
©
 A

nd
re

i C
riș

an

SLR se implică în activități de educație ecologică

Atât în cadrul unor proiecte specifice, ex. ”Educație 
ecologică și ghid de ecoturism în situl Natura 2000 
Dealurile Clujului de Est”, dar și voluntar, în școli 
sau la diferite evenimente cum ar fi ”Festivalul 
Silvoiței” de la Băbuțiu, com. Vultureni, jud. Cluj sau 
diferite expoziții tematice privind fluturii sau mediul 
înconjurător, experții SLR prezintă publicului (format 
din adulți și/sau copii) informații pertinente privind 
mirifica lume a insectelor.
Începând cu anul 2017, SLR promovează conceptul 
de ”insecta anului” în România și Moldova.
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în concediu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
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Date de contact SLR:
 

Cluj-Napoca, 
Str. Republicii, nr. 48, 
cod 400015, jud. Cluj, 
tel./fax: 0264 591483, 

contact@lepidoptera.ro 
www.lepidoptera.ro

www.lepidoptera.ro

Vrei să devii și tu parte din echipa SLR?

Dacă ai peste 14 ani și vrei să faci ceva pentru 
NATURĂ, fluturi sau alte insecte, trimite o solicitare 
scrisă prin e-mail la adresa contact@lepidoptera.ro.

”Ținutul fluturelui albastru”

SLR a reușit să convingă factorii de decizie în 
procedura de desemnare a brandului microregiunii 
aflată la nord de municipiul Cluj-Napoca (teritoriul 
GAL Someș-Transilvan) cu argumentul unicității 
fluturilor Maculinea. Pentru cei care nu știu, doar în 
zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est pot 
fi găsite toate cele 4 specii europene, emblematice, 
de fluturi albaștri, aparținând genului Maculinea.
În final brand-ul se numește: ”Ținutul fluturelui 
albastru”, iar sloganul este: ”Un loc de trăit pe Valea 
Someșului Mic”.
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De peste 25 de ani, Societatea Lepidopterologică 
Română (SLR) studiază fluturii din România

Echipa SLR este formată din specialiști și amatori 
(iubitori de fluturi și alte insecte) din toată România. 
SLR organizează în fiecare an, la Cluj-Napoca, un 
Simpozion național de entomologie.
Dintre numeroasele publicații științifice ale echipei  
SLR amintim: Entomologica Romanica - revistă  
internațională, Buletinul de Informare Entomologică,  
Fluturii diurni din România, Catalogul Lepidopterelor 
României, Rimetea - natură şi cultură, Dealul cu 
fluturi de la Viişoara, Fluturi de noapte din România, 
Noctuidele României etc.

Membrii SLR se implică în gestionarea ariilor 
naturale protejate din jurul Clujului

SLR a elaborat Planul de Management al sitului 
Natura 2000 Dealurile Clujului de Est și a contribuit 
cu expertiza științifică la documentarea altor arii 
naturale protejate din România. 
De asemenea, prin activități de voluntariat și diferite 
proiecte de conservare a biodiversității, membrii 
SLR contribuie la păstrarea patrimoniului natural din 
România.
În imaginea de mai sus, împreună cu voluntari din 
Marea Britanie, în luna august 2018, a fost curățat 
nucleul rezervației Fânațele Clujului - La Copârșaie.
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SLR protejează oamenii și natura

Prin măsura de agro-mediu 6: ”Pajişti importante 
pentru fluturi (Maculinea spp.)”, propusă de SLR, 
fermierii din 26 de comune din judeţul Cluj şi Suceava 
pot primi până la 410 Euro/ha dacă respectă măsurile 
din pachet. Această măsură, vine să sublinieze 
unicitatea habitatelor din situl Natura 2000 Dealurile 
Clujului de Est și să încurajeze fermierii să păstreze 
pajiștile cu înaltă valoare naturală. 
Din anul 2012 până în prezent, peste 5 milioane 
de euro au fost plătiți fermierilor pentru protecția 
fluturilor.


