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Neumann Enric-Alvin (Heinz) 
(3.10.1938 - 7.07.2013) 

Neumann Enric-Alvin s-a născut la 1938 în Timișoara. Familia și mai ales bunicul, i-au insuflat 
dragostea pentru natură prin excursii, pescuit și observații asupra albinelor. Fermecat de viața socială și 
hărnicia albinelor, aduce din pădure trei roiuri cu matcă și se inițiază în apicultură. 

A absolvit Liceul Lenau din Timișoara în limba germană. Având și un ascuțit simț artistic, a studiat în 
paralel pianul ca instrument principal la Liceul de Muzică din Timișoara. A continuat studiul la academia 
de muzica Gheorghe Dima din Cluj, Facultatea de Compoziție, dirijat și pedagogie. A absolvit facultatea 
în anul 1965 și a preluat postul de profesor la Școala Populară de Artă din Timișoara, unde a predat 
pianul, teoria muzicii și istoria muzicii. În perioada anilor 1965-1975 a desfășurat și o intensă activitate 
concertistică, pregătindu-se cu pasiune pentru fiecare concert. Și-a continuat activitatea profesorală în 
cadrul Liceului de Muzică ”Ion Vidu” din Timișoara, unde a predat pian, teorie și solfegiu. De la această 
școală s-a pensionat în anul 1998.  

Pasiunea pentru natură s-a manifestat din copilărie. A îndrăgit păsările și a realizat o remarcabilă 
colecție de ouă dar mai ales a adunat sute de observații, consemnate atent în caietele sale de notițe. Sub 
influența lui F. König, începând din anii 1970-71, se dedică studiului fluturilor, pasiune care l-a călăuzit 
întreaga viață. 

Timișoara, ca și Sighișoara a fost în perioada anilor 1960-1980 formatoare de lepidopterologi, 
adică adevărate școli, prin prezența unor lepidopterologi activi și bine pregătiți. La Timișoara, pe 
lângă renumitul dr. F. König, activau în acea perioadă Ludovic Beregszászy și Hans Pelits, toți buni 
colecționari și cunoscători de fluturi. Heinz Neumann a fost influențat și îndrumat de aceștia dar mai 
ales de F. König.

Pe lângă ornitologie și lepidopterologie, H. Neumann a fost și un bun apicultor. Din mierea produsă, 
reușea să-și rotunjească veniturile modeste de profesor de muzică. Alături de soția sa, Katalin (Ecaterina), 
pe care el o alinta cu diminutivul Kathe, călătoreau mult prin țară pentru a colecta fluturi diurni și 
nocturni sau pentru observații ornitologice.

Colecția de fluturi este alcătuită din 34336 de exemplare, aparținând la peste 2000 de specii, în 
marea lor majoritate determinate. Concentrându-se mai ales pe zona Banatului, dorea să realizeze o 
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monografie lepidopterologică pentru această regiune. În acest scop, pe parcursul celor 40 de ani de 
cercetări lepidopterologice, a adunat o multitudine de date inedite, rămase în mare parte nepublicate. 

În prezent, colecția se păstrează în condiții foarte bune, în 109 cutii, sub îngrijirea fiului său, ing. 
Horst Neumann la Timișoara.

Colecția sa a devenit reprezentativă mai ales pentru Banat, dar conține și specii de mare valoare 
faunistică din diverse alte zone ale țării, mai ales Oltenia și Dobrogea. 

Prin perseverență și hărnicie, H. Neumann a reușit să semnaleze mai multe specii noi pentru fauna 
României și să colecteze rarități în Banat, Oltenia, Dobrogea, Delta Dunării etc. Dintre speciile noi 
sau foarte rare pentru fauna țării menționăm: Xestia trifida, Saragossa sicanorum, Saragossa porosa 
kenderesiensis, Cucullia balsamitae, Cosmia confinis, Chrysodeixis chalcites, Dolbina elegans, Ethmia 
iraniella, Stygoides colchica, Xanthocrambus lucellus, Topentis adamczewskii, Aterpia circumfluxana 
ș.a.

H. Neumann se documenta asiduu, prepara elegant, eticheta cu exactitate. În ultimii 10-15 ani a 
realizat și sute de preparate cu armături genitale pentru macro- și microlepidoptere, reușind astfel să 
determine cu exactitate specii dificile. Reușite sunt desenele și fotografiile pe care le făcea. Observațiile 
inedite asupra fluturilor, a păsărilor și a habitatelor în care acestea erau observate, constituie o sursă 
valoroasă pentru alți entomologi și ornitologi, cu condiția ca acestea să fie valorificate. Biblioteca lui H. 
Neumann stârnește invidia chiar și pentru profesioniști. A achiziționat multe cărți valoroase și scumpe, 
dar mai ales a copiat mii de pagini după articolele care-l interesau. Continua documentare și mai ales 
perseverența cu care lucra la fluturi, a făcut din profesorul de muzică un biolog autodidact cu excelente 
cunoștințe de ecologie, taxonomie, biogeografie, etc.

Fiind un excelent naturalist autodidact, a reușit să publice 12 articole științifice cu conținut 
lepidopterologic și 10 cu conținut ornitologic.

Aproape nelipsit la simpozioanele și taberele Societății Lepidopterologice Române, a fost un membru 
activ, care s-a implicat și a susținut întreaga noastră activitate. A întreținut o bogată corespondență cu 
lepidopterologii din țară dar și din străinătate. Pentru întreaga sa activitate lepidopterologică, a fost 
distins cu Ordinul „Aristide Caradja” în anul 2000.

Oricât și orice am scrie despre Heinz Neumann, nu vom reuși să surprindem întreaga sa personalitate. 
A reușit să îmbine activitatea didactică, cu cea de cap de familie, a împletit cu dibăcie și succes 
lepidopterologia cu ornitologia, deși, trebuie să scriu, lepidopterologia îi era mai dragă. A fost un 
bun apicultor, un om de omenie cu deosebită corectitudine și onestitate. Pierderea lui va fi resimțită 
de lepidopterologia din România, mai ales că nu a rămas nimeni activ la Timișoara sau împrejurimi. 
Amintirea lui va rămâne vie în inimile noastre și a celor care ne vor urma, prin colecția pe care a lăsat-o, 
care-și așteaptă încă valorificarea.
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