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Rezumat 
Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii  este semnalat pentru prima data din 
fauna Romaniei pe baza unui exemplar colectat din Delta Dunarii. 
Polyommatus (Agrodiaetus) admetus,  specie rar mentionata din Romania, 
este semnalata din Delta Dunarii si Dobrogea. 
Cuvinte cheie: Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii, Polyommatus 
(Agrodiaetus) admetus, Butterflye, Lycaenidae, Romania, first mention 
 
Abstract 
Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii is reported for the first time for 
Romanian fauna, based on an individual collected in the Danube Delta. 
Polyommatus (Agrodiaetus) admetus, a rare species in Romania, is reported 
from the Danube Delta and Dobrogea. 
Key words: Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii, Polyommatus 
(Agrodiaetus) admetus, Butterflye, Lycaenidae, Romania, first records 

 
Polyommatus (Agrodiaetus) admetus  (Albăstrelul estic al sparcetei) şi Polyommatus 

(Agrodiaetus) ripartii  (Albăstrelul striat), fac parte din categoria speciilor de fluturi diurni 
puţin sau deloc cunoscuţi din România şi despre prezenţa cărora circulă mai mult „legende” 
transmise oral. 

Semnalările pentru P. admetus sunt foarte dispersate şi întise pe o perioadă lungă de 
timp. P. admetus a fost semnalat din România din următoarele localităţi: Ciucurova (MANN 
1866), Babadag (FIEBIG 1927), Băile Herculane (REBEL 1911), Hunedoara, Râul Slaşti 
21.VII.1935 (col. Ostrogovichi), Sovata 5.VII.1937 (col. Ostrogovichi) (POPESCU-GORJ 
1964), Steierdorf (Anina) 17.VII. 1910 (col. Diószeghy) (CĂPUŞE & KOVÁCS 1987). 

Din relatările lui F. König (com. pers.) reiese că a colectat specia în anul 1980 în Pă-
durea Horia din nordul Dobrogei. Relatările sunt contradictorii, insuşi autorul colectărilor 
afirmând în scrisori adresate mie sau altor lepidopterologi că ar fi colectat cand P. admetus 
cand P. riparti in Padurile Babadagului. Pentru a clarifica situatia am apelat la ajutorul 
colegului dr. Sergiu Török din Mediaş, care a fotografiat toate exemplarele de Polyommatus 
admetus, P. ripartii sau alte specii asemanatoare, trimiţându-ne fotografiile. Ca urmare a 
materialului fotografic primit putem spune că în coleţia de lepidoptere dr. F. König păstrată 
la Muzeul din Mediaş, se afla următoarele specii  şi exemplare: 3.06.1980 Pad. Letea, C.A. 
Rosetti, leg. M. Brătăseanu (2 ex.); 16.08.1980, Pad. Horea Tulcea, leg. König (3 ex.) 
(fig.1).  
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3.06.1980 Pad. Letea, 
C.A. Rosetti, leg. M. 
Brătăseanu 

16.08.1980, Pad. Horea 
Tulcea, leg. König 

16.08.1980, Pad. Horea 
Tulcea, leg. König

 
Fig.1. Polyommatus admetus, exemplare din colecția dr. F. König, 
păstrată la Muzeul din  Mediaş. 

 
P. ripartii are o istorie şi mai confuză in România. O parte din presupuneri provin tot din 
relatările scrise sau verbale ale lui König. In materialul colectat de F. König aflat la Muzeul 
din Medias nu se afla nici un exemplar de P. ripartii, ca urmare toate exemplarele colectate 
în nordul Dobrogei aparţin la P. admetus.  

Totuşi un exemplar din seria de P. admetus colectată de M. Bratăşeanu din Pădurea 
Letea din Delta Dunării aparţine la P. ripartii: 3.06.1980 Pad. Letea, C.A. Rosetti, leg. M. 
Brătăseanu (fig. 2). Deocamdată acest exemplar este singura dovadă a existenţei speciei in 
România (RAKOSY 2013). Trebuie să specific că o parte din materialul existent în ce-a de a 
2-a colecţie F. König (prima fiind achiziţionată în anul 1970 de catre Muzeul Banatului din 
Timişoara) (KÖNIG 1975) a fost schimbat de autorul colectiei sau vandut dupa moartea 
acestuia diverşilor colectionari din strainatate, numarul exemplarelor de P. admetus fiind 
iniţial mai mare. De asemenea ar trebui verificat cu atentie materialul din colectia M. Brata-
şeanu in vederea identificarii altor eventuale exemplare de P. ripartii. 

Pentru ambele specii căutările ar trebui intensificate, prezenţa lor in Dobrogea fiind 
probabil mai extinsă decât o reflectă datele actuale. Pentru P. admetus căutările trebuiesc 
intensificate şi în Banat sau Oltenia. 

Pentru fotografierea exemplarelor existente in colectia F. König de la Muzeul din Me-
dias şi trimiterea materialului fotografic, multumesc domnului dr. Sergiu Török. 
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Fig. 2. Polyommatus ripartii din colecția dr. F. König (leg. M. Bratăşeanu, 
Pădurea Letea). 
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