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♦ SLR a fost constituită legal la 4 martie 1990, fiind unul dintre primele ONG-uri din România 
postcomunistă. 
♦ SLR este o organizaţie profesional-ştiinţifică, cu caracter naţional, nonprofit care reuneşte 
lepidopterologi, precum şi alte persoane interesate în cunoaşterea, cercetarea şi ocrotirea naturii 
(105 membri în anul 2012). 
♦ SLR organizează anual, la Cluj, în luna aprilie, întâlnirea entomologilor din România (anul 
acesta a 25-a), în cadrul căreia au fost susţinute peste 500 de comunicări ştiinţifice,  
♦ Pe parcursul anilor, SLR a organizat tabere de colectare şi cunoaştere în Cheile Turzii, M-ţii 
Parâng, M-ţii Făgăraş, M-ţii Măcin, Cheile Tişiţei, Poiana Narciselor de la Vad, M-ţii Trascău, 
etc. finalizate cu conspecte faunistice publicate în paginile Bul.inf.entomologică, precum şi alte 
activităţi pe teren în zone mai puţin studiate. 
♦ SLR a înfiinţat prima rezervaţie ştiinţifică nonguvernamentală din România şi a contribuit la 
elaborarea documentaţiei ştiinţifice pentru alte arii naturale protejate (ex.: situl Natura 2000 
ROSCI0295 Dealurile Clujului Est). 
♦ SLRa organizat în 2007 al XX-lea Simpozion European de Entomofaunistică (130 de 
participanţi din străinătate), iar în 2009 al XlV-lea Simpozion European de Lepidopterologie 
(peste 150 de participanţi din străinătate). 
♦ Prin eforturile specialiştilor SLR în colaborare cu fundaţia ADEPT şi WWF a fost instituită 
măsura de agro-mediu 6: Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea spp.), prin care 
fermierii din judeţul Cluj şi Bucovina primesc 240 Euro/ha, respectând măsurile din pachet. 
♦ SLR este partener al Butterfly Conservation Europe. 
♦ SLR este custodele sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (ROSCI0295), în baza 
Convenţiei de Custodie nr. 342/03.03.2014 încheiată cu Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului. 
♦ SLR decernează celor mai merituoşi lepidopterologi din România „Ordinul Aristide Caradja” 
şi diplome de excelenţă. 
 
Proiecte derulate: 
♦ Dealul cu fluturi de la Viişoara" finalizat prin constituirea rezervaţiei şi a publicaţiei „Dealul 
cu fluturi de la Viişoara" - finanţator „Fundaţia pentru Parteneriat" (2000). 
♦ Rimetea - natură şi cultură" finalizat prin organizarea unui târg de produse autohtone în 
localitatea Rimetea cu participare internaţională şi realizarea unui traseu turistic cu indicatoare şi 
panouri explicative. - finanţator „Fundaţia pentru Parteneriat".  
♦ Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 
– Dealurile Clujului Est – proiect în derulare. 
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Publicaţii 
♦ SLR editează din anul 1990 „Buletinul de informare entomologică” care însumează în cele 
peste 40 de volume peste 4000 de pagini, cu articole ştiinţifice, note și biografii.  
♦ Din anul 1996 SLR editează şi „Entomologica romanica”, periodic internaţional, indexat din 
2008 de Thomson Reuter (DBI). In paginile acestei reviste au publicat mulţi specialişti din 
Europa şi România, alături de doctoranzi şi tineri cercetători. 
♦ Publicaţiile din cele două reviste au ridicat nivelul lepidopterologiei româneşti pe locul 8 în 
Europa (P. Gilbert, 2006, European Lepidopterological Bibliography). 
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Acţiuni de popularizare: 
a) Exopziţii tematice itinerante:  

Fluturii din România şi mesajul lor (Linz/Austria, Bucureşti Muzeul Antipa, Cluj-Filiala 
Academiei Române, Galaţi, Bistriţa-Năsăud); 
Viaţa fluturilor (Cluj); 
Peisajul cultural din Transilvania (Cluj). 

b) Conferinţe de popularizare: Cluj (27), Galaţi (2), Bucureşti (1), Bistriţa (2), Sighişoara (2), 
comunele: Bonţida, Dăbâca, Chinteni, Borşa, Răscruci, Saschiz. 

c) Articole şi emisiuni de popularizare: 15 (reviste, ziare, filme documentare, emisiuni radio-
TV). 
Pentru alte detalii a se vedea www.lepidoptera.ro 

 
Concluzie 
In miile de pagini tipărite, prin conferinţele şi taberele organizate, prin implicarea sa în activităţi 
de conştientizare şi ridicare a nivelului cultural, SLR este continuatorul Societăţilor Naturaliştilor 
dinainte de 1940, având o reală contribuţie la afirmarea ştiinţelor entomologice în ţară şi 
străinătate, dar şi la protecţia şi conservarea naturii în România. 
 
Preşedinte: Prof. Dr. László Rákosy 
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