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O clipă nu a fost vigilentă Natura
şi s-a născut Omul!
O clipă nu va fi vigilent Omul
şi Natura îşi va repara greşeala

De la autor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi specializarea în
entomologie, mi-a dăruit aprope totul: mândrie pentru
specialitaea obţinută, încredere în sine, salt în doctorat, titlurile
onorabile mult dorite, colegi, prieteni, deosebiţi şi drum în
Europa.
Lucrarea cuprinde discuţii despre unele fenomene din
natură, mai puţin cunoscute de noile generaţii de studenţi, elevi,
tineri etc. Informaţia, este selectată din multe surse de specialitate,
dintre care unele foarte vechi şi cel mai important expuse în ediţii
devenite deja istorice. Cartea conţine şi multă, multă poiezie,
fabulă şi alte gânduri nobile, care uneori lipsesc din raţiunea
noastră, dar să nu uităm că, anume acestea ne fac mai omenoşi
decât suntem.
Scopul este ca, cititorul să se inspire pentru a-şi suplimenta
cultura generală, despre unele aspecte ce au loc în natură, frecvent
în ochii tuturor, dar neobservate din neştiinţă. Totodată, actuala
situaţie ecologică de pe planetă, ne obligă moral şi financiar, să
contribuim la îmbunătăţirea ei, fiecare separat şi cu ce poate.
În istoria specialităţii de protecţia plantelor, într-adevăr au
existat momente de exagerare, în special în folosirea produselor
chimice împotriva insectelor care se dezvoltă pe plantele cultivate
şi agenţii patogeni ce provoacă boli. Aceste activităţi altădată
pozitive, ulterior au devenit sperietoarea şi groaza multor
generaţii umane. În acelaşi context menţionăm că mulţi oameni ai
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lumii s-au inspirat de la aceste „animăluţe” mici şi au devenit
somităţi mari în ştiinţa mondială. De aceea sugerez că, nu trebuie
să conflictăm cu specialitatea, ci cu oamenii care aplică chimizarea
exagerată, sau nu respectă nişte reguli elimentare, fiindcă intenţiile
nobile au stat la începutul cercetărilor şi utilizărilor produselor
chimice în agricultură şi alte domenii. Cu părere de rău, goana
după „mai mult” a condus la dezechilibrarea ecologiei sau naturii,
care astăzi în tot sensul cuvântului trebuie protejată de acţiunile
omului.
Am întocmit lucrarea dată, gândindu-mă în primul rând la
studenţii de la specialitatea Protecţia Plantelor, Universitatea
Agrară de Stat din Moldova. Le oferim o nouă sursă de inspiraţie
pentru specialitatea aleasă, inclusiv mai mult curaj de-a profesa ca
protecţionist. Consider că, anume inspiraţiile pozitive, contribuie
la schimbarea atitudinii faţă de unele situaţii naturale. Ori, în
specialitatea Protecţia Plantelor există diverse situaţii, care conduc
la poluarea naturii şi de aici, conflict ecologic sau ne respect faţă
de specialitate şi activităţile acesteia.
Să fim mai înţelepţi şi indulgenţi, dacă se poate.

12
Extras din volumul: Timuş, A. (2009).
Entomologia: între „operete” din natură şi somităţi istorice.
Iaşi, România: Lumen.

Entomologia: între „operete” din natură şi somităţi istorice

Cuvânt înainte
Omenirea, tot mai mult este direcţionată pentru a obţine profituri din
orice domeniu de activitate, fără a observa că frecvent şi ireversibil, ignoră
legile Naturii. În special în ultimii 50-60 de ani, această ignoranţă a condus
la dispariţia unor specii de plante, insecte sau animale vertebrate. Universul
ştiinţific, este foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu Fauna şi Flora
Terrei, dar cu părere de rău ei sunt mult mai puţini la număr şi atitudine.
De aceea, orice activitate pentru sensibilizarea societăţilor umane în sensul
aspectelor ecologice, totodată pe cât posibil salvarea unor idealuri ale Naturii,
sunt doar pozitive şi demne de tot respectul.
Din câmpiile, pădurile, imaşurile, grădinile noastre şi alte locuri
naturale, au dispărut şi continuă să dipară păsări, reptile, amfibii, insecte şi
alte animale, datorită activităţilor antropice. Liniştiţi ne inspirăm din Cartea
Roşie a Republicii Moldova, despre aceste fenomene negative, dar nu
întreprindem nimic pentru a reface populaţiile acestor specii. În aceeaşi idee,
prea puţin discutăm cu oamenii, elevii, studenţii, oricare cetăţean, despre
problemele din Natură. Cetăţenii, sunt prinşi de politica ţării şi nu de faptul
că, pădurile se taie din ce în ce mai mult şi astfel, vegetaţia şi animalele sunt
limitate în spaţiu, hrană, posibilitate de migraţiune, respectiv răspândire şi
ocupare de noi arealuri. Cetăţenii, sunt cuprinşi de probleme confesiunilor
religioase de care aparţin, ne conştietinzând că, în primul rând au fost create
sau evoluate plantele şi animalele, apoi omul. De aceea, protecţia şi păstrarea
acestora, sau noua ştiinţă apărută - ecologia, este „religia” Naturii.
Apreciabilă este şi idea autoarei de-a completa lucrările despre insecte
şi animale, cu unele poiezii sau secvenţe din acestea, despre natură. Fabulele
renumitor scriitori clasici români şi europeni, cu referinţă la insecte şi
animale, la fel sunt bine potrivite în această lucrare. Astfel, s-a obţinut un
„buchet” a celor mai cunoscute fabule despre insecte şi alte animale, oferite
cititorilor. Nu există o carte, unde să fie adunate, poieziile şi fabulele despre
insecte. Proverbele, provenite din înţelepciunea poporului, sunt strune sensibile
13
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pentru conştientizarea cititorului la fapte demne de respect. În concluzie,
felicităm autoarea pentru această lucrare dedicată problemelor entomologice şi
ecologice, iar cititorul pentru că are ocazia încă odată să mediteze despre
Natură şi farmecele care le oferă nouă, pentru a deveni mai înleţegători şi
conştiincioşi.
Doctor habilitat, Institul de Zoologie a AŞM – Valeriu Derjanschi
* *
*
Lucrarea prezentată – cu diversă informaţie despre natură, ecologia
insectelor, om şi activitatea antropică – este consacrată unei preţioase ramuri
specializate a agroecologiei – entomologiei. Monografia se caracterizează
printr-o abordare armonioasă al caracterului profund ştiinţific a prezentării
insectelor, mediului lor ambiant, cu posibilitatea de cunoaştere şi învăţare
simplă, redate minuţios de autoare prin diferite forme şi procedee. În lucrarea
„În armonie cu Natura” sunt aduse toate aspectele caracteristice resurselor
naturale – ştiinţifice, de producţie (activitate), de asanare, educative.
Volumul urmăreşte prezentarea unei imagini reale a problemelor
entomologice actuale, cu materiale utile, ample, convingătoare a speciilor de
insecte, inclusiv cunoaşterea lor prin inspiraţiile filosofice şi populare.
Din aceste considerente lucrarea merită a fi publicată şi citită ca suport
informativ special şi ecologic, pentru cei care doresc să cunoască lumea
entomologiei. Monografia prezentată nu este doar o culegere ştiinţifică de
curiozităţi puţin cunoscute pentru publicul larg şi specialişti, dar reprezintă şi
o bună lucrare metodică pentru o însuşire favorabilă a entomologiei generale şi
agricole, ecologiei insectelor, zoologiei şi a altor discipline. Parcurcând paginile
acestei cărţi ne convingem de influenţa educativă a naturii, lumea vastă
entomologică, redată chiar şi prin poiezia cu multiple şi deosebite sensuri.
Este o lucrare în care dominanta este grija pentru natură şi tot ce este viu în
ea, unde sunt redate cu succes acele două părţi contradictorii din mediul
agricol-dreptul insectelor la viaţă şi necesitatea de a obţine recolte cât mai
înalte. Caracteristica entomologică este făcută cu meticulozitate, autoarea ne
14
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introduce foarte captivant în tainele lumii insectelor, în care aflăm curiozităţi
şi încercăm să descifrăm prietenia, grija, adaptările şi sensibilitatea lor, ele –
insectele fiind martorii tăcuţi, elocvenţi ai frământărilor noastre din toate
timpurile. Este o lucrare scrisă cu pasiune şi competenţă, care înmănunchiază
informaţii extrem de diverse despre lumea insectelor şi oferă generozitate
tuturor celor interesaţi de domeniu. cartea este scrisă într-un stil simplu,
agreabil, accesibil atât specialiştilor, cât şi celor mai puţin iniţiaţi în
cunoaşterea entomologică. Figurile prezentate completează în mod armonios
conţinutul informativ al lucrării. Am convingerea că această carte va fi
apreciată de un spectru larg de cititori-studenţi, biologi, ecologi, entomologi,
naturalişti.
Doctor, conf. univ.UASM - Valentina Andriucă
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