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In memoriam Profesor Ioan Nemeş 
(19 ian. 1924 – 10 ian. 2009) 

ioan Dănilă şi lászló ráKosy

ioan neMeş s-a născut la 19 ianuarie 1924, în satul Udeşti jud. suceava 
unde a crescut alături de alţi 7 fraţi şi surori. După ciclul primar a continuat 
şcoala la apreciatul liceu „Ştefan cel mare” din suceava.

o influenţă hotărâtoare asupra conturării profilului său intelectual a 
avut-o unchiul său, învăţătorul şi primarul sucevei eugen vărzaru, precum 
şi natura din împrejurimile casei bunciilor din satului Udeşti şi lunca sucevei 
unde copilul ioan neMeş alerga deseori cu pălăria după fluturi şi alte insecte.

i. neMeş a fost un veşnic nemulţumit, nemulţumit de societate dar mai 
ales de realizările personale, care deşi ample şi diverse, puteau fi mult ampli-
ficate, dacă nu ar fi întâmpinat piedeci multiple.

foto C. Corduneanu
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multiplele preocupări anterioare lepidopteorologiei s-au succedat sau 
le-a practicat concomitent. În liceu este componentul unei formaţii de muzi-
că uşoară ca instrumentist la contrabas. cu această îndeletnicire reuşea să-şi 
cumpere haine şi cărţi, iar uneori făcea cadouri surorilor, sau contribuia la re-
balansarea bugetului casei. ca elev s-a remarcat la matematică, fiind singurul 
elev care în acea perioada a terminat liceul cu media zece. După liceu, plano-
rismul îl va propulsa în şcoala de ofiţeri de aviaţie fără motor de la sânpetru-
Braşov, devenind copilot în grad de sublocotenent pe un bombardier Heinkel 
111, în cel de-al doilea Război mondial. in urma examenului de admitere se 
înmatriculează la Universitatea „Al. i. cuza” din iaşi, Facultatea Fizică şi chi-
mie, principal şi matematică, secundar, precum şi la Facultatea de Farmacie. 
După absolvirea facultăţii predă timp de 14 ani, în acelaşi liceu „Ştefan cel 
mare” de care se ataşase ca elev. Rezultatele de la catedră l-au remarcat ca pe 
unul dintre profesorii foarte buni, fiind apoi numit inspector şcolar, funcţie pe 
care a îndeplinit-o timp de 6 ani.

o alta preocupare colaterală profesiei de educator, pe lângă cea de 
entomolog amator, a fost aceea de ocrotitor al naturii. ca vicepreşedinte al 
consiliului Regional de ocrotire a naturii suceava, la cunoscut pe muzeogra-
fului ioan Dănilă la muzeul Regional suceava, de care s-a ataşat şi cu care a 
cooperat până în ultimele clipe ale vieţii. in urma demersurilor sale, fluturele 
parnassius apollo a devenit specie strict protejată pe teritoriul jud. suceava.

Activitatea lepidopteorologică a profesorului ioan neMeş a debutat în 
perioada cât a funcţionat ca inspector şcolar la secţia de Învăţământ şi cultură 
a Regiunii suceava, când, spre sfârşitul acestei perioade, a primit ca sarcină 
de lucru organizarea unei secţii de ştiinţe naturale pe lângă mica secţie de is-
torie existentă deja la muzeul din suceava. Pentru aceasta s-a documentat şi a 
întocmit o tematică provizorie pentru două camere de expoziţie permanentă. 
cunoscând importanţa insectelor a trecut la colectarea lor după ce în prealabil 
s-a edificat şi asupra tehnicii de colectare, preparare şi conservare a tuturor 
ordinelor. Fascinat de coloritul, forma aripilor, gingăşia şi biologia fluturi-
lor, a realizat câteva insectare prezentate ani în şir în expoziţia de bază, până 
ce lumina naturală, praful şi dăunătorii le-au distrus, muzeu nebeneficiind în 
primii ani de un naturalist muzeograf. Atracţia fluturilor a fost atât de mare 
pentru profesorul neMeş, încât pasiunea pentru ei nu l-a mai părăsit nciodată, 
iar studiul lor i-au adus şi cele mai mari satisfacţii. concomitent cu activi-
tatea de colectare, i. neMeş şi-a confecţionat mobilierul şi toate materialele 
necesare preparării şi conservării fluturilor, fără a neglija procurarea literaturii 
indispensabile cunoaşterii şi studierii lor. la scurt timp după aceste investiţii 
au început să apară şi primele articole faunistice susţinute în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice şi apoi publicate în reviste din ţară şi străinătate. Pentru 
susţinerea efortului financiar i. neMeş a apelat nu numai la salariul propriu, 
dar şi la cel al soţiei şi nu rareori la pensia mamei. niciun sacrificiu nu era prea 
mare. toată familia şi în special soţia, l-a sprijinit de la început renunţând sau 
amânând procurarea multor lucruri materiale, esenţiale vieţii cotidiene. tot 
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timpul era folosit pentru colectarea, prepararea şi conservarea fluturilor. in 
tot acest timp a ştiut să evite cu abilitate toate sarcinile devoratoare de timp în 
şcoală şi în familie .

timp de 10 ani profesorul neMeş a colectat anual între 10 şi 20 000 
de exemplare de insecte din aproape toate ordinele, preponderente fiind lepi-
dopterele şi coleopterele. Aproximativ o treime dintre lepidoptere le-a folo-
sit pentru schimb cu colecţionari din străinătate pentru care a primit aproape 
3000 de exemplare de fluturi exotici. o altă parte apreciabilă a folosit-o pentru 
schimbul de material biologic cu lepidopteorologii din ţară (Vladimir oLaRu, 
mihai Peiu, iosif CăPuşe), iar cca. 10.000 de exemplare, au sporit colecţia 
lui aurelian PoPesCu-goRj. timp de doi ani (1964-1965) a efectuat colectări 
intense în zona viitorului lac de acumulare de la Porţile de Fier, sprijinit de 
cumnatul său george vLad, inginer şef pe şantierul hidrocentralei. colecţia 
entomologică realizată între 1961 şi 1975 însumează circa 250 000 de exem-
plare, din care lepidoptere cca. 110 000 fiind depusă la muzeul de Ştiinţele 
naturii din Dorohoi. 

Întreruperea cercetărilor lepidopteorologice s-a datorat apariţiei unei 
alergii galopante la naftalină, cloroform şi alte odoruri emanate de conservanţi 
şi de insecte, pe care devotata sa soţie nu le-a mai suportat. Alergia era terme-
nul prin care s-a disimulat existenţa unui neoplasm care-i cuprinsese plămânii. 
copleşit de remuşcări, profesorul neMeş a abandonat pentru o perioadă flutu-
rii, dedicându-se îngrijirii exemplare a fiinţei care l-a iubit şi sprijinit în spori-
rea personalităţii lui. Deşi era vorba de o boală galopantă şi incurabilă, printr-
o îngrijire exemplară, alimentaţie raţională şi prin şedinţe zilnice de captare a 
energiei cosmice prin intermediul unei piramide construite în propria-i casă, 
profesorul neMeş prelungeşte viaţa soţiei sale cu 8 ani. De dragul soţiei dar şi 
al fluturilor, i. neMeş hotăreşte să doneze colecţia muzeului de Ştiinţele na-
turii din suceava. Atractiva oferta a fost refuzată de „înţeleapta conducere de 
partid de la judeţ” şi astfel imensa colecţie, un autentic tezaur ştiinţific, a ajuns 
la Dorohoi unde din păcate a fost şi este vizitată rareori de specialişti sau alte 
persoane interesate. Păstrarea colecţiei la suceava i-ar fi asigurat continuitatea 
în cercetare, ceea ce ar fi reprezentat un câştig apreciabil pentru lepidoptero-
logia românească.

Reluarea cercetărilor entomologice a avut loc în anul 2001, cu 
dorinţa ardentă de a recupera timpul pierdut pentru lepidopterologie, ocupat 
de floricultură, filatelie şi alte îndeletniciri. in cei peste 10 ani de activitate 
filatelică, a desenat şi realizat peste 500 de ştampile cu tematiică floră şi faună, 
aplicate pe plicuri cu ocazia diferitelor expoziţii filatelice (maximafilie), pre-
cum şi cca 60 de machete pentru plicuri comandate de Poşta Română. Relua-
rea activităţii lepidopterologice este influenţată şi de restabilirea legăturilor 
de prietenie cu dr. ioan Dănilă. conştient de faptul că timpul se comprimă de 
la un an la altul, i. neMeş se concentrează asupra familiilor coleophoridae şi 
parţial tortricidae. numeric colecţia sa s-a îmbogăţit cu peste 15000 de fluturi 
şi alte câteva mii de exemplare din celelalte ordine de insecte.
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În cercetarea propriu-zisă a lepidopterelor debutează cu o comunicare 
întocmită cu Aurelian PoPesCu-goRj, tipărită în trav. mus. Hist. nat. „grigore 
Antipa” Bucureşti 1965, după care, aproape în fiecare an a prezentat câte una 
sau mai multe comunicări redactate singur sau în colaborare cu câte unul din 
colaboratorii: iosif CăPuşe, Valdimir oLaRu, mihai Peiu, ioan stănoiu, ioan 
DrăGhia s.a., însumând 63 de comunicări ştiinţifice tipărite în reviste din ţară 
şi din străinătate. În lucrările din această perioadă sunt cuprinse următoarele 
8 specii noi pentru ştiinţă: carposina orientella stănoiu & nemeş, 1968, 
ancylis bucovinella Peiu & nemeş, 1969, stigmella (Fomoria) niculescui 
nemeş, 1970, stigmella (Fomoria) peiui nemeş 1972, calamotropha olarui 
nemeş, 1972, philedonides alexinschii stănoiu & nemeş, 1974, dichroram-
pha niculescui stănoiu & nemeş, 1974, laspeyresia peiui stănoiu & nemeş, 
1974, şi peste 25 de forme noi pentru ştiinţă, dintre care se remarcă parnassius 
apollo f. alexinschii. mai menţionăm semnalarea unui gen şi două specii noi 
pentru fauna europei, alte zece genuri şi 151 de specii fiind noi pentru fauna 
României. speciile noi pentru ştiinţă, în majoritate, le-a dedicat colaboratori-
lor săi. la rândul lor, o parte dintre lepidopteorologii cu care a colaborat i-au 
dedicat, în semn de apreciere a rezultatelor cercetărilor şi altruismului său, 
genurile nemesia şi ionemesia căpuşe, 1971, şi speciile goniodoma nemesi 
căpuşe, 1971, idaea nemesi olaru, 1973, cnephasia nemesii stănoiu, 1974.

tot în această perioadă a publicat patru lucrări din ordinul Diptera 
în care prezintă genul tropidia cu 4 specii noi pentru românia, iar în cele 
2 lucrări referitoare la ordinul Heteroptera îmbogăţeşte cunoaşterea faunei 
României cu 4 specii şi 11 forme noi.

Asupra colecţiei profesorului neMeş şi-au îndreptat atenţia cercetătorii 
entomologi prof. univ. dr. gheorghe Mustaţă, prof. univ. dr. Victor CioChia şi 
prof. univ. dr. ionel PetCu, ihneumologi din şcoala eminentului prof. univ. dr. 
mihai constantineanu. cercetătorii amintiţi, cercetând doar un fragment din 
imensa colecţie, au prezentat 6 comunicări în care sunt menţionate 2 genuri 
şi 12 specii noi pentru fauna României. cercetătorul Andi LehReR a publicat 
2 lucrări din ordinul Diptera cu genuri şi specii noi pentru fauna României, 
iar muzeograful ioan Dănilă, specia carabus auratus l., noua pentru fauna 
româniei.

După reluarea activităţii lepidopterologice în 2001, i. neMeş se 
concentrează asupra familiei coleophoridae, reuşind ca numai in trei ani să 
descrie 19 specii noi pentru ştiinţă studiind peste 1000 de exemplare, inclusiv 
pe baza armăturilor genitale: ischnophanes davidii, longibacillia suceavella, 
Kuznetzovvlia vicolii, amseliphora (amselgia) assisti, Klinzigedia litorella, 
stollia lygia, Hamuliella tanasella, Hamuliella patrascui, Hamuliella capu-
siella, metriotes bucovinella, damophila moldaviella, Quadratia bucovinae, 
membrania (longibacillia) stanoiuii amseliphora (amseliphora) seghedinii, 
multicoloria alexinschiella, lavaria graurii, coleophora danilae, aurelia-
nia (nosyrislia) bucovinensis şi Patzakia dragusani. Fidel colaboratorilor săi 
a dedicat majoritatea specilor nou descrise acestora. Pentru specia dedicată 
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soţiei sale ligia, a ales şi un gen cu o muzicalitate deosebită - stollia lygia. 
De asemenea a mai semnalat amseliphora (amselghia) felixella (baldizzone, 
1994), coleophora gracilella (toll, 1952), augasma atraphaxidellum kuz-
netsov, 1957, aureliania (ecebalia) lycaoniae (baldizzone,1994) care sunt 
specii noi pentru fauna europei. Speciile: plegmidia murinella (tengstrӧm, 
1847), pelgmidia juncicolella (Stainton, 1851), Kusnetzovvlia ptarmica (Wal-
singham, 1910), dumitrescumia icterella (tool, 1948), dumitrescumia trige-
minella (fuchs, 1881), aureliania (a.) squamosella (Stainton, 1856), aure-
liania (a.) erigerella (ford, 1935), aureliania (a.) narbonensis (baldizzone, 
1990), aureliania (ecebalia) atriplicis (meyrick, 1928), aureliania (e.) pa-
renthella (toll, 1952), aureliania (e.) gaviaepennella (toll, 1952), neugenvia 
albicornis (benander, 1939), neugenvia tanaceti (mühlig, 1865), patzakia 
pseudorepentis (toll, 1960), argyractinia pennella (Denis & Schiffermüller, 
1775), coleophora pyrrhulipennella (Zeller, 1839), damophila paramayrel-
la (nel, 1994), amseliphora (a.) saturatella (Stainton, 1850), multicoloria 
partitella (Zeller, 1849) eupista malatiella (toll, 1952), perigra alticolella 
(Zeller, 1849), Hamuliella inulifoliae (benander, 1939), Benanderpia tyrrha-
enica (amsel, 1951), care sunt noi pentru fauna României. Valoroasa colecţie 
mai conţine peste 30000 de exemplare de microlepidoptere care aşteaptă să fie 
studiate, cel mai bine reprezentate fiind familia tortricidae.

truda atât de fecundă a profesorului ioan neMeş a fost apreciată de 
vechiul regim prin acordarea a 8 medalii şi numeroase distincţii, dintre care 
ordinul muncii clasa a iii-a şi steaua Republicii sunt cele mai preţioase. Din-
tre toate distincţiile primite ce-l mai drag i-a fost titlul de “custode onorific 
pentru natură” acordat de comisia monumentelor naturii din partea Acade-
miei române.

După 2000 a devenit „cetăţean de onoare” al municipiului suceava şi 
al comunei natale, Udeşti. numai titlul de profesor emerit, singura distincţie 
care i-ar fi adus un spor la salar şi pensie, i-a fost mereu refuzat.

Pe lângă obligaţiile stricte de la catedră, în perioada apostolatului, 
profesorul neMeş s-a dovedit a fi prolific şi în scrierea mai multor cărţi şi 
articole didactice, remarcându-se manualele de fizică pentru clasele a Viii-a 
şi a Xi-a umanistă. Deosebit de valoroasă şi necesară a fost cartea „insectarul 
meu”, un autentic A B c al tânărului entomolog care a făcut să germineze 
pasiunea pentru colectarea şi studiul insectelor la mulţi elevi, deveniţi în timp 
entomologi apreciaţi în ţară şi străinătate. i. neMeş a contribuit şi la formarea 
unor lepidopterologi precum Adrian lungoci şi gheorghe Pătraşcu. În diver-
se reviste şi în ziare centrale şi locale a tratat probleme de pedagogie şi de 
ocrotire a naturii recenzând unele apariţii editoriale. totuşi, truda profesorului 
neMeş atât de întinsă în timp şi pe o diversitate atât de mare de activităţi nu 
a fost apreciata încă la valoarea ei reală. Profesorul neMeş nu a cerut absolut 
nimic de la nimeni. lipsa acelor entomologice, a lamelor şi lamelelor pentru 
microscopie, l-au făcut să apeleze la Facultatea de Biologie din cluj (prof. l. 
Rakosy) şi din iasi (prof. i. andRiesCu) pentru a le procura. marea sa dezi-
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luzie a fost atunci când obţinând aceste materiale, a constatat că este prea 
târziu, degetele mâinilor nu-l mai ascultau. Şocul a fost extrem de dur. În toată 
existenţa sa şi-a păstrat echilibrul şi vitalitatea ieşite din comun printr-o gân-
dire pozitivă, optimism şi modestie, pe care le-a etalat zi de zi, i-au procurat 
tăria de a rezista cu stoicism la micile şi marile gesturi deranjante cu care unii 
lepidopteorologi l-au ignorat sau „gratulat”.

Văzând că nu mai poate lucra la prepararea genitaliilor, profeso-
rul neMeş a intrat într-o uşoară depresie psihică din care cu mare greutate 
s-a eliberat, dedicându-se cu ardoare prelucrării familiei tortricidae din 
colecţia sa. Astfel, „tortricidae din România,” X (lepidoptera) este ultima 
lucrare publicată de profesorul lepidopterolog ioan neMeş în 2006 în Studii 
şi cercetări, X, pag. 299 – 308, muzeul de Ştiinţe naturale Piatra-neamţ. 
lucrarea cuprinde datele referitoare la „o nouă specie pentru fauna europei, 
11 specii noi pentru fauna României, iar pe lângă acestea încă 18 specii s-au 
dovedit a fi noi pentru colecţie, publicându-le acum pentru prima oară.

Una dintre cele două ultime dorinţe ale profesorului ioan neMeş a fost 
prelucrarea ştiinţifică a familiei tortricidae, în speranţa descoperirii unui 
număr de specii noi pentru ştiinţa a căror nume să le dedice lepidopterologilor 
din s.l.R. şi în special preşedintelui, prof. univ. dr. laszlo Rakosy, iar cea de 
a doua, să adauge colecţiei personale exemplarul prin care aceasta să ajungă 
la imensa cifră de 300.000 de exemplare. o altă dorinţă, mărturisită într-o 
scrisoare autobiografică din 24.05.2006 a fost „să definitivez prima fascicolă 
a catalogului colecţiei mele de fluturi, urmând ca în următorii 30-40 de ani să 
duc la capăt această întreprindere”.

in seara zilei de 10 ianuarie 2009 sufletul său purtat de roiuri de fluturi 
a părăsit corpul fizic. nouă ne-au ramas lucrările ştiinţifice, colecţia şi amini-
tirile.

Pe lucrarea Cleophoridae din românia, nota Vii, 2004, oferita priet-
enului său dr. i. Dănilă, nemeş a trecut urmatoarea dedicaţie: „suceava, 1 
iunie 2004: colaboratorului şi biografului meu, ioan Dănilă, cu dragoste şi 
mulţumiri, împreună cu omagiile autorului,” 

ioan nemeş a realizat cea mai mare colecţie de lepidoptere din Ro-
mânia, având o contribuţie esenţială la cunoaşterea faunei lepidopterologice 
şi la dezvoltarea lepidopterologiei din ţara noastră. ca întotdeauna timpul şi 
specialiştii vor cerne truda muncii predecesorilor, îndepărtând balastul, facând 
să dăinuie valorile şi lucrurile trainice.

iar noi regretăm că nu am reuşit să surprindem decât în mică parte per-
sonalitatea eminentului profesor şi apreciatului entomolog ioan nemeş.

Bilanţul colecţiei de insecte „Ioan Nemeş”

Ordin Nr. ex. Nr. specii
lepidoptera 112.539 2423
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Coleoptera 15.730 1275
Diptera 16.216 235
Hymenoptera 9228 ?
trichoptera 1247 ?
odonata 242 ?
neuroptera 1218 ?
orthoptera 423 ?
Homoptera 1579 ?
Hemiptera 8313 ?
alte ordine 70365 ?

Lucrări publicate cu referire la lepidoptere
neMeş i. 1967/1. contribuţie la cunoaşterea tortricidelor din Republica socialistă 

România. lucr. Şt. inst. Ped. galaţi. 1: 142-149.
neMeş i. 1967/2. Alte contribuţiuni la cunoaşterea microlepidopterelor din regiu-

nea suceava. ses. de com. a muz. (sub tipar ??).
neMeş i. 1968/1. Contribution à la connaissance de la famille Symmocidae dans 

la faune de la Roumanie (lepidoptera). trav. mus. Hist. nat. „grigore An-
tipa“. Bucarest. 8: 865-874.

neMeş i. 1968/3. geometridae noi sau rare pentru fauna R.s.R. lucr. şt. inst. Ped. 
galaţi. 2: 185-196.

neMeş i. 1968/4. Une nouvelle espèce de lépidoptère de Roumanie: coleophora 
bucovinella n. sp. Rev. roum. biol.-zool., Bucureşti. 13 (1): 49-52.

neMeş i. 1968/4. Familia coleophoridaelor în Republica socialistă România (le-
pidoptera). soc. Şt. Biol. com. Zool. Bucureşti. 8: 131-152.

neMeş i. 1969/1. Coleophoridae noi în fauna republicii Socialiste românia (le-
pidoptera). soc. Şt. Biol. com. Zool. Prima consf. naţ. entom. Bucureşti. 
129-134.

neMeş i. 1969/2. familia Schreckensteiniidae în fauna româniei. Stud. Com. 
muz. şt. nat. Bacău. 2: 157-160.

neMeş i. 1969/3. insectarul meu. ed. tineretului, Bucureşti.
neMeş i. 1970/1. stigmella (Fomoria) niculescui nova species (lep. stigmelli-

dae). bul. Soc. entom. mulhouse. mai-jun: 33-35.
neMeş i. 1970/2: coleophora phlomidis Stt. în r.S.r. (lepidoptera). Stud. Com. 

Şt. nat. suceava. 69-72.
neMeş i. 1970/3. contribuţii la cunoaşterea geometridelor din Republica socialistă 

România (ii). (lepidoptera). stud. com. muz. Jud. suceava. 73-85.
neMeş i. 1970/4. consideraţiuni sistematice, zoogeografice şi ecologice asupra 

faunei lepidopterelor din rezervaţiile ştiinţifice de la Frumoasa şi Ponoare, 
judeţul suceava (i). lucr. ses. şt. pentru ocrot. nat. în jud. suceava. 115-
138.
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neMeş i. 1972/1. stigmella (Fomoria) peiuii nova species (lepidoptera, stig-
mellidae). stud. com. muz. Şt. nat. Bacău. 5: 153-156.

neMeş i. 1972/2. Asupra faunei lepidopterologice din zona viitorului lac de 
acumulare de la „Porţile de Fier“. Part. i. stud. com. cons. jud. ocrot. 
nat. suceava. 2: 201-215.

neMeş i. 1972/3. calamotropha olarui nova species (lepidoptera) en Roumanie. 
stud. com. muz. Şt. nat. Dorohoi. 165-168.

neMeş i. 1972/4. Fauna de lepidoptere a judeţului Botoşani (i). stud. com. muz. 
Şt. nat. Dorohoi. 179-186.

neMeş i. 1974. contribuţii la cunoaşterea lepidopterelor din judeţul neamţ. (Par-
tea i: Agapia). muz. Şt. nat. Piatra neamţ. stud. cercet. geolog.-geogr.-
-biol. s. bot.-Zool. 203-216.

neMeş i. 2003. coleophoridae din România (Vi). ed. muşatinii, suceava.
neMeş i. 2004. coleophoridae din România (Vii). ed. muşatinii, suceava. 101 

pp.
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Epilog
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