diurni din România. Cunoaştere, protecţie, 
conservare a avut susţinerea mai multor 
colegi, contribuţia cărora este menţionată 
de autor: Alexandra Calistru, Andrei Crişan, 
Cosmin Manci, Cristian Sitar şi Natalia 
Timuş.  

Profesorul László Rákosy se numără 
printre acei puţini norocoşi şi fericiţi, care au 
reuşit să-şi facă din pasiune o meserie. Din 
copilărie a fost fascinat de lumea plantelor şi 
animalelor, mai ales de insecte şi, în special, 
de fluturi, motivat şi de numeroasele excursii 
făcute cu părinţii prin împrejurimile oraşului 
natal – Sighişoara, judeţul Mureş.  El este 
autorul a peste 200 de articole ştiinţifice şi 
a numeroase cărţi referitoare la fluturi: Die 
Noctuiden Rumaniens (1996), Catalogul 
Lepidopterelor Române (2003), Ordinul 

Lepidoptera în Lista Faunistică a României (2007) ş.a.
În ultimii ani cercetătorul pasionat de fluturi se apleacă tot mai mult spre 

popularizarea ştiinţei, considerând că „...lipsa cărţilor scrise cu pasiune, frumos ilustrate 
şi editate, constituie unul dintre factorii majori care au contribuit la lipsa de interes, 
ignoranţa faţă de natură, dar şi faţă de multe alte sfere socio-culturale din România”.

Ca argument principal al apariţiei acestei monografii a fost dorinţa de a sesiza 
societatea faţă de „fascinanta lume a naturii” ce ne înconjoară cu toate vietăţile mici şi 
a contribui astfel la schimbarea mentalităţii conform căreia orice „omidă” ce se târăşte 
trebuie strivită, considerând-o dăunătoare.

Dintre cele 2300 de lucrări ştiinţifice dedicate fluturilor din România prezenta 
monografie este o reuşită sinteză de cunoaştere a acestor insecte atractive pentru 
entomologi şi amatori. Graţie experienţei profesioniste de o carieră lucidă, autorul a 
reuşit să îmbine doleanţele lepidopterologilor amatori (ediţie excelent ilustrată) şi ale 
cercetătorilor ştiinţifici – un determinator informativ.

Monografia apărută are un volum de 352 pagini, conţine 11 compartimente de 
bază (Cuvânt înainte, Mulţumiri, Generalităţi, Lista taxonomică, Prezentarea speciilor, 
Specii incerte, Armaturi genitale, Planşe, Glosar, Bibliografie, Index) şi este ilustrată cu 57 
figuri şi 49 planşe cu desene color ale fluturilor diurni din România în dimensiuni reale. 
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La Generalităţi autorul într-un mod succint (cca 30 pagini) reuşeşte se încadreze 
un întreg „curs de lepidopterologie” – de la scurt istoric al cercetării şi morfologiei 
fluturilor până la protecţia şi conservarea lor în natură (inclusiv bazele legislaţiei 
româneşti). Din acest compartiment cititorii sunt familiarizaţi cu cele mai recente date 
despre studierea ordinului Lepidoptera. Astfel, pe Terra sunt cunoscute peste 180.000 
specii de fluturi, dintre care 90 % aparţin celor nocturni. În România din cele peste 
4.000 de specii cunoscute, 203 aparţin fluturilor diurni.

După Lista taxonomică (la nivelul familiilor, subfamiliilor, genurilor, speciilor şi 
subspeciilor cu sinonimele recunoscute) urmează Prezentarea speciilor de fluturi diurni 
din România, compartimentul de bază al monografiei (215 pagini). Modul şi schema 
în care se redau datele despre fiecare specie (două pe o pagină) sunt informative şi 
foarte utile: partea dreaptă conţine una sau câteva fotografii ale fluturelui şi diferitor 
stadii de dezvoltare (ou, larvă, pupă), graficul fenologic al speciei şi harta României 
cu aria de răspândire în ţară, haşurată cu culoare gri. Partea stângă a paginii prezintă 
pe scurt informaţii despre specie: denumirea latină şi populară, taxonomia, diagnoza 
morfologică, habitatul, elemente de bio-ecologie, măsurile de protecţie şi conservare, 
răspândirea generală (arealul speciei) şi în România. Pentru utilizatorii cărţii este 
foarte util pentru căutarea informaţiei, că marginea foii în dependenţă de familie 
(Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae) are diferite culori.

Un suport important pentru amatori şi specialişti-lepidopterologi în procesul 
determinării speciei pot servi planşele cu dimensiuni reale ale fluturilor diurni din 
România. Pe lângă desenele perfecte ale părţii dorsale şi ventrale de masculi şi femele, 
la unele specii sunt indicate (cu săgeţi şi cerculeţe roşii) deosebirile de la cele mai 
apropiate specii.

Finalizează monografia cu o listă bibliografică impunătoare (225 de titluri) şi 
indexul denumirilor populare şi ştiinţifice.

În concluzie, felicităm autorul – profesorul universitar dr. László Rákosy cu 
o reuşită monografie asupra grupului taxonomic de insecte îndrăgit, iar societatea 
ştiinţifică şi lepidopterologii amatori din spaţiul românesc – cu  posibilitatea de a 
obţine informaţii utile dintr-un izvor decent.

Valeriu Derjanschi,
 Dr. habilitat, Profesor cercetător.


