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Noutăţi lepidopterologice din sud-estul Transilvaniei 
(Judeţul Braşov, România)

Levente Székely

Abstract

Lepidopterological news from the south-eastern Transsylvania 
(Braşov county, Romania)

The S-E Transsylvania, characterizedeat by a great diversity 
of habitats, from hills with steppe – like vegetation to the alpine 
meadows, has been studied from lepidopterical point of view since 
after 1880. The region was studied at first both by local and by fa-
mous european entomologists, who made collecting trips in these 
area. Searchings became more intense after 1980, and after 1990 
the Romanian Lepidopterical Society was involved in studyng this 
zone. By today almost 1200 species were mentioned in this zone. 
(Székely 1996). Recent researches have brought to the discovery of 
some new species for the fauna of Transsylvania, such as: Lycaena 
helle (Den. & Schiff. 1775), Euthrix potatoria (Linnaeus 1758) and 
to the mentioning of some very rare species for the fauna of Roma-
nia, such as: Lampides boeticus (Linnaeus 1758), Pyrgus armorica-
nus Oberthür 1910, Heliothis nubigera (Den. & Schiff. 1775) and 
Grammia quenselli (Paykull, 1763) – 18 species of the presented 
macrolepidopterans are new for the fauna of the studied zone, being 
mentioned for the first time from the south-east of Transsylvania. 
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Introducere

Partea sud-estică a Transilvaniei conservă încă o impresionantă biodi-
versitate şi sub aspectul faunei de lepidoptere. Multitudinea tipurilor de habi-
tate de la dealuri cu vegetaţie stepică până la pajiştile alpine la altitudini de 
peste 2000 m. au determinat ca această regiune să fie intens cercetată sub 
aspect lepidopterologic încă din a doua parte al secolului al XIX-lea. Astăzi 
se cunosc de aici peste 1200 specii de lepidoptere din care numai macrolepi-
dopterele însumează aproape 900 specii. Date despre cercetătorii care au 
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contribuit la aceste rezultate au apărut până în prezent doar în câteva lucrări 
(AbAfi-Aigner 1898, CzekeliuS 1898, CioChiA & bArbu 1980, rákoSy 1996, 
Székely 1996, VizAuer 2000, 2001). 

Scopul lucrării este de a acoperi aceste lipsuri din literatura de speci-
alitate şi constituie un omagiu adus înaintaşilor noştri de acum un secol, care 
poate în condiţii mai grele decât cele actuale au deschis drumul cercetărilor 
entomofaunistice din această regiune. În altă ordine de idei, noile cercetări 
au dus la descoperirea unor specii noi pentru fauna Transilvaniei ca Lycae-
na helle (Den. & Schiff. 1775), Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) precum 
şi la semnalarea unor specii foarte rare din fauna ţării ca Lampides boeticus 
(Linnaeus, 1758), Pyrgus armoricanus Oberthür 1910, Heliothis nubigera 
(Den. &Schiff. 1775) Grammia quenselii (Paykull, 1763). 18 specii dintre 
macrolepidopterele prezentate sunt noi pentru fauna zonei studiate, fiind sem-
nalate pentru prima oară din sud-estul Transilvaniei. 

 
 Istoricul cercetărilor lepidopterologice din sud-estul Transilvaniei

 
Rădăcinile entomologiei din Transilvania trebuiesc căutate la începu-

turile secolului al XIX-lea. Primul entomolog transilvan a fost preotul Jo-
hann Joseph roth (1786-1866), un naturalist multilateral, care a abordat pe 
lângă insecte şi studiul arachnidelor, miriapodelor şi crustaceelor. Materialul 
adunat de el a constituit prima colecţie ştiinţifică de insecte din Transilvania 
(Ieniştea 1970). Printre adepţii lui s-au numărat Carl fuSS (1817-1874) (Fig. 
1) şi Eduard Albert bielz (1827-1898) (Fig. 2), doi naturalişti renumiţi care 
au studiat printre altele şi multe ordine de insecte, primul publicând şi lepi-
dopterele colectate de JOSEPH von FRANZENAU (1802-1862) la Săcărâmb 
(Fuss 1850).  

Sud-estul Transilvaniei cu imensa diversitate de biotopuri determinate 
de condiţiile variate ale reliefului de aici, de la dealuri cu vegetaţie stepică 
până la pajişti alpine a fost studiată sub aspect lepidopterologic mai ales după 
1880. Pionierii lepidopterologiei din această regiune au fost: h. bohAtSCh, f. 
hornung, r. V. klement, P. tiltSCher, e. SilbernAgel şi F. Deubel. 

Colecţia de lepidoptere hornung a fost adăpostită la Liceul Evanghelic 
din Braşov. Din păcate acestă colecţie era inutilă studiilor faunistice, nefi-
ind etichetată ştiinţific iar o bună parte a materialului s-a deteriorat, datorită 
condiţiilor improprii de păstrare şi conservare. Rămăşiţe din această colecţie 
se mai găseau, pe la 1980 la liceul german „Johannes Honterus” din Braşov. 
O mică colecţie de insecte a existat şi la gimnaziul din Săcele (Satulung) după 
cum reiese din publicaţiile vremii (killyéni 1902). Singurul zoolog din Săcele 
(Patru Sate) cunoscut din peroada 1870-1900 era ornitologul W. hAuSmAnn 
din Turches (Săcele). El a contribuit cu un interesant material în special orni-
tologic la înzestrarea Muzeului „Honterus” din Braşov care posedă şi astăzi o 
colecţie de aproximativ 600 exemplare din jurul Braşovului, conţinând multe 
specii rare de păsări, mai ales din fauna alpină. 
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După 1890 cercetările lepidopterologice din Transilvania au fost co-
ordonate de renumitul lepidopterolog şi medic dr. Daniel CzekeliuS (1857-
1938) din Sibiu. Publicaţiile lui CzekeliuS din aceea perioadă au alcătuit 
scheletul lepidopterofaunei din Transilvania. Rezultatele deosebite obţinute 
de CzekeliuS s-au bazat şi pe munca multor lepidopterologi profesionişti şi 
amatori, dintre care mulţi au activat în sud-estul Transilvaniei. Czekelius a 
descris şi taxoni noi pentru ştiinţă, de exemplu Polimmatus dorylas magnus 
(Czekelius, 1917)

Fotograful Robert Viktor klement din Vîlcele (o staţine balneo-
climaterică renumită la aceea vreme) a colectat mai ales în împrejurimile 
staţiunii (azi în judeţul Covasna) apoi la Braşov, Satulung (Săcele) şi în zonele 
montane. Pe baza materialelor adunate de klement au fost semnalate din 
zona Braşovului multe specii de lepidoptere importante ca Zerynthia polyx-
ena (Den. & Schiff. 1775), Pieris bryoniae Hübner, 1804, Colias myrmidone 
(Esper 1781), Nymphalis xanthomelas (Den. & Schiff. 1775), Argyronome 
laodice (Pallas, 1771), Daphnis nerii (Linnaeus, 1758), Pericallia matronula 
(Linnaeus, 1758) şi altele (CzekeliuS 1898). 

Inginerul Vilmos WeiSSmAntel (1837-1902) (Fig. 4), constructor al 
căilor ferate din sudul Secuimii a colectat lepidoptere între anii 1895-1897 la 
Tuşnad şi Odorheiul Secuiesc (AbAfi-Aigner 1902, VizAuer 2000). 

Avocatul dr. Pál tiltSCher (1891-1917) (Fig. 5) a colectat mai ales în îm-
prejurimile oraşului Sfântu-Gheorghe, la Tuşnad şi în Carpaţi. Cercetărilor lui 
Tiltscher sunt datorate semnalările referitoare la Grammia quenselli (Paykull, 
1791) şi Celerio vespertilio (Esper, 1779). Tiltscher a descris o importantă 
subspecie de Clossiana titania pe baza materialelor din Carpaţii Orientali: 
Clossiana titania transsylvanica (Tiltscher, 1917). După 1890 sud-estul Tran-
silvaniei a început să fie vizitată de mulţi entomologi şi naturalişti renumiţi din 
aceea perioadă, atraşi de frumuseţea peisajului şi de bogăţia faunei. În „Fauna 
regni hungariae” Nr. 16 din 1896 sunt amintiţi doi entomologi care au colec-
tat în această regiune: L. Győrke, în Munţii Făgăraşului şi Lajos méhelyi la 
Braşov (CzekeliuS 1898). Ornitologul Lionel Walter rotSChilD (1868-1937) 
a colectat şi lepidoptere la Braşov, dintre care de foarte mare importanţă a 
fost semnalarea lui Jolana iolas (Ochsenheimer, 1816) de pe Tâmpa (Braşov). 
Exemplarele sunt păstrate şi astăzi la Muzeul Britanic din Londra, fiind eti-
chetate Zinné/ Kronstadt = Tâmpa/ Braşov (Zsolt bálint pers. com.). 

Date referitoare la lepidopterele din zona Braşovului au fost publicate 
de mulţi entomologi maghiari mai ales după 1900. În 1901 Uhryk nánDor 
publică rezultatele colectărilor de la Braşov, iar în 1905 Vángel János publică 
de asemenea o serie de rhopalocere şi lepidoptere nocturne capturate la Pre-
deal. Cele mai multe publicaţii aparţin însă renumitului entomolog AbAfi-
Aigner Lajos (1840-1909 apărute în perioada 1898-1910 (VizAuer 2000). 

Au urmat cercetările lui Antal SChmiDt şi mai ales cele întreprinse de dr. 
Hans rebel (1861-1940) de la Muzeul din Viena, care a colectat în anul 1907 
la Braşov, în Munţii Făgăraşului şi în Munţii Bucegi descriind de aici pe Ere-
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bia epiphron transsylvanica (Rebel, 1908), o subspecie atât de caracteristică 
întregului lanţ Carpatic (PoPeSCu-gorj 1970). 

Cercetări lepidopterologice importante a efectuat şi Edmund fleCk, di-
rectorul fabricii de bere din Azuga din aceea perioadă. El a colectat mai ales 
la Azuga şi în Munţii Bucegi, aducând contribuţii importante la cunoaşterea 
lepidopterofaunei din România. 

După 1900 cei mai renumiţi lepidopterologi braşoveni au fost farma-
cistul Emil SilbernAgel din Saschiz şi fabricantul Friederich Deubel (1845-
1933) (Fig. 6) din Braşov Fr. Deubel a contribuit mult şi la studiul coleoptere-
lor (Székely 1996). Lepidopterofauna din Munţii Făgăraşului a fost studiată 
mai ales de entomologii sibieni grupaţi în jurul Societăţii Ardelene de Ştiinţe 
Naturale: dr. Eugen Worell (1887-1961), dr. Arnold müller (1884-1934), dr. 
Viktor WeinDel (1887-1966) (Fig. 7), Heinrich Hann Von hAnnenheim (1895-
1971) şi Rolf WeirAuCh (1906-1984). Fauna Munţilor Bucegi a fost cercetată 
la început de Edmund fleCk, prof. dr. Adriano oStrogoViCh (1870-1957) şi 
mai apoi de dr. doc. Aurelian PoPeSCu-gorj (1914-1997). În Munţii Ciucaş şi 
în împrejurimi începuturile studierii lepidopterofaunei sunt datorate lui Alexei 
AlexinSChi (1899-1966) şi dr. Frederic könig (1910-2002). 

Intensitatea cercetărilor lepidopterologice şi entomologice scade după 
1940. După 1950 apare însă o nouă generaţie de lepidopterologi şi rezultatele 
obţinute de aceştia au făcut ca astăzi sud-estul Transilvaniei să fie o regiune 
bine studiată sub aspect lepidopterologic în fauna României. Drumul deschis 
de inginerul Nicolae DelVig (1905-1976) (Fig. 8) din Braşov a fost urmat 
de mulţi lepidopterologi şi cercetători: dr. Victor CioChiA (n. 1932), Mircea 
Brătăşanu-Salmen (n. 1936), izSák Zoltán (n. 1951), Sándor koVáCS (n. 
1956), Zoltán koVáCS (n. 1959), Levente Székely (n. 1960) Robert görbe şi 
Sorin-Marius StAnCiu. Rezultate remarcabile au obţinut şi alţi cercetători din 
ţară ca dr. László rákoSy (Cluj), şi muzeograful Sándor lehel-CSAbA (Gheo-
rgheni) apoi dr. Zsolt bálint, Sándor Simonyi, Lajos SzéCSeni, dr. László Per-
egoVitS, István juháSz, Tamás háCz (toţi din Ungaria). 

După 1980 s-au înmulţit şi datele publicate despre lepidopterofauna 
regiunii. În 1980 V. CioChiA publică catalogul colecţiei de lepidoptere „N. 
Delvig” în care cea mai mare parte a datelor se referă

la zona Braşovului (CioChiA & bArbu 1980). Din zonele montane cal-
caroase au fost descrise şi câteva subspecii noi de lepidoptere, ca Apamea zeta 
sándorkovácsi (Peregovits & Varga, 1984), Boloria pales carpathomeridi-
onalis (Crosson & Popescu-Gorj, 1971) şi Lycaena titirus argentifex (Bálint, 
1991). dr. L. rákoSy a descris două subspecii noi de Apamea pe baza materi-
alelor din Munţii Făgăraşului: Apamea maillardi carpatobrunnea şi Apamea 
zeta carpatodistincta (Rákosy, 1996). Tot în anul 1996 L. Székely a publicat 
toate datele referitoare la lepidopterofauna regiunii Braşov care cuprindeau 
atunci 1 150 specii (Székely 1996). O contribuţie importantă la cunoaşterea 
lepidopterofaunei acestei regiuni au adus şi taberele entomologice organizate 
de Societatea Lepidopterologică Română (S. L. R. ) sub coordonarea lui L. 
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Fig. 1. Carl fuSS 
(1817-1874)

Fig. 2. Eduard Albert bielz 
(1827-1898) 

Fig. 3. Lajos AbAfi-
Aigner (1840-1909)

Fig.4. Vilmos 
WeiSSmAntel (1837-1902)

Fig. 5. Pál tiltSCher 
(1891-1917)

Fig. 6. Friedrich Deubel 
(1845-1933)

Fig. 7. Viktor WeinDel 
(1887-1966)

Fig. 8. Nicolae DelVig 
(1905-1976) 

Fig. 9. Eugen Worell 
(1887-1961)
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rákoSy în Munţii Ciucaş şi în Munţii Făgăraşului şi sub coordonarea lui L. 
Székely la Şercaia-Poienile cu narcise (rákoSy, StăneScu & Vicol 1993, 
rákoSy, WieSer, StAngelmAyer & Székely 1994, Székely, SzAbó, koCS & 
StAnCiu 2000).  

Material şi metode de cercetare

Cea mai mare parte a materialelor provenite din sud-estul Transilvaniei 
şi concluziile cercetărilor faunistice au fost publicate în anul 1996, într-o lu-
crare care a cuprins 1150 specii, dintre care 840 macrolepidoptere (Székely 
1996). 

 Ulterior colectările ocazionale din zona Braşovului au oferit suficiente 
noutăţi semnificative care să justifice publicarea noilor rezultate. Mai ales 
cercetarea lepidopterofaunei de la Poienile cu narcise (Pădurea Vad, Şercaia, 
Judeţul Braşov) a oferit rezultate importante, dar şi în alte zone s-au colectat 
specii de macrolepidopre interesante, multe încă necunoscute din sud-estul 
Transilvaniei. Fluturii de zi au fost colectaţi cu fileul entomologic, iar cele 
nocturne cu becuri cu vapori de mercur de 125 W şi cu capcane luminoase de 
tip Ento-Tech, modificate. 

La acţiunile de colectări un sprijin important am avut din partea d-lor 
Sorin-Marius StAnCiu (Braşov), Robert görbe (Săcele), Şándor Lehel CSAbA 
(Gheorgheni), István juháSz (Szödliget, Ungaria), Zsolt bálint şi Tamás háCz 
(Budapesta). 

Localităţile de colectare:

Târlungeni – se referă la zona de dealuri (altitudinea 700-750 m) dintre 
Săcele şi Târlungeni. 

Araci – se referă la abrupturile cu substrat nisipo-argilos situate la 2-3 
km est de Satul Araci (Jud. Covasna). 

Vâlcele – se refră la pădurile din vecinătatea staţiunii balneo-climat-
erice Vâlcele (Jud. Covasna). 

Brădet – localitate montană situată la 6 km est de Săcele (altitudinea 
800 m. )

Pădurea Vad – se referă la rezervaţia „Poienile cu narcise”, comuna 
Şercaia, Jud. Braşov. 

Racoş – comună pe malul Oltului în Munţii Perşani (partea nordică)
Valea Teliului – se referă la zona păduroasă aflată la est de comuna 

Teliu (Jud. Braşov). 
Săcele – se referă la colinele (alt. 650 m. ) din vecinătatea oraşului 

Săcele şi la zonele montane până la 900 m altitudine. 
Zizin – se referă la cantonul silvic din Zizin (fostă staţiune balneo-

climaterică) (Jud. Braşov). 
Homorod – comună în Depresiunea Homoroadelor (la nord de Rupea). 
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Caţa – comună în jud. Braşov. 
Beia – comună în jud. Braşov. 
Timişul de jos – localitate între Braşov şi Predeal (alt. 750 m. )
Hărman – se referă la mlaştinile de la Hărman (Jud. Braşov). 

Fig. 10. Localizarea zonei Braşovului, România, sud-estul Transilvaniei / Place-
ment of the Brasov area, south-east Transsylvania, Romania

Fig. 11. Judeţul Braşov, România, Arealul speciilor: /  Brasov county, Romania, 
The areal of:
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Modificări intervenite în componenţa faunei în perioada 1990-2003
Modificările mediului natural cauzate în primul rând de factorii an-

tropici dar şi de cei naturali pot duce chiar şi într-o perioadă relativ scurtă 
de un deceniu la modificări importante asupra populaţiilor multor specii de 
lepidoptere. Parţial aceste modificări pot fi puse pe seama aridizării climei 
dar cel mai puternic impact (din fericire benefic) asupra lepidopterofaunei din 
zona studiată l-au avut modificările care s-au produs în agricultură după 1990 
(trecerea parţială la agricultura tradiţională, renunţarea la folosirea pe scară 
largă a ierbicidelor şi insecticidelor datorită costului lor ridicat şi la limitarea 
păşunatului). 

Cele mai semnificative modificări intervenite în lepidopterofaună sunt 
următoarele:

Dispariţii şi deplasări de populaţii:
− Specii sigur dispărute, semnalate cu un secol în urmă şi care nu 

au mai fost resemnalate în ultimii 50 de ani de exemplu Zerynthia polyxena 
(Den. & Schiff. 1775), Nymphalis l-album (Den. & Schiff. 1775), Jolana iolas 
(Ochsenheimer, 1816) sau de 25 de ani ca Poliommatus amandus (Schneider, 
1792)

− Specii în regres: Thecla betulae (Linné, 1858), Erebia melas car-
pathicola (Popescu-Gorj & Alexinschi, 1959), Arctinia caesarea (Goeze, 
1781). 

− Dispariţii recente de populaţii cauzate de aridizarea climei şi care a 
dus la deplasarea completă a populaţiilor anumitor specii odinioară frecvente 
în alte zone (depresiuni intramontane mai umede, zone montane mai înalte) 
de exemplu: Colias myrmidone (Esper, 1781) ale căror populaţii au dispărut 
complet din sud-estul Transilvaniei după 1990. La fel s-a întâmplat şi cu 
Colias erate (Esper, 1803) care era foarte frecventă în perioada 1989-1995 
dispârănd aproape complet după aceea. De asemenea s-a constatat deplasarea 
multor specii spre zonele montane înalte (1500-200 m. ) şi chiar în zona al-
pin-subalpină de exemplu: Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758), Inachis 
io (Linnaeus, 1758), Aglais urticae (Linnaeus, 1758), Callimorpha dominula 
(Linnaeus, 1758) care azi sunt mai frecvente pe crestele Carpaţilor decât la 
altitudini joase (600-800 m. ) În anii foarte secetoşi chiar şi indivizii unor 
specii foarte comune ca Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) sau Colias croceus 
(Fourcroy, 1758) pot fi foarte rare ori absente (exemplu anul 2003). 

− De asemenea se constată o diminuare a lepidopterofaunei în interiorul 
oraşelor datorită urbanizării. Bineînţeles este o diferenţă enormă între lepi-
dopterofauna unui cartier de case şi grădini şi fauna unui cartier de blocuri. 

− Specii în expansiune datorită aridizării climei. Unele specii care erau 
absente ori foarte rare cu 20 de ani în urmă, au devenit azi mai frecvente şi 
au cucerit noi teritorii. Exemple: Pandoriana pandora (Den. & Schiff. 1775), 
Mynois dryas (Linnaue, 1758), Chazara briseis (Linné, 1764), Hyphantria 
cunea (Drury, 1773), Emmelia trabealis (Scopoli, 1763), Semiothisa clathrata 
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(Linnaeus, 1758), Semiothisa glarearia (Brahnn, 1791), Lithostege griseata 
(Den. & Schiff. 1775). 

−	Tot o specie expansionistă (expansionism urban) este Neptis rivularis 
(Scopoli, 1763) care a devenit foarte frecventă în interiorul oraşelor în parcuri 
şi alei. 

− Revigorarea populaţiilor. Astfel după 1990 o dată cu renunţarea la 
păşunat în multe zone (deoarece creşterea oilor nu mai era foarte rentabilă) 
multe specii rare şi chiar ameninţate cu dispariţia în perioada 1980-1990, au 
devenit mai frecvente, altele care înainte păreau dispărute au reapărut. De ex-
emplu pe dealurile între Săcele şi Târlungeni o dată cu renunţarea la păşunat în 
anii nouăzeci, multe specii înainte rare şi ameninţate cu dispariţia au devenit 
frecvente: Iphiclides podalirius (Scopoli, 1763), Maculinea alcon tolistus 
(Frustorfer, 1917), Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775), Lycaena dispar 
rutila (Werneburg, 1764), Cupido osiris Meigen, 1829, Brenthis ino (Rottem-
burg, 1775) şi numeroase specii de Zygaenidae

 
Rezultate şi concluzii

Sud-estul Transilvaniei conservă o impresionantă biodiversitate 
entomofaunistică ce se datorează în primul rând reliefului foarte variat din 
acestă regiune dar şi condiţiilor climatice, microclimatice şi de vegetaţie. 
Lucrarea demonstrează că trebuie să ne ferim în a face afirmaţii în legătură 
cu dispariţiile unor specii dintr-o anumită zonă geografică. Populaţiile de 
lepidoptere şi alte insecte se află într-o permanentă mişcare (populare, re-
populare şi depopulare). Efectivele populaţiilor variază de la an la an, iar 
modificările condiţiilor de mediu produc schimbări majore şi foarte vizibile în 
orice populaţie, practic unele specii rare pot deveni frecvente sau alte specii 
comune pot deveni rarităţi. Se pot considera dispărute cu siguranţă doar acele 
specii care lipsesc şi din ariile geografice învecinate de exemplu: Jolana io-
las, Zerynthia polyxena, Nymphalis l-album. Natura are încă nebănuite mi-
jloace de supravieţuire. Deoarece condiţiile de mediu determină în mod direct 
efectivele, structura şi dinamica populaţiilor speciilor de lepidoptere, cea mai 
importantă concluzie este că nu de protecţiea speciilor rare şi periclitate avem 
nevoie ci de protejarea mediului în care trăiesc aceste specii !

PARTEA SISTEMATICĂ

Abrevieri:
Rar = sub zece exemplare pe zi
Comun = între zece şi cincizeci exemplare pe zi
Foarte comun = peste cincizeci exemplare pe zi
* = specii noi pentru zona studiată (newly reported species)
** = specii dispărute (recurrently reported species)
Păd. = pădure
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Endromidae
Endromis versicolora (Linnaeus 1758) – Săcele, 7. IV 1992, 1♀

Lemoniiadae
Lemonia dumi (Linnaeus 1758) – Vama Buzăului, Valea Teliului, 20. X-7. XI, 
rar

Lasiocampidae
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) – Săcele, Păd. Vad, 15. VI-2. VIII, 
comun
Poecilocampa populi (Linnaeus 1758) – Săcele, Timişul de Jos, 17. X-5. XII, 
comun
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) – Păd. Vad, 16. VII-15. VIII, comun
Lasiocampa trifolii (Den. & Schiff. 1775) – Homorod, 20. VIII 1998, 3♀♀
*Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Păd. Vad, 16. VII-15-VIII, comun
Specie nouă pentru fauna Transilvaniei
Cosmotriche lunigera (Esper 1789) – Zizin, 25. VII 2001, rar 
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) – Racoş, Păd. Vad, 9. IV-24. VIII, 
În două generaţii, rar
Gastropacha populifolia (Esper 1781)- Păd. Vad, 8-12. VI 2000, 14♂♂, 
3♀♀

Drepanidae
Drepana curvatula (Borkhausen 1790) – Săcele, Brădet, 23. VII 2001, 10♂♂, 
4♀♀

Geometridae
Archiearis parthenias (Linnaeus 1761) –Săcele, Brădet, 10. IV-1. V, comun
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel 1767) – Racoş, Păd. Vad, 9-12. VI, rar
Comibaena bajularia (Den. & Schiff. 1775) – Racoş, Păd. Vad, 25. V-12. VII, 
comun
*Idaea muricata (Hufnagel 1767) – Păd. Vad, 8. VI-16. VII, rar
Idaea fuscovenosa (Goeye 1781) - Păd. Vad, 8. VI-16. VII, rar
*Idaea sylvestraria (Hübner 1799) - Păd. Vad, 8. VI-16. VII, rar
Idaea seriata (Schrank 1802) - Păd. Vad, 8. VI-16. VII, rar
Lythria purpuraria (Linné 1758) - Păd. Vad, 8. VI-16. VII, comun
*Eupithecia linariata (Den. & Schiff. 1775)- Păd. Vad, 8. VI-16. VII, rar
Eulithis mellinata (Fabricius 1787) – Săcele, 20. VII 2002, 1♂
Eulithis populata (Linnaeus 1758) – Săcele, 20. VII-25. VIII, rar
Thera britannica (Turner 1925) – Săcele, Timişul de Jos, 15. VII-2. IX, 
comun
Thera juniperata (Linnaeus 1758) – Timişul de Jos, 10-24. XI 2002, rar
*Perizoma lugdunarium (Herrich-Schäffer 1853) – Păd. Vad, 8-12. VI 2000, 
rar
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Baptria tibiale (Esper 1791)- Timişul de Jos (Dâmbul Morii), 20. VII 2000, 
1♂
În perioada 24-27. VI 2003 această specie a fost semnalată şi din Cheile Tişiţei 
(M-ţii Vrancei)- 3♂♂, 2♀♀
*Anticollix sparsata (Treischke 1828) – Păd. Vad, 8-12. VI 2000, comun
Aplocera simpliciata (Treischke 1828) – M-ţii Bucegi, Valea Jepilor, 26. VI-2. 
VIII, comun
*Lithostege grieseata (Den. & Schiff. 1775) – Săcele, 10. VI-25. VII, comun
Discoloxia blomeri(Curtis 1832) – Săcele, 17. VI-5. VIII, comun
Nothacasis sertata (Hübner 1817) – Săcele, 20. VII-5. IX, rar
Acasis vireata (Hübner 1759) – Săcele, 15. V 2003, 1♂
*Semiothisa clathrata (Linnaeus 1758) – Săcele, 10. V-23. VIII, comun
Hypoxistis pluviaria (Fabricius 1787) – Păd. Vad, 16-26. VII, foarte comun
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus 1758) – Săcele, 15. VI-2. VIII, comun
Cleorodes lichenarius (Hufnagel 1767) – Săcele, 15. VII 2002, 1♂
Psodos coracinus diószeghyi Schmidt 1930 – M-ţii Bucegi, Caraiman, 23. VI 
2003, comun
Psodos noricana carpathica (Schwingenschuss 1915) – M-ţii Bucegi, Caraim-
an, 23. VI 2003, 2♂♂
Psodos canaliculata schwingenschussi (Wherli 1921) – M-ţii Bucegi, Caraim-
an, 23. VI 2003, rar

Sphingidae
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) – Braşov, 15. IX 2003, 1♂
Hemaris tityus (Linnaeus 1758) – Vâlcele, 3. VI 2003, 1♂; Săcele 27. V-7. VI 
şi 28. VIII-8. VIII 2003, 34♂♂, 14 ♀♀. Prima generaţie mult mai comună
Hemaris fuciformis (Linnaeus 1758) – M-ţii Bucegi, Valea Jepilor, 20. VII 
2003, 1♂
Proserpinus proserpina (Pallas 1772) – Săcele, 11. V-4. VI, rar
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) – Braşov, 14. IX 1972 (ex. larva, leg. M. 
Brătăşanu)
Hyles gallii (Rottemburg 1775) – Săcele, 29. V 2003, 1♀, Hărman, 27. VII 
2003, 1♀

Notodontidae
Odontosia carmelita (Esper 1799) – Săcele, Brădet, Timişul de Jos, 5-27. IV, 
comun

Arctiidae
*Comacla senex karwajszkyi (Dićszeghy 1922) – Păd. Vad, 16-26. VII 2000, 
rar
*Cybosia mesomella (Linnaeus 1758) – Păd. Vad, 8-12. VI 2000, foarte 
comun
Cascinia cribraria pannonica (Daniel 1955) – Valea Teliului, 18. VII 1995, 
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1♂
Pericallia matronula (Linnaeus 1758) – Săcele, 8. VII 1980, 1♀
Grammia quenselli (Paykull 1791) – M-ţii Bucegi, Caraiman, 11. VIII 1984, 
1♂
Hyphantria cunea (Drury 1763) – Săcele, 15. VI-26. VII, comun
Arctinia caesarea (Goeze 1781) – Săcele, 26. VI 2000, 1♂. Specie în regres, 
devenită foarte rară

Noctuidae
Idia calvaria (Den. & Schiff. 1775) – Săcele, 2. IX 2002, 1♀ 
Trisateles emortualis (Den. & Schiff. 1775) – Săcele, Brădet, Timişul de Jos. 
Specie foarte comună în VI-VII. 
Parascotia fuliginaria (Linnaeus 1758) – Săcele, 17. VII 2003, 1♂
Hypena obesalis (Treitschke 1761) – M-ţii Bucegi, Caraiman, 15. VII-5. VIII, 
rar
Catocala fraxini (Linnaeus 1758) – Timişul de Jos, 21. IX-4. X 2002, 1♂♂, 
3♀♀
Minucia lunaris (Den. & Schiff. 1775) – Săcele, 15. VI 2001, 1♂
Catephia alchymista (Den. & Schiff. 1775) – Păd. Vad, 26. VII 2000, 1♂
Symira albovenosa (Goeze 1781) – Săcele, 13. VII 2003, 1♂
Emmelia trabealis (Scopoli 1763) – Săcele, Păd. Vad, 15. V-9. IX, comun
Acontia lucida (Hufnagel 1766) – Săcele, 15. VI-27. VII, rar
Lamprotes c-aureum (Knoch 1781) – Păd. Vad, 27. VII 2000, 1♂
Diacrisia chryson (Esper 1789) – Brădet, 800 m. 24. VII 2001, 2♂♂, 1♀
Callierges ramosa (Esper 1786) – Săcele, 20. VI-26. VII, comun
Amphipyra perflua (Fabricius 1787) – Săcele, Timişul de Jos, 15. VIII-25. IX, 
rar
Heliothis nubigera (Den. & Schiff. 1775) – Săcele, 3. VI 1990, 1♂
 Singura semnalare din fauna Transilvaniei. 
Spodoptera exigua (Hübner 1808) – Săcele, 17. IX 1992, 1. X 2002, 2♂♂
Griphosia aprilina (Linnaeus 1758) – Păd. Vad, 25. IX-6. X, Timişul de Jos, 
24. X 2002
Calamia tridens (Hufnagel 1766) – Homorod, 20. VIII 1998, Araci 2. IX 
2002, rar
Xestia ochreago (Hübner 1809) – M-ţii Bucegi, Valea Jepilor, 20. VII-

30. VIII, foarte comun între 1500-1800 m. ziua pe flori de Carduus şi 
Cirsium. Nu a fost observată la surse de lumină. 

Naenia typica (Linnaeus 1758) – Săcele, 4. VII 2002, 1♀

Lymantriidae
Dicallomera fascelina (Linnaeus 1758) – Păd. Vad, 18-19. VII 2000, rar
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Hesperiidae
Pyrgus armoricanus (Oberthür 1910) – Păd. Vad, 30V 2001, rar
Pyrgus cacaliae (Rambur 1840) – M-ţii Bucegi, Caraiman, Valea Jepilor, 23. 
VI-20. VII, comun

Lycaenidae
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – Săcele, 27. VIII 2003, 1♂, specie în re-
gres. 
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – Hărman, 27. VII 2003, comun
Strymon w-album (Knoch 1782) – Braşov, Răcădău, 20. VI-5. VII, comun
Lycaena helle (Den. & Schiff. 1775) – Păd. Vad, 20. V-14. VI, comun. 
Populaţiile din sudul Transilvaniei se caracterizează prin prezenţa unei singure 
generaţii în mai-iunie spre deosebire de cele la Satu-Mare (Mujdeni) unde 
specia este prezentă în două generaţii anuale, în IV-V şi VII-VIII. 
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – Păd. Vad, 8. VI-16. VII, rar
Lycaena alciphron (Rottemburg 1775) – Tărlungeni, 30. V-22. VII, comun
*Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1758) – Moeciu, Cheile Grădiştei, 20. VI-15. 
VII 2003, (leg. Stanciu)
Cupido osiris Meigen 1829 – Târlungeni, Săcele, 15. V-20. VII, rar
*Lampides boeticus (Linnaeus 1758)- Tărlungeni, 2. VIII 1998, 1♂
Element migrator tropical-subtropical. A mai fost semnalată o singură dată din 
Transilvania, de la Sibiu, de câtre Daniel Czekelius în anul 1908. 
*Maculinea alcon tolistus (Fruhstorfer 1917) – Araci, Vâlcele, Tărlungeni, 
Săcele, 15. VI-12. VII. Subspecie caracteristică Europei de est şi sud-est, 
răspândită în România (Carpaţii Orientali), Peninsula Balcanică, Asia Mică 
şi regiunile Caucaziene. Comună şi larg răspândită în sud-estul Transilvaniei, 
chiar foarte comună în zonele deluroase (Tărlungeni). 
Maculinea telejus (Bergsträer 1779) – Păd. Vad, 18-26. VII, comun
**Jolana jolas (Ochsenheimer 1816) – Braşov, Tâmpa, 1880-1900. Singurele 
exemplare colectate pe Tâmpa de Rotschild la sfârşitul secolului al XIX-lea 
sunt păstrate şi astăzi la Muzeul Britanic din Londra (Zsolt Bálint, pers. com. 
). Cu siguranţă această specie a dispărut din sud-estul Transilvaniei nemaifiind 
regăsită în ultimii 100 de ani. Se pare că şi celelalte populaţii din România 
sunt dispărute astăzi (Oltenia, Dobrogea). 
*Meleageria daphnis (Den. & Schiff. 1775) – Beia, 1984 (leg. S. Stanciu)
Polyommatus dorylas (Den. & Schiff. 1775) – Vâlcele, Racoş, 30. V-21. VI şi 
9. VIII-2. IX, în două generaţii, rar
**Polyommatus amandus (Schneider 1792) – Racoş, 24. VI 1978, 3♂♂, 1♀. 
Specie posibil dispărută, nu a mai fost semnalată în ultimi 25 de ani. 

Satyridae
Hipparchia fagi (Scopoli 1763) – Păd. vad, 26. VII 2000, rar
Hipparchia semele (Linnaeus 1758) – Beia, Racoş, Vâlcele, 15. VII-9. VIII, 
rar
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Chazara briseis (Linnaeus 1758) – Araci, Beia, Vâlcele, 7. VIII-2. IX, foarte 
comun
Minois dryas (Scopoli 1763) – Săcele, Tărlungeni, Păd. Vad, 3. VII-9. VIII, 
comun
Lopinga achine (Scopoli 1763) – Araci, Vâlcele, 10-23. VI, comun
Erebia pronoe regalis Hormuzachi 1937 – M-ţii Piatra Craiului, M-ţii Bucegi, 
comun între 1400-1900 m. 10. VIII-1. IX
Erebia sudetica Staudinger 1861 – M-ţii Ciucaş (Mt. Tesla), 4-23. VIII, 
comun
Erebia melas carpathicola Popescu-Gorj & Alexinschi 1959 – M-ţii Ciucaş 
(Mt. Tesla), 20-23. VIII 1978, rar. Nu a mai fost resemnalată ulterior

 Nymphalidae
Brenthis ino (Rottemburg 1775) – Tărlungeni, 30. V-16. VI 2003, comun
*Brenthis hecate (Den. & Schiff. 1775) – Vâlcele, Beia, 21. VII-7. VII, rar
Argynnis pandora (Den. & Schiff. 1775) – Săcele, 13. VIII 2003, 1♂
Arygronome laodice (Pallas 1771) – Păd. Vad, Racoş, Vâlcele, 16. VII-2. IX, 
comun
**Nymphalis l-album (Den. & Schiff. 1775) – Braşov, Pietrele lui Solomon, 
27. VI 1956, 1♂. leg. N. Delvig. Nu a mai fost regăsită în ultimii 50 de ani. 
Exemplarul colectat de N. Delvig în 1956 a ajuns ulterior în colecţia M. 
Brătăşanu, fiind păstrată astăzi la „Muzeul Deltei Dunării” din Tulcea. 
*Nymphalis xanthomelas (Den. & Schiff. 1775) – Beia (leg. & coll. S. Stan-
ciu)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Vâlcele, 30. V-24. VI, foarte comun
Neptis sappho (Pallas, 1771) – Araci, Vâlcele, Păd. Vad, 5. V-24. VI şi 9. VIII-
5. IX, foarte comun în două generaţii. 
Euphidryas aurinia (Rottemburg 1775) - Păd. Vad, 20. V-15. VI, comun

Papilionidae
Parnassius mnemosyne distinctus Bryk-Eisner 1930
 - Păd. Vad, Beia, Vâlcele, M-ţii Piatra- Mare (1000 m. ), M-ţii Bucegi, Valea 
Jepilor (1400- 1800 m. ), 12. V-5. VII, comun
**Zerynthia polyxena (Den. & Schiff. 1775) – 1896, Săcele (Satulung). 
A fost colectată în 1896 de câtre R. V. Klement la Săcele (Satulung) (Czekelius 
1898). Se pare că specia a dispărut din sud-estul Transilvaniei, nemaifiind 
regăsită ulterior. Planta gazdă (Aristolochia clematitis) este şi astăzi în multe 
locuri frecventă. 

Pieridae
Leptidea morsei major Grund 1905 – Săcele, Valea Gîrcin, 20. VI 2001, 1♀
**Colias myrmidone (Esper 1781) – Săcele, Tărlungeni, Racoş – specie 
comună până în 1987. După această perioadă populaţiile din zona Braşovului 
au dispărut
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Colias erate (Esper 1803) – Braşov, Săcele, Tărlungeni – În perioada 1990-
1995 era o specie foarte comună pretutindeni. După 1995 a intrat într-un re-
gres evident, devenind foarte rară. 

BIBLIOGRAFIE

AbAfi-Aigner L. 1898. A lepkészet története Magyarországon. Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat, Budapest

AbAfi-Aigner L. 1902. Weissmantel Vilmos, Rovartani Lapok, 9 (2): 29-32.
CioChiA V. & bArbu A. 1980, Catalogul colecţiei de lepidoptere „Nicolae Delvig” 

a Muzeului Judeţean Braşov, Cumidava 12(4), Braşov. 
CzekeliuS D. 1898, Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens, 

Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. Hertmannstadt, 47: 1-78. 
CSiki E. 1910. Abafi-Aigner Lajos, Rovartani Lapok, 17(3-4): 34-37.
CSiki E. 1917. Tiltscher Pál, Rovartani Lapok, 24(9-12): 179-180.
fuSS C. 1850. Verzeichnis der bisjetzt in Siebenbürgen aufgefunden Lepidopteren. 

Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw. Hermannstadt, 1:54-64. 
ieniştea M. A. 1970 100 de ani de activitate entomologică desfăşurată în cadrul 

Societăţii Ardelene de Ştiinţe Naturale din Sibiu (1849-1949), Studii şi 
comunicări, Seria Şt. Nat. Muz. Brukenthal, 15: 69-76. 

killyéni E. 1902. A Hosszúfalusi Magyar Kir. állami polgári fiu és leányiskola 
értesítője az 1901-1902-ik iskolai évről, 76 pp. Brassó. 

könig F. 1975. Catalogul colecţiei de lepidoptere a Muzeului Banatului, Ed. Muz. 
Banatului, Timişoara. 

PoPeSCu-gorj A. 1970. 100 de ani de cercetări lepidopterologice în cadrul Societăţii 
Ardelene de Ştiinţe Naturale, Muz. Brukenthal, Studii şi comunicări, Seria 
Şt. Nat. 15:85-90, Sibiu. 

rákoSy L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens, Stapfia, Linz, 648 pp. 
rákoSy l. StăneScu m. & Vicol V. 1993. Rezultatele colectărilor realizate în 

prima tabără entomologică S. L. R. Munţii Ciucaş, 16-25 iulie 1993, Bul.
inf. Soc.lepid.rom. 4(2): 65-76. 

rákoSy l. WieSer C. StAngelmeyer g. & Székely L. 1994, Rezultatele colectărilor 
realizate în a doua tabără entomologică S. L. R. Munţii Făgăraş, 25-30 iulie 
1994 I. Lepidoptera, Bul.inf. Soc.lepid.rom. 5(3-4): 201-216. 

Székely L. 1996. Lepidopterele din sud - estul Transilvaniei - Die Schmetterlings-
fauna von Südostsiebenbürgen (Transsylvanien - Rumänien), Disz Tipo, 
Săcele, 78 pp. 

Székely L. 2000, Abordarea entomofaunistică a modificărilor mediului la nivelul 
Judeţului Braşov în perioada 1880-2000 şi perspective. A V-a Conf. Naţ. 
Pt. Prot. mediului, Braşov. 

Székely l. koCS i. SzAbó gy. & StAnCiu S. M. 2000. Rezultatele taberei en-
tomologice S. L. R. 8-12 VI. 2000 de la „Poienile cu narcise-Dumbrava 
Vadului” (Şercaia, Judeţul Braşov), Bul.inf. Soc.lepid.rom. Cluj-Napoca, 
11(1-4). 



56

VizAuer T. CS. 2000. Contribuţia publicaţiilor entomologice din Ungaria la 
cunoaşterea faunei de lepidoptere din Transilvania, I. - Publicaţii din re-
vista „Rovartani Lapok”, Bul.inf. Soc.lepid.rom. 11(1-4): 85-97. 

VizAuer T. CS. 2001. Contribuţia publicaţiilor entomologice din Ungaria la 
cunoaşterea faunei de lepidoptere din Transilvania, II. - Publicaţii din re-
vista „Folia Entomologica Hungarica”, Bul.inf. Soc.lepid.rom. 12(1-4): 
129-146. 

WeinDel V. 1936. dr. Daniel CzekeliuS der Arzt und Naturforscher, Verh. Mitt. 
Siebenb. Ver. Naturw. Hermannstadt, 85/68:1-11. 

 

Levente Székely 
RO – 505600, Săcele

Str. Viitorului Nr. 31. B/9
Jud. Braşov

 

Received: 25. 04. 2004
Accepted: 20. 08. 2004
Printed: 25.09.2005


