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Colecții și colecționari

Fluturi



Ordinul Lepidoptera este 
unul dintre cele mai numeroase 
şi mai diverse ordine de insecte, 
cuprinzând circa 180.000 de specii – 
10 % din totalul speciilor de animale 
descrise până în prezent. El grupează 
insectele cunoscute popular 
sub numele de fluturi şi molii. 
Majoritatea covârşitoare a acestor specii sunt nocturne sau crepusculare, 
mai puţin de 9 % dintre acestea fiind active ziua.

Adulţii lepidopterelor au corpul acoperit cu numeroşi solzi 
microscopici, de unde şi denumirea ordinului (gr. λεπίδος – lepidos = solz 
+ πτερόν – pteron = aripă). Solzii sunt peri modificaţi, aplatizaţi, fiind cei 
care stau la baza diversităţii extraordinare a desenului şi culorilor acestor 
insecte. Cu excepţia unor familii primitive, aparatul bucal al adulţilor 
este reprezentat de o trompă adaptată la suptul hranei lichide, răsucită în 
repaus sub cap, în formă de spirală. Pe torace, lepidopterele adulte au două 
perechi de aripi. Anvergura acestora este cuprinsă între 3 mm – Enteucha 
acetosae (Stainton, 1854), o specie din familia Nepticulidae semnalată şi 
pe teritoriul României – şi peste 25 cm. Astfel, femela de Ornithoptera 
alexandrae (Rotschild, 1907) este cel mai mare fluture de zi, cu o anvergură 
de circa 28 cm, în timp ce Thysania agrippina (Cramer, 1776), gigantul 
lepidopterelor nocturne, poate avea o deschidere a aripilor de circa 30 cm.

Lepidopterele sunt insecte cu metamorfoză completă, ciclul biologic 
cuprinzând stadiile de ou, larvă, pupă şi adult. Larvele, cunoscute popular 
sub numele de omizi, au o morfologie complet diferită de cea a adulţilor, cu 
un corp cilindric, mandibule bine dezvoltate, 3 perechi de picioare toracice 
şi până la 11 perechi de picioruşe abdominale cu morfologie diferită de cea 
a picioarelor toracice. În general fitofage, larvele unui număr important de 
specii produc pagube culturilor agricole, în livezi şi în păduri. Alte omizi 
consumă diverse materiale de origine animală, cum este cazul moliei de 
haine – Tineola bisselliella (Hummel, 1823). Se cunosc şi cazuri curioase 
de omizi prădătoare, cum ar fi larvele unor specii de lepidoptere din 

insulele Hawaii, care vânează alte 
insecte. La împupare, unele specii ţes 
un cocon. Câteva dintre aceste specii 
sunt utilizate la producerea mătăsii.

Lepidopterele sunt răspândite 
pe toate continentele cu excepţia 
Antarcticii, de la Ecuator până 
dincolo de Cercul Polar de Nord şi 

de la nivelul mării până la altitudini de circa 4.500 m. Ele sunt întâlnite 
în toate ecosistemele terestre, din pădurile umede şi zonele deşertice până 
în tundra arctică şi din zonele costiere joase până în pajiştile alpine aflate 
la limita inferioară a zăpezilor veşnice din partea superioară a celor mai 
înalţi masivi muntoşi de pe glob. Unele specii migrează, uneori la mari 
distanţe. În cadrul ecosistemelor în care apar, adulţii lepidopterelor sunt 
polenizatori importanţi iar omizile sunt componente importante ale reţelei 
trofice. Unele specii prezintă forme curioase de parazitism sau simbioză. 
În cadrul ordinului sunt descrise numeroase exemple de strategii defensive 
de apărare de tipul homocromiei şi mimetismului.

Lepidopterele sunt cel mai cunoscut şi studiat grup de nevertebrate 
terestre. Simbol universal al frumuseţii delicate şi efemere, fluturii au 
atras atenţia oamenilor – fie ei specialişti sau profani – din cele mai vechi 
timpuri, prin diversitatea şi exuberanţa remarcabilă a formei, culorilor şi 
desenului de pe corp, în special a celui de pe aripi. Reprezentări artistice 
ale fluturilor apar la cele mai diverse culturi, cele mai vechi cunoscute 
fiind frescele din Teba (Egipt), vechi de circa 3.500 ani. În multe religii 
fluturele este simbolul sufletului morţilor sau este asociat cu diverse 
credinţe şi superstiţii. Un număr important de personaje mitologice sau 
zeităţi din cele mai diverse zone culturale sunt asociate cu imaginea unor 
fluturi, în special a unor specii diurne. În zilele noastre, adulţii unor specii 
tropicale de fluturi diurni sunt utilizaţi ca obiecte decorative, fiind etalaţi 
pe suporturi înrămate, în recipienţi de sticlă, laminaţi pe foi de hârtie 
specială sau incluşi în blocuri de răşină. În sfârşit, larvele unor lepidoptere 
sunt utilizate în alimentaţie într-o serie de ţări din Asia şi America Latină.

Fluturii... flori care zboară şi doar că nu cântă.
Robert Lee Frost (1874 - 1963)

Poet american
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Lepidoptera is one of the 
largest and most diverse insect orders. 
It has about 180,000 species, which 
makes 10% of the total number of 
animal species currently described. 
It includes the insects colloquial 
known as butterflies and moths. 
Most of the species are nocturnal or 
active during twilight, less than 9% of them being active during the day.

The body of adult Lepidoptera is covered with minute scales, the 
order’s name deriving from this feature (gr. λεπίδος – lepidos = scale 
+ πτερόν – pteron = wing). The scales are flat, modified hairs, and they 
bring the extraordinary variety of patterns and colours. Except for some 
primitive families, the adults’ mouthparts consist of a proboscis adapted 
to sucking liquid food, coiled when resting underneath the head. Two 
pairs of wings are found on the adults’ thorax, with a wingspan that ranges 
between 3 mm (Enteucha acetosae (Stainton, 1854), a European species 
of the Nepticulidae family, reported also from Romania) and over 25 cm. 
Thus, the female of Ornithoptera alexandrae Rothschild, 1907, which 
is the largest day-flying butterfly, has a wingspan of up to 28 cm, while 
Thysania agrippina (Cramer, 1776), the largest nocturnal lepidopteran, 
has a wingspan of up to 30 cm.

Lepidopterans have a complete metamorphosis that includes the 
stages of egg, larvae, pupa and adult. The larvae, known as caterpillars, have 
a completely different morphology from the adult stage, with a cylindrical 
body, their mandibles very well developed, three pairs of thoracic legs and 
up to 11 pairs of abdominal prolegs, with a different morphology than 
that of the thoracic legs. Generally, they are phytophagous, the larvae of an 
important number of species being pests in crops, in orchards and in woods. 
Other species are consuming different sorts of materials of animal origin, 
like the common cloth moth – Tineola bisselliella (Hummel, 1823). Some 
cases of predation are also known, like the larvae of some lepidopteran 
species from Hawaii that captures other insects. When larvae develop into 

pupae, some species are spinning a 
cocoon, several of them being used 
at silk production.

Lepidopterans are found on 
all continents with the exception of 
the Antarctica, from the Equator up 
beyond the Arctic Circle and from 
the sea level up to about 4.500 m 

altitude. They are found in every terrestrial ecosystem, from rainforest 
and desserts to arctic tundra and from the low-lying coastal areas to the 
alpine meadows placed on the lower limit of eternal snows at the top of the 
highest mountain massifs in the world. Some species migrate, sometimes 
covering large distances. In the ecosystems in which they are found, the 
adults are important pollinators, while the larvae are important pieces 
of the trophic network. Some species have developed peculiar forms of 
parasitism or symbiosis. Many examples of defensive strategies have been 
described inside the order, such as camouflage and mimicry.

Lepidopterans are the best known and studied group of terrestrial 
invertebrates. Universal symbol of delicate and passing beauty, the 
butterflies attracted people’s attention - be they specialists or profane 

– from ancient times, through the diversity and remarcable exuberance 
of their body forms, colours and patterns, especially those of the wings. 
Artistic depictions of butterflies occurr in various cultures, the oldest 
known being those from the wall-paintings of Thebes (Egypt), about 
3.500 years old. In many religions, the butterfly is the symbol of the dead’s 
soul or is related to a number of beliefs and superstitions. A significant 
number of mythological characters and deities from various cultural 
areas are associated with the images of butterflies, especially that of a day-
flying species. Nowadays, the adults of some tropical species of day-flying 
butterflies are used as decorations, being spread on framed mounts, inside 
glass, laminated on special sheets of paper or included in resin blocks. 
Finally, the larvae of some lepidopterans are used for feeding in several 
Asian and Latin American countries.

Butterflies... flowers that fly and all but sing.
Robert Lee Frost (1874 - 1963)

American poet



Povestea unui tezaur
Colecţiile de lepidoptere din patrimoniul 

Muzeului Naţional de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa” din Bucureşti sunt cele mai 
mari colecţii de acest fel din România, grupând 
în prezent peste 250.000 exemplare din peste 
30.000 de specii. Ele au o valoare patrimonială 
remarcabilă şi reprezintă, totodată, o resursă 
inestimabilă pentru documentarea diversităţii 
faunei de lepidoptere şi a evoluţiei acesteia, atât 
pe teritoriul României cât şi într-o serie de 
regiuni din afara graniţelor ţării noastre, unele 
dintre acestea fiind insuficient explorate şi în 
prezent.

Primele exemplare de lepidoptere au intrat 
în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa” la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului XX. Pornind 
de la câteva loturi de lepidoptere din fauna 
mondială achiziţionate de muzeu de la firma 

„O. Staudinger & Bang-Haas” din Dresda (o 
parte a exemplarelor din aceste loturi pot fi 
încă admirate în expoziţia publică a muzeului, 
în sala dedicată insectelor) şi de la exemplarele 
capturate de Eduard Fleck şi Arnold L. 
Montandon în diferite localităţi din România, 
Franz Salay (1861-1946) a început constituirea 
unei colecţii care se dorea reprezentativă pentru 
un muzeu naţional de ştiinţe naturale. Aceste 
prime loturi au fost în scurt timp completate 
cu numeroase exemplare de lepidoptere 
capturate de Franz Salay pe teritoriul României, 
cumpărate de acesta sau obţinute prin schimb 
de la alţi colecţionari din ţară şi din străinătate.

Ca prim conservator al colecţiilor de 
lepidoptere ale muzeului, Franz Salay s-a străduit 
să adune un material cât mai divers, mai valoros 
şi mai bine preparat şi conservat. Datorită 
pasiunii şi eforturilor sale stăruitoare, acest 
material a fost întreţinut şi aranjat conform 
exigenţelor curatoriale din acea perioadă. În 
semn de recunoaştere a pasiunii şi strădaniilor 
sale, dr. Grigore Antipa i-a acordat titlul de 
conservator onorific pe viaţă. Mai târziu, în 
1934, Franz Salay a donat muzeului şi colecţia sa 
personală de lepidoptere, care fusese premiată cu 
medalia de aur la Expoziţia Națională Jubiliară 
de la Bucureşti din 1906. Din păcate, colecţia 
realizată de Franz Salay a fost parţial distrusă în 
cursul celui de-al doilea război mondial.

Un moment important în istoria Muzeului 
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 
este constituit de achiziţionarea celebrei colecţii 
de lepidoptere a prinţului Aristide Caradja 
(1861-1955), entomolog român de renume 
mondial. În urma strădaniilor prof. Constantin 
Motaş, numit director al muzeului după moartea 
lui Grigore Antipa, Ministerul Învăţământului 
Public a cumpărat, în 1944, cea mai mare 
parte a colecţiei prinţului Caradja şi valoroasa 
bibliotecă de specialitate a acestuia; ulterior, în 
1947, a fost achiziţionată a doua parte a colecţiei, 
ce cuprindea circa 15.000 de exemplare de 
microlepidoptere capturate de lepidopterologul 
german Hermann Höne în China.

Colecţia de lepidoptere a prinţului 
Aristide Caradja este un adevărat tezaur 
ştiinţific şi muzeologic. Ea cuprinde circa 
100.000 de exemplare de lepidoptere 

Franz Salay (1861-1946)

Aristide Caradja (1861-1955)



capturate atât pe teritoriul României (în 
special la Grumăzeşti, unde se afla conacul 
familiei Caradja, în nord-vestul Moldovei şi 
în Dobrogea) cât şi în afara ţării noastre. Ca 
urmare a prestigiului ştiinţific de care se bucura 
şi mai ales a pasiunii cu care studia lepidopterele, 
prinţul Caradja a primit pentru cercetare 
aproape 400.000 de exemplare de lepidoptere, 
multe fiind colectate de naturalişti renumiţi 
sau în cursul unor expediţii celebre. Dintre 
acestea, peste 3.000 sunt exemplare tip care au 
stat la baza descrierii unor specii necunoscute 
până atunci, transformând colecţia prinţului 
Aristide Caradja într-o componentă importantă 
a patrimoniului ştiinţific universal.

În luna martie a anului 1947, patrimoniul 
Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa” s-a îmbogăţit cu o altă colecţie valoroasă, 
reprezentativă pentru fauna de lepidoptere 
a României. Această colecţie a aparţinut 
unui celebru entomolog amator, Adriano 
Ostrogovich (1870-1957), profesor de chimie 
la Universitatea din Cluj-Napoca. Prin bogăţia 
şi varietatea materialului, colecţia profesorului 
Ostrogovich a constituit mult timp o referinţă 
ştiinţifică de bază pentru documentarea faunei 
de lepidoptere a României.

Alte colecţii valoroase de lepidoptere au 
intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de 
Istorie Naturală „Grigore Antipa” în ultimele 
decenii ale secolului XX. În această perioadă au 
fost achiziţionate colecţiile lepidopterologilor 
Ioan Lăzărescu (1916-1980) şi Ludovic 
Beregszászy (1919-1981) şi au fost primite 
două donaţii importante, cea de fluturi africani 

capturaţi în Guineea Ecuatorială de profesorii 
Vasile Hogaş, Liviu Macea şi A. Bârseti şi cea 
de lepidoptere capturate în America de Nord 
de dr. Valeriu Albu (n. 1956). O menţiune 
deosebită merită colecţia achiziţionată între 
anii 1994 şi 1997 de la Aurelian Popescu-Gorj 
(1914-1997), renumit entomolog român. Această 
colecţie este constituită din circa 30.000 de 
exemplare de lepidoptere foarte bine preparate 
şi conservate, capturate personal de A. Popescu-
Gorj pe teritoriul României, în Brazilia (3.000 
exemplare) sau obţinute prin schimb de la alţi 
colecţionari din ţară şi din străinătate. În sfârşit, 
în primăvara anului 2011, prin Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost 
realizată achiziţia colecţiei dr. Levente Székely 
(n. 1960), entomolog amator din Săcele.

Colecţiile de lepidoptere ale Muzeului 
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 
s-au îmbogăţit şi prin munca perseverentă 
şi asiduă a specialiştilor muzeului, care de-a 
lungul anilor au capturat, preparat, conservat 
şi studiat un important număr de exemplare 
de insecte din acest grup. Dintre aceştia, un 
loc aparte este deţinut de cei care s-au ocupat 
îndeaproape de aceste colecţii în ultima 
jumătate de secol. Cu pasiune şi competenţă, 
dr. doc. Aurelian Popescu-Gorj (1914-1997), 
dr. Iosif Căpuşe (1935-1999), dr. Ion Drăghia 
(1929-1999), Dorel-Marian Ruşti (n. 1958) şi 
dr. Mihai Stănescu (n. 1965) au contribuit la 
îmbogăţirea şi valorificarea ştiinţifică a acestei 
moşteniri, făcând-o accesibilă publicului, 
comunităţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate 
şi generaţiilor viitoare.

Adriano Ostrogovich (1870-1957)

Aurelian Popescu-Gorj (1914-1997)



Familia Papilionidae
Cuprinde circa 600 de specii de fluturi 

exclusiv diurni. Aripile posterioare ale 
adulţilor prezintă adesea prelungiri care le-au 
atras denumiri caracteristice („fluturi coada-
rândunicii”). Omizile au un organ bifurcat 
caracteristic, situat pe partea dorsală a părţii 
anterioare a toracelui, denumit osmanterium. 
În mod normal el stă ascuns în interiorul 
corpului. În cazul în care se simt ameninţate, 
omizile pot expune acest organ, care secretă 
substanţe puternic mirositoare din categoria 
terpenelor cu rol de îndepărtare a eventualilor 
agresori.

Una dintre speciile frecvent întâlnite în 
pajiştile de pe teritoriul României este Papilio 
machaon Linnaeus, 1758, popularul fluture 
coada-rândunicii.



Rudă bună cu fluturele coada-rândunicii, 
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) este, fără 
îndoială, unul dintre cei mai frumoşi fluturi 
de zi din ţara noastră. Relict preglaciar pe 
cale de dispariţie, această specie este întâlnită 
din ce în ce mai rar în unele pajişti montane 
din Carpaţi. În prezent, Parnassius apollo 
(Linnaeus, 1758) este protejat, inclusiv prin 
reglementări ale unor organisme europene la 
care a aderat şi România.



În cadrul familiei Papilionidae se cunosc 
multe specii la care adulţii au dimensiuni 
impresionante. Fluturii diurni cu cea mai 
mare talie fac parte din genul Ornithoptera 
(fluturii „aripă de pasăre”), răspândiţi 
în Noua Guinee şi în insulele învecinate. 
Asemănările dintre aceşti fluturi şi păsări 
merg foarte departe, zborul acestor insecte 
fiind foarte asemănător cu al unor păsări de 
talie mică. Gigantul incontestabil al faunei 
mondiale de fluturi diurni este femela speciei 
Ornithoptera alexandrae (Rothschild, 1907), 
la care anvergura poate atinge 28 cm, iar 
corpul poate cântări 12 gr. Masculul (foto) 
este de dimensiuni mai puţin impozante (20 
cm anvergură), dar este mult mai viu colorat 
în comparaţie cu femela, aceasta având aripile 
de culoare brun-ciocolatie cu un desen crem-
albicios.



Ornithoptera paradisea Staudinger, 
1893 este una dintre speciile de dimensiuni 
modeste din cadrul genului Ornithoptera 

– anvergura femelei este de numai 15 cm, în 
timp ce deschiderea aripilor masculului nu 
depăşeşte 13,5 cm. Şi această specie este foarte 
căutată de colecţionari, ca şi cea prezentată 
anterior.

Toate speciile de fluturi „aripă de pasăre” 
sunt ameninţate cu dispariţia, în special din 
cauza distrugerii habitatelor naturale pe care le 
populează. În egală măsură, aceste specii sunt 
periclitate de colectarea excesivă – din cauza 
dimensiunilor impunătoare şi a culorilor vii, 
cele mai multe fiind căutate de colecţionari, 
care pot plăti sume impresionante pentru un 
exemplar. Astfel, un exemplar gynandromorf 
(care are atât caractere de mascul cât şi de 
femelă) de Ornithoptera goliath Oberthür, 
1888 a fost vândut de un dealer taiwanez, în 
anul 2006, pentru suma de 28.000 USD, 
acesta fiind probabil cel mai mare preţ plătit 
vreodată pentru un fluture.

femelă

mascul



Gigantul fluturilor africani este Papilio 
antimachus Drury, 1782, o specie întâlnită în 
pădurile tropicale umede, din Sierra Leone şi 
Liberia până în Angola şi Uganda. Anvergura 
adulţilor este de 18-23 cm, masculii având 
talia ceva mai mare decât femelele. Dacă 
acestea din urmă sunt mai rar întâlnite, 
preferând să zboare deasupra coronamentului 
arborilor, masculii pot fi văzuţi mai frecvent 
în grupuri, în special în apropierea bălţilor 
şi a dejecţiilor proaspete de vertebrate. 
Adulţii sunt evitaţi de păsările insectivore 
deoarece sunt printre cei mai toxici fluturi 
din fauna mondială – corpul acestor insecte 
conţine glycozide extrem de toxice, preluate 
din ţesuturile plantelor pe care le consumă 
omizile în cursul perioadei larvare.



Papilio zalmoxis Hewitson, 1864 
este al doilea fluture diurn african ca talie, 
adulţii având o anvergură de 13-16 cm. 
Poate fi întâlnit în pădurile umede aflate la 
joasă altitudine în Africa ecuatorială, fiind 
răspândit din Sierra Leone şi sudul Sudanului 
până în nordul Angolei.

Iniţial s-a crezut că nuanţa albastru-
verzui irizantă cu totul deosebită aflată pe 
extradosul aripilor s-ar datora unui efect optic 
produs de structura microscopică particulară 
a solzilor de pe aripi. Recent s-a demonstrat 
că această culoare este produsă de un pigment 
fluorescent. Există un uşor dimorfism sexual: 
culoarea extradosului aripilor este mai 
intensă la mascul şi mai palidă, chiar gălbuie, 
la femele.



Papilio homerus (Fabricius, 1793) este 
cel mai mare fluture coada-rândunicii din 
emisfera vestică, cu o anvergură de circa 15 cm. 
Este o specie puternic ameninţată, care mai 
poate fi găsită doar în două zone împădurite 
izolate din Jamaica. Distrugerea pădurii 
umede ameninţă specia atât în mod direct, 
prin restrângerea habitatului natural, cât şi 
prin favorizarea atacului unor viespi parazite 
asupra omizilor acestui fluture. Papilio 
homerus este inclus în Anexa I a Convenţiei 
CITES care reglementează tranzacțiile 
cu exemplare din speciile amenințate cu 
dispariția, comercializarea acestor insecte 
fiind scoasă în afara legii.



Adulţii de Papilio ulysses Linnaeus, 1758 
pot atinge o anvergură de 14 cm. Acest fluture 
poate fi întâlnit în pădurile tropicale umede 
din nord-estul Australiei (Queensland), 
Noua Guinee, insulele Moluce şi arhipelagul 
Bismarck. Adulţii, în special masculii, sunt de 
o frumuseţe excepţională. Culoarea albastru 
metalizat de pe extradosul aripilor este 
produsă de structura microscopică particulară 
a solzilor din această zonă a corpului. La 
femele, culoarea albastră este mai palidă şi 
este lipsită de efectul metalizat strălucitor 
prezent la masculi.

Este o specie protejată de legislaţia 
australiană, chiar dacă în prezent nu este 
ameninţată cu dispariţia.



Unele exemplare din colecţiile Muzeului 
Naţional de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa” au o poveste aparte. Este cazul a două 
exemplare de Papilio elwesi Leech, 1889, o 
specie endemică în vestul Chinei. Femela are 
la ac o etichetă pe care se menţionează preţul 
plătit pentru achiziţionare şi faptul că la data 
cumpărării era al doilea exemplar femel din 
această specie aflat într-o colecţie europeană.

femelă

mascul



Bhutanitis lidderdalii Atkinson, 1873 
este una dintre cele mai spectaculoase 
specii din familia Papilionidae. Adulţii au o 
anvergură de 9-11 cm. Acest fluture poate fi 
întâlnit în pădurile muntoase din sud-estul 
Asiei, din Bhutan şi nord-estul Indiei (statele 
Assam, Sikkim şi Manipur) până în sudul 
Chinei (provinciile Szechwan şi Yunnan), 
Vietnam şi Thailanda. Cu toate că este o 
specie relativ larg răspândită, este protejată 
de legislaţia indiană, iar Convenţia CITES 
limitează comerţul cu aceşti fluturi.



Familia Pieridae
Cuprinde circa 1.100 de specii de fluturi 

exclusiv diurni, majoritatea speciilor fiind 
întâlnite în zonele tropicale ale Asiei şi Africii. 
Culoarea dominantă a aripilor adulţilor 
acestor fluturi este în general albă, galbenă 
sau portocalie, produsă de pigmenţi cu o 
structură chimică caracteristică. Omizile 
unor specii din această familie pot produce 
pagube importante unor culturi agricole.

Nălbarul – Aporia crataegi (Linnaeus, 
1758) – este un fluture diurn prezent şi în 
fauna României, la care aripile de culoare albă 
prezintă nervurile desenate cu negru. Omida 
acestui fluture poate fi un dăunător de temut 
în livezi.



Lămâiţa – Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) – este o specie relativ 
frecvent întâlnită în pajiştile din România. 
Prezintă dimorfism sexual: masculii sunt 
de culoare galben intens, în timp ce aripile 
femelelor sunt albe cu o uşoară tentă verzuie.

femelă

mascul



Phoebis avellaneda (Herrich-Schäffer, 
1865) este o specie de dimensiuni relativ mari 
(anvergura de 7-9 cm), răspândită exclusiv 
în Cuba. Prezintă un dimorfism sexual 
accentuat, masculul având aripile mult mai 
viu colorate decât femela. Numele ştiinţific 
al speciei a fost dat în onoarea scriitoarei 
spaniole de origine cubaneză Gertrudis 
Gómez de Avellaneda y Arteaga (1814–1873).

Phoebis avellaneda (Herrich-Schäffer, 
1865) este o specie înrudită cu fluturele de fân – 
Colias croceus (Fourcroy, 1785) – relativ frecvent 
întâlnit în pajiştile de pe teritoriul României.

femelă

mascul

Colias croceus



Familia Lycaenidae
Este o familie de fluturi diurni cu peste 

6.000 de specii descrise până în prezent, 
răspândite pe toate continentele (circa 40 
% din totalul speciilor de fluturi de zi din 
fauna actuală). Foarte multe specii din cadrul 
acestei familii manifestă un dimorfism sexual 
accentuat, existând diferenţe marcante între 
indivizii care aparţin celor două sexe. Speciile 
la care extradosul aripilor este de culoare 
albastră sunt cunoscute popular sub numele 
de albăstriţe.

Lycaena dispar (Haworth, 1828) este 
o specie prezentă şi în fauna României. La 
fel ca multe alte specii din cadrul familiei 
manifestă un dimorfism sexual accentuat: 
masculul are extradosul aripilor de culoare 
roşu aprins, în timp ce la femelă culoarea 
de fond a extradosului aripilor este mai 
palidă iar desenul de culoare închisă este 
mult mai extins şi mai complex. Desenul de 
pe intradosul aripilor este, însă, identic la 
indivizii celor două sexe.

Această specie este protejată pe plan 
european prin reglementări la care a aderat şi 
România. Trebuie menţionat totuşi, că dacă 
ea a dispărut din multe ţări vest-europene, în 
ţara noastră este în continuare reprezentată 
prin multe populaţii, unele destul de 
numeroase.

femelă

mascul



Una dintre cele mai comune specii 
de fluturi de zi din fauna României este 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775), 
frecvent întâlnită în pajiştile din ţara noastră. 
Şi această specie se distinge prin existenţa 
unui dimorfism sexual marcant: extradosul 
aripilor este dominant albastru strălucitor la 
masculi şi brun întunecat la femele. Desenul 
de pe intradosul aripilor este, însă, identic la 
indivizii ambelor sexe.

intradosul aripilor

femelă

mascul



În pajiştile din nordul Transilvaniei 
poate fi întâlnită o specie destul de rară, a 
cărei protecţie este din ce în ce mai des 
reclamată în ultima vreme: Pseudophilotes 
bavius (Eversmann, 1832). După unii 
autori, exemplarele capturate pe teritoriul 
Transilvaniei ar aparţine unei subspecii 
distincte, Pseudophilotes bavius hungaricus 
Diószeghy, 1913. De curând, această specie 
a fost semnalată şi pe teritoriul Dobrogei, 
exemplarele capturate aici aparţinând, după 
unii autori, subspeciei Pseudophilotes bavius 
egea (Herrich-Schäffer, 1852).



Unii fluturi din familia Lycaenidae 
au relaţii curioase cu anumite specii de 
furnici, dezvoltarea ultimelor stadii larvare 
neputându-se realiza în afara furnicarelor. 
Şi, cum furnicarele sunt din ce în ce mai 
rare în majoritatea pajiştilor naturale din 
Europa, aceste specii de lepidoptere sunt 
ameninţate cu dispariţia, motiv pentru care 
necesitatea protejării lor este stipulată prin 
legislaţia specifică a Uniunii Europene. Cea 
mai cunoscută specie din acest grup, prezentă 
şi în fauna țării noastre, este Phengaris arion 
(Linnaeus, 1758).



Familia Nymphalidae
Cuprinde circa 5.000 de specii de fluturi 

diurni, răspândite pe toate continentele. La 
multe dintre speciile acestei familii, prima 
pereche de picioare este redusă sau a dispărut. 
În repaus, adulţii ţin aripile pliate în plan 
vertical, expunând desenul de pe intradosul 
aripilor care contrastează puternic cu cel de 
pe extrados.

Prima specie de fluture descrisă pe 
baza unor exemplare capturate pe teritoriul 
României este Erebia melas (Herbst, 1796). 
Exemplarele care au stat la baza descrierii 
acestei specii au fost capturate în perioada 
1793-1794 de un lepidopterolog german 
amator, contele Johann Centurius von 
Hoffmannsegg (1766-1849), aflat pe atunci 
în excursie la Băile Herculane. Materialele 
colectate de Hoffmannsegg la Băile 
Herculane reprezintă, de altfel, rezultatele 
celei mai vechi cercetări entomologice pe 
teren efectuate în România despre care avem 
date istorice certe. Revenind la Erebia melas 
(Herbst, 1796), trebuie menţionat faptul că 
această specie este în prezent ameninţată cu 
dispariţia, în principal din cauza distrugerii 
habitatelor montane în care ea poate fi 
întâlnită.



Fără îndoială, printre cei mai frumoşi 
fluturi de zi din fauna mondială sunt cei din 
subfamilia Morphinae, un grup ce cuprinde 
peste 80 de specii răspândite exclusiv în 
America Centrală şi de Sud. La multe dintre 
acestea, masculii prezintă pe extradosul 
aripilor zone mai mult sau mai puțin extinse 
de culoare albastră, verde sau sidefie cu aspect 
metalizat. Acest efect deosebit este rezultatul 
unui fenomen optic – interferenţă – produs 
de microstructura particulară a solzilor care 
acoperă extradosul aripilor acestor fluturi.

Morpho menelaus (Linnaeus, 1758) 
este o specie de dimensiuni relativ mari 
(anvergura poate atinge 15 cm), care poate 
fi întâlnită în America Centrală şi de Sud, 
din Costa Rica până în Surinam, Guyana 
Franceză, Brazilia, Ecuador şi Peru. Masculii 
au extradosul aripilor de culoare albastru 
metalizat şi patrulează în cursul dimineţii 
de-a lungul pâraielor şi râurilor din pădurile 
în care trăiesc. Femelele au un aspect ceva mai 
puţin exuberant şi sunt mult mai sedentare.

femelă

mascul



Şi în fauna României se întâlnesc 
specii la care masculii prezintă irizaţii mov 
pe extradosul aripilor. Cea mai cunoscută 
specie din această categorie este Apatura iris 
(Linnaeus, 1758). Înrudită cu aceasta este 
Apatura metis Freyer, 1829, o specie din ce în 
ce mai rar întâlnită în apropierea zăvoaielor 
de sălcii şi a pădurilor umede din lunca 
Dunării şi a marilor râuri de pe teritoriul 
României. Necesitatea protejării acestei specii 

– ca şi a ecosistemelor de luncă în care trăieşte 
– este stipulată prin legislaţia europeană 
implementată şi de România.

Apatura metis

Apatura iris



La unele specii de fluturi se întâlnesc 
modalități ingenioase de apărare. Fluturii 
cap-de-bufniţă sunt întâlniţi numai în 
America de Sud şi în America Centrală. 
Desenul de pe intradosul aripilor posterioare 
de la aceşti fluturi cuprinde doi oceli (pete 
circulare) care seamănă cu doi ochi de bufniţă. 
Când sunt în pericol, aceşti fluturi se aşează 
cu capul în jos pe un suport (liană, frunză 
etc) pentru a expune desenul de pe aripile 
posterioare. Totodată, ei mişcă ritmic din 
aripi, sugerând capul unei bufniţe iritate, ceea 
ce sperie pe eventualii agresori. Unele specii 
din acest grup pot atinge dimensiuni destul 
de mari, cum este Caligo atreus (Kollar, 1850), 
care poate avea o anvergură de 14-16 cm.

extradosul aripilor



Unele specii de fluturi sunt greu de 
observat, confundându-se foarte bine cu 
diferite obiecte din mediul lor natural. 
Astfel, la Kallima inachus (Boisduval, 1846) 
(cunoscut chiar sub numele de fluturele 
frunză-moartă), desenul de pe faţa inferioară 
a aripilor imită în cele mai mici detalii o 
frunză uscată. Asemănarea este cu atât mai 
izbitoare cu cât, în repaus, fluturele ține 
aripile pliate în plan vertical.

Este o specie relativ frecvent întâlnită în 
pădurile din sud-estul Asiei.

desen intrados

desen extrados



Alte specii de fluturi apelează la 
strategii complexe de apărare. Greta morgane 
(Geyer, 1833) este o specie relativ comună 
în Mexic, America Centrală şi insulele din 
zona caraibiană. La această specie, cea mai 
mare parte a suprafeţei aripilor este lipsită 
de solzi, fiind practic transparentă şi făcând 
exemplarele din această specie foarte dificil 
de observat. Mai mult, omizile acestui fluture 
trăiesc pe diferite specii sălbatice de plante 
din familia Solanaceae, preluând toxinele 
din ţesuturile vegetale cu care se hrănesc şi 
stocându-le în corp. În consecinţă, fluturele 
are fluidele corporale toxice, fiind evitat de 
păsările insectivore.



Se cunosc şi specii de lepidoptere 
migratoare. Probabil cea mai cunoscută şi 
mai spectaculoasă migraţie a unui fluture 
este cea realizată anual de fluturele monarh 

– Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) – în 
America de Nord. Toamna, mii de exemplare 
din această specie pornesc din nordul Statelor 
Unite şi se îndreaptă în zbor spre sudul 
Mexicului. Aici iernează în câteva regiuni 
împădurite, strângându-se uneori în număr 
atât de mare încât acoperă în întregime 
trunchiurile şi ramurile copacilor pe care 
se aşează. Primăvara pornesc din nou spre 
nord, în timpul acestei deplasări având loc şi 
depunerea ouălor din care vor ieşi indivizii ce 
se vor alătura migraţiei în toamnă. Fluturele 
monarh este singura specie de insectă care 
migrează regulat pe direcţia nord-sud de o 
manieră similară cu cea a păsărilor migratoare.



La fluturele-pinguin – Salamis 
anacardii duprei Vinson, 1863, specie 
întâlnită în Madagascar, desenul de pe aripa 
anterioară aminteşte profilul unui pinguin.



Familia Saturniidae
Cuprinde circa 2.300 de specii de 

lepidoptere nocturne răspândite pe tot globul. 
Speciile din această familie sunt printre 
cele mai mari şi mai spectaculoase specii de 
lepidoptere nocturne din fauna mondială.

Fluturele cap-de-şarpe – Attacus atlas 
(Linnaeus, 1758) – este o specie de dimensiuni 
impresionante întâlnită în pădurile tropicale 
şi subtropicale din sud-estul Asiei. Adulţii au 
o anvergură de peste 25 cm şi o suprafaţă a 
aripilor record, superioară oricărei alte specii 
din cadrul ordinului Lepidoptera – circa 400 
cm2. Denumirea speciei în dialectul cantonez 
(„fluturele cap-de-şarpe”) provine de la 
desenul de pe lobul apical al aripii anterioare, 
care sugerează un cap de şarpe văzut din profil.

femelă

mascul



Familia Uraniidae
Cuprinde circa 700 de specii de 

lepidoptere nocturne răspândite în regiunile 
tropicale. Multe dintre acestea sunt viu 
colorate, rivalizând în frumuseţe cu fluturii 
de zi. De cele mai multe ori aceste specii 
sunt toxice, culorile vii fiind un avertisment 
pentru eventualii prădători.

Una dintre cele mai cunoscute specii 
din această familie este Chrysiridia rhipheus 
Drury, 1773, întâlnită în Madagascar. În 
ciuda faptului că sunt nocturni, adulţii din 
această specie sunt extrem de viu coloraţi. 
Aspectul metalizat al acestor fluturi este 
rezultatul fenomenelor optice produse de 
structura particulară a solzilor ce acoperă 
suprafaţa aripilor. Fluturii din această specie 
întreprind migraţii sezoniere între cele câteva 
regiuni ale insulei Madagascar unde mai pot 
fi întâlnite speciile toxice de Euphorbiaceae 
pe care se dezvoltă omizile. Omizile au 
capacitatea de a stoca în corp toxinele plantei 
cu care se hrănesc, astfel că toate stadiile din 
cadrul ciclului biologic de la această specie 
sunt evitate de potenţialii prădători, de la 
furnici şi coleoptere prădătoare la păsările 
insectivore.

desen intrados

desen extrados



Familia Geometridae
Este una dintre cele mai numeroase 

familii din cadrul ordinului, cu circa 35.000 
de specii răspândite pe tot globul. Cele mai 
multe specii sunt nocturne. Omizile sunt 
cunoscute popular sub numele de cotari, 
datorită modului specific de deplasare (ca şi 
când ar măsura suportul pe care se deplasează).

În cadrul acestei familii se cunosc cazuri 
de dimorfism sexual extrem. Lycia zonaria 
(Denis & Schiffermüller, 1775) este o specie 
întâlnită inclusiv pe teritoriul României. 
Masculul prezintă aripile normal dezvoltate, 
având o anvergură de 2,7-3 cm. Femela are 
corpul de culoare închisă, iar aripile sunt 
nefuncţionale, de numai 2 mm lungime.

femelă

mascul



Familia Noctuidae
Este cea mai numeroasă familie din 

cadrul ordinului, cu peste 35.000 specii 
cunoscute, răspândite pe toate continentele. 
Adulţii sunt cunoscuţi în țara noastră sub 
numele de fluturi-buhă. Suntem încă departe 
de a cunoaşte întreaga diversitate a acestei 
familii: după unele estimări, numărul total 
de specii de fluturi-buhă din fauna mondială 
s-ar apropia de 100.000.

Thysania agrippina (Cramer, 1776) este 
considerată specia cu cea mai mare talie din 
cadrul întregului ordin Lepidoptera, adulţii 
putând atinge o anvergură de circa 30 cm. 
Este relativ frecvent întâlnită în unele zone 
din America Centrală şi de Sud.



Familia Sesiidae
Este o familie de microlepidoptere 

primitive, de talie relativ mică ce grupează 
circa 1.400 de specii răspândite pe tot globul. 
La majoritatea speciilor din această familie se 
observă fenomenul de mimetism – ca strategie 
de apărare – adulții imitând alte insecte 
cum ar fi viespile, albinele, bondarii, tăunii 
etc. Ca urmare, fluturii din această familie 
sunt evitaţi de prădători, care îi confundă 
cu insecte ce beneficiază de arme de apărare 
redutabile. Una dintre aceste specii este Sesia 
apiformis (Clerck, 1759), prezentă şi în fauna 
României, care imită o viespe.

Moliile miniere
Larvele unui număr important de molii 

de mici dimensiuni sapă galerii în interiorul 
organelor plantelor cu care se hrănesc. Forma 
şi aspectul galeriilor sunt atât de caracteristice, 
încât dacă găsim o frunză minată putem 
preciza cu un mare grad de certitudine specia 
din care face parte omida care a produs galeria.

Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) 
este o specie de mici dimensiuni (anvergura 
adulţilor este de numai 8-11 mm) la care 
larvele sapă mine în frunzele diferitelor 
specii de stejar şi castan. Minele au aspect de 
pată lăptoasă, uneori cu nuanţă portocalie. 
Interiorul acestor galerii este căptuşit cu fire 
de mătase.



Fragment din Darea de seamă prezentată de Grigore Antipa, 
pe 23 mai 1933, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate

.......”Pe lângă serviciile ce le-a adus și rolul ce 
îndeplinește acest muzeu în activitatea știinţifică 
și culturală a ţării, colecţiile ce s-au adunat aci 
reprezintă însă și o valoare materială enormă, o 
avere a Statului de câteva sute de milioane, a căror 
valoare culturală și știinţifică este incalculabilă 
și neînlocuibilă. Ele constituie un adevărat tezaur 
cultural al naţiunii și ca atare sunt unul din 
stâlpii puternici pe care se reazămă fundamentul 
vieţii intelectuale, morale și chiar materiale al 
poporului nostru.”


