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DINAMICA ZBORULUI LA MACROLEPIDOPTERE (INSECTA: LEPIDOPTERA) DIN 
P�DUREA “DUMBRAVA SIBIULUI” ÎN PERIOADA 2001-2004, FAM. NYMPHALIDAE  

 
THE FLING DINAMICS OF  MACROLEPIDOPTERA FROM “DUMBRAVA SIBIULUI” FOREST  

ON 2001-2004 PERIOD, FAM. NYMPHALIDAE  
 

CRISTINA STANC�-MOISE 
 
 

Abstract 
Fauna of Macrolepidoptera from Sibiu and surroundings area is studied during a period of more than 100 

years. In the Natural History Museum in Sibiu are preserved the personal collections of lepidopterologists like de Dr. 
D. CZEKELIUS dr. E. WORELL, V. WEINDEL, H. H. von HANNENHEIM, R. WEYRAUCH, W. WEBER. The data from these 
collections are wery important as a precious documents for the present work, beside my personal collecting data. 

I have studied the ecology and phenology, the flight periods of the Macrolepidoptera during the period 2001-
2004 in the Natural Park „Dumbrava Sibiului”. 

The natural conditions and the specific features were mentioned in my previous papers (CIOCHIA, STANC�, 
2000; STANC�-MOISE, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). 
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INTRODUCERE 

 
Fauna de Macrolepidoptere din Sibiu �i împrejurimi este studiat� de peste 100 de ani, materialul colectat de Dr. 

D. CZEKELIUS dr. E. WORELL, V. WEINDEL, H. H. von HANNENHEIM, R. WWYRAUCH, W. WEBER p�strându-se sub 
forma unor colec�ii individuale la Muzeul de Istorie Natural� din Sibiu. Pe lâng� colect�rile proprii datele din aceste 
colec�ii au constituit �i pentru lucrarea de fa�� un pre�ios material documentar. 

Considera�iile noastre referitoare la perioadele de zbor la Macrolepidopterele au la baz� cercet�ri efectuate pe 
parcursul a mai multor ani în Parcul Natural Dumbrava Sibiului (2000-2005), iar prezenta lucrare se refer� doar la 
colect�rile din perioada anilor 2001-2004, studiind doar familia Nymphalidae, de celelalte familii ne vom ocupa în 
comunic�ri viitoare. 

Condi�iile naturale �i particularit��ile zonei cercetate au fost relevate în mai multe lucr�ri anterioare (CIOCHIA, 
STANC�, 2000; STANC�-MOISE, 2002, 2003, 2004). 

Nu încape îndoial� c� apari�ia diferitelor specii de Macrolepidoptere în diferite momente de timp exist� în 
raport direct sau indirect cu succesiunea condi�iilor climatice. Perioadele de zbor exprim� particularit��i biologice ale 
fiec�rei specii de lepidoptere fiind condi�ionate de activitatea de hr�nire a acestora. 

 
MATERIAL �I METOD� 

 
Pentru stabilirea corela�iilor dintre densitatea speciilor �i num�rul de indivizi din zona de studiu evalu�rile s-au 

efectuat prin colect�ri cu ajutorul fileului entomologic începând cu luna martie pân� în octombrie în perioada anilor 
2001-2004. Analiza materialului biologic s-a realizat prin prepararea �i conservarea acestuia ceea ce a cuprins 
etichetarea, determinarea sexului fiec�rui individ în parte, prepararea exemplarelor prin etalare �i constituirea unei 
colec�ii personale.  

Speciile identificate sut prezentate în ordine filetic�, în conformitate cu sistemului  taxonomic propus de 
LASZLO RÁKOSY, MARIN GOIA �i  ZOLTAN KOVACS (2003). Pentru fiecare specie s-au expus date privind: datele de 
colectare, r�spândirea, sexul, biotopul, perioada de zbor, plantele gazd�, ponta, dezvoltarea, precum �i observa�ii 
ecologice �i etologice pentru fiecare specie în parte. La un mic num�r de exemplare a r�mas nedeterminat sexul. 

 Taxonomia �i nomenclatura speciilor utilizat� în lucrare, este cea propus� de LASZLO RÁKOSY, MARIN GOIA 
�i ZOLTAN KOVACS  (2003). 

 
Abrevieri utilizate: A = anvergura aripilor; G – genera�ie; alt. – altitudine; f.s. - fa�a superioar�; II – februarie; 

III  - martie; IV – aprilie; V – mai; VI – iunie; VII – iulie; VIII – august; IX – septermbrie; X – octombrie; XI – 
noiembrie. 

Prezent�m în continuare speciile identificate din familia Nymphalidae, în ordine sistematic� . 
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Familia  NYMPHALIDAE 
Subfamilia  NYMPHALINAE 

Genul Apatura  FABRICIUS, 1807 
(sin. Aeola BILLBERG, 1820) 

 
1. Apatura iris iris  LINNAEUS, 1758; A: 60-65 mm 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului  2��; 28.VI.2001; 14.VII.2004; 1� 15.VII.2001. 
R�spândire: specie comun� în Europa �i în România, îns�  cu o r�spândire insular�. 
 Biotop: p�duri de foioase, mai ales de fag, parcuri �i zone cu arbori, paji�ti �i poieni, fâne�e zone montane în 

Carpa�i pân� la 2000 m alt. 
Perioada de zbor: 1G/an; VI–VIII.  
Plante gazd�: Populus tremula, Alnus spp., Salix caprea, S. aurita, S. cinerea. 
Ponta: de obicei în luna VIII. � depune ou�le izolat pe frunzele plantei gazd�. 
Dezvoltarea: dup� 14 -15 zile eclozeaz� larvele care dup� a 2-a n�pârlire, prin IX, intr� la iernat într-o 

cr�p�tur� de la bifurca�ia unor ramuri sau sub o frunz� uscat� prins� pe o ramur� cu m�tase. Prin III încep s� se 
hr�neasc� pân� spre sfâr�itul lui VI când se împupeaz�, crisalida având  forma unei frunze, iar dup� 14-21 zile 
eclozeaz� fluturii. Omida m�nânc� frunza în întregime. Larva: VIII–ierneaz�–V. Inainte de împupare larva �ese o 
pernu�� din m�tase pe dosul unei frunze, pe care apoi o fixeaz� cu fire de m�tase pe o ramur�; dup� cca 4 zile se 
formeaz� crisalida. 

Comportament: fluturii duc activitate mai ales la nivelul coroanei arborilor, îns� în perioadele foarte calde în 
jurul orei 10 diminea�a, � caut� b�ltoace sau mocirle pentru ap�, excremente, cadavre în putrefac�ie sugând lichidul din 
acestea, uneori putând fi întâlnit �i pe plante joase, în timp ce � st� ascuns� între frunze în coroana arborilor; foarte rar 
coboar� la nivelul solului. � este atras de mirosul de brânz� iu�it�, fiind astfel un atractant pentru perioadele când dorim 
s�-l colect�m (NICULESCU, 1965). 
 

2. Apatura ilia ilia DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; A: 52-60 mm 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 1.VII.2004; 1 �14.VII.2004. 
R�spândire: specie comun� mai ales Europa Central� �i o parte din cea meridional�, frecvent�, insular� în 

România. 
Biotop: zone împ�durite, t�ieturi �i lumini�uri în p�duri, drumuri forestiere, margini de lacuri, în mod deosebit 

în locuri umede, prefer� v�ile �i pantele însorite din mun�i, dar �i câmpiile cu zone umede. 
Perioada de zbor: 1 G/an; VII–VIII. 
Plante gazd�: Salix spp., S. aurita, S. cinerea, Alnus spp., Populus spp., P. tremula, P. nigra. 
Ponta: � depune ou�le în VII/VIII, eclozarea larvelor are loc în VIII, ierneaz� pe ramurile plantei gazd�, 

reluându-�i activitatea în prim�var� (V) astfel c� în VI se împupeaz�, iar adultul eclozeaz� în VII. În Europa Central� 
fluturii zboar� în V–VI �i VIII–IX. � eclozeaz� la mult timp, dup� primii ��, preferând s� stea ascuns� între frunze. 
Are obiceiuri asem�n�toare cu A. iris. 

Dezvoltare: omizile tr�iesc pe diferite spp. de salcie, plop �i alun. Larva: VIII–ierneaz�–V/VI.Larvele intr� la 
iernat dup� a doua n�pârlire. Dup� eclozare fluturii zboar� mai ales în apropierea apelor unde se g�sesc plantele gazd� 
pentru omizi; 

Comportament: �� preferând s� coboare din zona coroanelor arborilor în jurul orei 9–10 c�utând soluri 
umede sau alte materii din care poate suge lichide. �� zboar� mai ales seara când coboar� spre sol în c�utarea lichide. 
NICULESCU  E. (1965) men�ioneaz�  c� a colectat �� de A. ilia �i diminea�a, în aceea�i perioad� cu ��, specificând c� 
ele sunt foarte rare.  

 
Genul Limenitis FABRICIUS, 1807  

(sin. Nymphalus BOITARD, 1828; LADOGA MOORE, [1898]) 
 

3. Limenitis populi populi LINNAEUS, 1758; A: 65-80 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 5.VI.2002; 1�10.VI.2002; 1� 12.VI.2004; 1� 12.VI.2004. 
R�spândire: comun� în toat� Europa �i în România. 
Biotop: lunci, p�duri de foiase �i p�duri de amestec, poieni, gr�dini, prefer� plantele cu sucuri dulci �i 

fermentate. Este întâlnit pân� la 1600 m alt. 
Perioada de zbor: V-VIII.  
Plante gazd�: Populus tremula, Sorbus aucuparia, Acer campestre, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Coryllus avellana, Evonymus europaea.  
Ponta: ou�le sunt depuse pe suprafa�a superioar� a frunzelor în VI-VII.  
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Dezvoltare: omizile intr� în hibernare când sunt înc� mici, prim�vara se hr�nesc cu plantele gazd� pân� cînd 
ajung la maturitate în V-VI. Larva: VI-ierneaz�-V; Crisalidele sunt fixate pe frunze, iar durata stadiului nimfal este de 
cca. 2-4 s�pt�mâni. 

Comportament: zboar� mai ales pe timp frumos în apropierea plantelor gazd�. 
 

Genul  Neptis FABRICIUS, 1807 
 

4. Neptis rivularis rivularis  SCOPOLI, 1763  
(sin. N. coenobita STOLL, 1782;  N. lucilla FABRICIUS, 1775); A: 43-53 mm. 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 3�� 26.VIII.2001.  
R�spândire: prezen�� insular� dotorit� oligofagiei larvelor, mai ales în partea de Est a Europei centrale, de-a 

lungul Dun�rii, în Balcani, �i în colonii izolate în Alpii de la sudul Piemontului pân� în NE Iugoslaviei (Garadisca). În 
România prezent�. 

Biotop: zone colinare, locuri însorite cu paji�ti �i plante de nutre�, p�duri rare, pân� la 900 m alt., zone 
calcaroase erodate �i cu v�i. 

Perioada de zbor: 1 G/an; VI/VII–VIII. 
Plante gazd�: Lonicera periclymenum, L. xylosteum, L. nigra, L. tatarica, Spyraea spp., S. salicifolia, S. 

ulmifolia, S. flexuosa îns� larva s-a g�sit �i pe Aruncus silvestris �i Spiraea colossea (HAFNER din NICULESCU E., 1965). 
Ponta: depunerea pontei este caracteristic�, pe grupe �i nu în acea�i zi, astfel c� în prima zi depune 5–10 ou�, 

fiecare ou izolat, apoi a doua zi î�i continu� depunerea ou�lor din pont�. Inainte de-a depune oul zboar� de mai multe 
ori în jurul plantei gazd� (KÖNIG din NICULESCU, l965). 

Dezvoltarea: dup� eclozarea din ou larvele, intr� în diapauz� hibernal� f�r� a se hr�ni; ele î�i reîncep 
activitatea în V �i spre sfâr�itul lunii are loc împuparea, uneori, depinzând de condi�iile climatice. Larva: VIII/IX–
ierneaz�–V. Dezvoltarea larvelor se des�vâr�e�te mai târziu îns� la sfâr�itul lui VI începutul lui VII. 

Comportament: eclozarea fluturilor la începutul lui VII �i duc activitatea pân� în VIII, perioad� când � 
depune ponta �i în IX sunt prezente larvele care vor ierna.  

 
5. Neptis sappho PALLAS, 1771  

 (sin. N. aceris ESPER, 1783); A: 22-24 mm. 
 

Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 7.V.2002. 
R�spândire: specie comun� în  Europa Central� �i Oriental�, Austria, Rusia �i România 
Biotop: în p�duri �i la margini de p�duri. Exemplarul citat este colectat la începutul secolului trecut de c�tre D. 

CZEKELIUS, în P�durea Dumbrava Sibiului iar de atunci specia nu a mai fost semnalat� de ceilal�i colec�ionari. 
Perioada de zbor: 1G/an; G1: V-VI; G2: VII-VIII. 
Plante gazd�: Latyrus vernus, L. niger, Robinia pseudo-acacia, Chamaecytisus spp. 
Ponta: este depus� de femel� pe frunzele plantelor gazd�. 
Dezvoltarea: Specie foarte rar�, nu a mai fost semnalat� de decenii, iar din literatura consultat� rezult� c� a 

disp�rut din centrul Europei (BELIN, 1999). Larva: G1:VI-VII, G2:VIII-ierneaz�–V. 
 

Genul  Nymphalis  KLUK, 1802 
(sin. Scudderia GROTE, 1873, nec. STÅL, 1873; Euvanessa SCUDDER, 1889) 

 
6. Nymphalis xanthomelas DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; A: 30-32 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 9.VI.2003; 1� 9.VII.2004. 
R�spândire: în Europa  Central� este grani�a cea mai vestic� de r�spândire �i în România. Specia a disp�rut 

din zona de studiu. 
Biotop: p�duri de lunc�, pe malul apelor, câmpuri cu vegeta�ie bogat�, crânguri �i dumbr�vi. 
Perioada de zbor: 1G/an; VI–IX. 
Plante gazd�: Salix alba, S. caprea, Populus spp. �i al�i arbori forestieri. 
Ponta: femela depune ou�le pe frunzele plantei gazd�. 
Dezvoltarea: zboar� în apropierea solului unde î�i �ese coconul din m�tase. Larva: V-ierneaz�-IV. Dup� 

(BELIN, 1999) specia în prezent este considerat� disp�rut� în Europa Central�. 
 

Genul  Inachis  HÜBNER, [1819] 
 

7. Inachis io io LINNAEUS, 1758; A: 50-58 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 23.VI.2003; 1� 12.VII.2001; 2�� 7.VII.2004; 22.VIII.2004. 
R�spândire: specie comun� în toat� Europa pân� la 60oN �i în România. 
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Biotop: specie ubicvist� prezent� în toate biotopurile, mai ales în p��uni, câmpuri, fâne�e, gr�dini, boschete în 
zone umede, parcuri, tufe �i m�r�cini�uri, paji�ti alpine pân� la 2500 m alt. 

Perioada de zbor: G1: 1g/an, VI–VII; G2: VIII–ierneaz�–V. 
Plante gazd�: prefer� Urtica dioica, Humulus lupulus. 
Ponta: ou�le sunt depuse în grupe de 30-80 de ou� sub frunzele plantei gazd� în V. 
Dezvoltarea: dup� 14-15 zile eclozeaz� omizile care-�i construiesc din m�tase un loca� în care stau toate, de 

aici ies �i se hr�nesc. Dup� ultima n�pârlire, se individualizeaz�, la vârsta de cca. 30 de zile se împupeaz�, crisalida 
fiind suspendat� pe câte o ramur� a plantei. Larvele prefer� ca plant� gazd� mai ales Urtica dioica. Larva: G1: V–VI; 
G2: VIII. Din crisalid� fluturele eclozeaz� dup� 2 s�pt�mâni îns� nu se reproduce decât dup� ce ierneaz�, în prim�vara 
urm�toare. De obicei acuplarea se face prin aprilie, cu toate c� de la hibernare ies în III. În anii calzi cu toamne lungi 
poate avea �i a 3-a G în IX, urmând ca fluturii ecloza�i s� ierneze. Crisalida brun�-închis. 

Comportament: adul�ii sug seva de la ramurile bolnave îns� s-au observat cercetând �i flori de Corydalis sp., 
Prunus spinosa, Achillea millefolium, Carduus acanthoides �i Telekia speciosa. Adul�ii când aterizeaz� pe p�mânt stau 
cu aripile întinse orizontal. Fluturii observa�i în primele zile ale prim�verii sunt exemplare care au iernat în diferite 
ascunzi�uri. Unii autori (VERITY din NICULESCU, l965) sus�in c� adul�ii intr� în diapauz� hibernal� din VII, uneori 
ie�ind din aceast� stare în timpul toamnei, zburând, apoi intr� din nou în diapauz�. Situa�ie mai pu�in probabil� din 
punct de vedere fiziologic, opt�m pentru p�rerea c� este a 3-a G.   
 

Genul  Vanessa  FABRICIUS, 1807 
(sin. Pyrameis HÜBNER, [1819]) 

 
  8. Vanessa  atalanta atalanta  LINNAEUS, 1758; A: 53-60 mm. 
 

Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 24 ��: 18.VII.2001; 22.VII.2001; 16.VIII.2001; 23.VIII.2001;      
10 ex.: 26.VIII.2001; 17.IX.2001; 3 �� 22.IX.2001; 4 �� 23.IX.2001; 1.X.2001; 8.X.2001, 5�� 10.V.2002; 27.V; 2 
ex.15.VII.2002; 15.VIII.2002; 20.VIII.2002; 23.IX.2003.  

R�spândire: comun� în toat� Europa �i în România. În Nordul Europei sunt prezente popula�ii migratoare 
venite din sud. 

Biotop: margini de p�duri, gr�dini, tuf�ri�uri, drumuri prin p�duri, liziere de p�dure, pe marginea apelor, zone 
necultivate etc. pân� la 2000 m alt. Am observat-o pe pietrele de pe drum stând la soare, de asemenea hr�nindu-se cu 
sucul din fructele dulci (mere, pere, prune) în putrefac�ie. 

Perioada de zbor: Primul zbor în V când revine din migra�ie apoi G1: VII–VIII; G2: IX–X sau la popula�iile 
migratoare V–VI, VIII–X. 

Plante gazd�: Parietaria officinalis, Cirsium spp.., Helicrysum spp., Humulus lupulus, Salix spp., Urtica 
dioica, U. urens, Parietaria judaica, �.a. 

Ponta: în VI �i la sfâr�itul verii � depune ou�le izolat, pe marginea superioar� a frunzelor dinspre vârful 
urzicii, ele fiind de culoare verzuie asem�n�toare cu frunza. Pe m�sura dezvolt�rii embrionare î�i schimb� culoarea. 
Ou�le sunt depuse cu o rapiditate deosebit�. 

Dezvoltarea: dup� 5-7 zile eclozeaz� larvele care dup� prima n�pârlire î�i  fac câte o ascunz�toare tubular� din 
frunze r�sucite în care dup� cca. 30 de zile se împupeaz�, crisalida având culoarea cenu�ie-brun� cu reflexe argintii. 
Larva: G1: VI–VII; G2: VIII-IX; la migratoare VII–VIII. Dup� 14-21 zile din crisalid� eclozeaz� fluturii. Specia devine 
abundent� în VII, printre exemplarele locale sunt �i fluturii veni�i din migra�ie din sudul Europei �i Nordul Africii. 
Problema migra�iei acestei specii pe distan�e mari este discutabil�. Controleaz� florile plantelor �i fructele fermentate. 
Adultul este un bun zbur�tor, observându-se zburând pe timp înourat îns� �i noaptea. Nu prefer� zonele din interiorul 
p�durii, adesea poate fi întâlnit pe c�r�ri zburând printre ierburi în locuri cu pu�in� umbr�. Când aterizeaz� pe sol st� cu 
aripile întinse orizontal, îns� pe trunchiurile arborilor le �ine închise. In cazul când pe suport se afl� licheni, se confund� 
perfect cu mediul înconjur�tor, fiind cazul de homotypie. 

Comportament: fluturii se hr�nesc cu seva �i sucurile din arbori, uneori chiar cu lichide din excremente de la 
animale, preferând adesea s� sug� lichide din sol umed. Fluturii uneori viziteaz� florile de Carduus acanthoides, 
Corydalis spp., Cirsium canum, Carlina acaulis; unii autori semnaleaz� �i pe Sambucus spp., Ligustrum spp., Hedera 
spp. În mun�i prefer� vecin�tatea apelor curg�toare cu vegeta�ie bogat� �i cu flori. Adul�ii sunt foarte sperio�i, de aceea 
capturarea este dificil�, îns� sunt cazuri când insist� cu prezen�a în apropierea omului. KÖNIG în l965 men�ioneaz� c� 
este o specie migratoare care ierneaz� numai excep�ional la noi. Exemplarele hibernante fiind rare �i numai dup� o iarn� 
blând� se pot observa zburând prim�vara de timpuriu. În regiunile sudice, cu veri foarte calde, st� în diapauz� estival� 
pân� toamna când î�i reîncepe activitatea (CIOCHIA �i STANC�, 2000).  
 

9. Vanesa cardui LINNAEUS, 1758; A: 50-61 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 5�� 18.V; 9.VI.; 26.VIII; 2�� 8.X.2001; 13.X.2001; 2�� 

9.IV.2001; 18.V.2001; 3 �� 16.VIII.2002; 30.VII.2002; 1.IX.2003;  
R�spândire: specie cosmopolit� în toat� Europa �i România. Este �i specie migratoare. 
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Biotop: prezent� în gr�dini, lunci, paji�ti, câmpuri cu vegeta�ie bogat�, margini �i lumini�uri de p�duri, pe 
marginea apelor pe pietrele însorite. 

Perioada de zbor: 1G/an; V-X. 
Plante gazd�: Cirsium spp., Carduus spp., Malva spp., Urtica spp, Achillea spp., Tussilago farfara, Arctium 

spp. 
Ponta: este depus� de femel� în perioada de zbor pe frunzele plantei gazd�. 
Dezvoltarea: larva st� ascuns� pe partea superioar� a frunzelor plantelor gazd� hr�nindu-se cu acestea, fiind 

prins� de ele cu fire de m�tase; Larva: V-VIII. 
 

Genul Aglais  DALMAN, 1816 
(sin. Ichnusa REUSS, 1939) 

 
10. Aglais urticae urticae  LINNAEUS, 1758; A: 42-53 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 12.III.2001; 1� 4.VI.2002; 3�� 7, 9, 21.X.2004;  
R�spândire: specie comun� în toat� Europa �i în România, s-a capturat pân� la 2300 m alt. 
Biotop: odinioar� era comun� de la nivelul m�rii pân� în regiunile montane (NICULESCU, l965). Prezent� în 

toate biotopurile pân� la mari în�l�imi (în migra�ie). 
Perioada de zbor: 1G/an; G1: VI–VII; G2: VIII–ierneaz�–V. 
Plante gazd�: Urtica dioica,  Salix spp., Ulmus specie �i pomi �i arbu�ti fructiferi. 
Ponta �i dezvoltarea: În V �i la sfâr�itul lui VII � depune ou�le verzi- translucide pe dosul frunzelor tinere 

sau spre vârful plantei, în gr�mezi neregulate. 
Dezvoltarea: dup� 21 zile eclozeaz� omizile care-�i fac un culcu� comun din m�tase în care se retrag pân� la 

ultima n�pârlire când devin solitare �i î�i r�sucesc câte o frunz� cu fire de m�tase. Larva: G1: V–VI; G2: VII–VIII. 
Împuparea are loc, de obicei, într-o aglomerare de crengi �i frunze uscate pe sol durând aproximativ 14 zile. De re�inut 
faptul c� stadiul de larv� dureaz� cca. 35 de zile. Dup� eclozare î�i caut� un loc izolat unde adultul ierneaz�. Înmul�irea 
numai în prim�vara urm�toare. În unele perioade este foarte comun�. Omizile sunt gregare preferând plantele de urzic�. 
Crisalida brun-ro�ietic� sau neagr� cu puncte, uneori cu pete metalice aurii. În mun�i exist� numai 1G în VIII. 

Comportament: acest fluture este un veritabil mesager al prim�verii. El caut� “mâ�i�orii” de salcie �i florile 
unor plante vernale.   
 

Genul  Polygonia  HÜBNER, [1819] 
(sin. Eugonia HÜBNER, [1819]) 

 
11. Polygonia c-album c-album  LINNAEUS, 1758; A: 60-65 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 12.III.2002; 1� 29.III.2003; 1� 17.VIII.2003; 1� 27.IX.2003; 

1� 15.IV.2004; 1� 26.IV.2004; 7��, 15.VII. 2004; 2.VIII.2004; 18.VIII.2004; 23.VIII.2004; 3 ex. 23.IX.2004; 11��, 
18.IV.2004; 3 �� 26.VIII.2004; 23.IX.2004; 1.X.2004.  

R�spândire: comun� în toat� Europa �i în România, exceptând zonele foarte nordice. Are multe forme �i 
abera�ii ce se bazeaz� pe desenele de pe aripi. 

Biotop: prezent� de la câmpie pân� în zonele montane. Margini de p�duri, drumuri forestiere, poieni, paji�ti, 
gr�dini, parcuri, chiar în localit��i pân� în zonele montane dep��ind chiar 1800 m alt., de-a lungul râurilor curg�toare se 
a�eaz� pe plante înflorite. Am observat-o stând în repaus pe pietre în locuri însorite, pe tufe de mur �i zmeur, în 
apropierea pârîului din Valea Aurie, zona dinspre p�dure �i cartierul cu acela�i nume. 

Perioada de zbor: 2G/an; G1: VI–VII; G2: VIII–ierneaz�–VI sau VII–ierneaz�–VI.  
Plante gazd�: Ribes uva – crispa, R. rubrum, R. nigrum, Corylus avellana, Prunus cerasus, Urtica dioica, 

Humulus lupulus, Ulmus spp., Populus spp., Salix spp., Salix caprea, P. spinosa, Lonicera spp. �.a. specii de plante �i 
copaci cu frunze c�z�toare.  

Ponta: � depune ou�le izolat în �iruri de 4–5 având aspectul unui lan� ce atârn� sub frunze sau în mici grupe 
pe fa�a frunzelor în V �i în VII–VIII. 

Dezvoltarea: dup� 14-21 zile, uneori chiar dup� 7 zile, eclozeaz� omizile ce-�i duc activitate separat�, nefiind 
grupate. În timpul cât nu activeaz� stau sub frunze. Pe fondul ro�u sau negru, pata longitudinal� dorsal� d� larvei 
aspectul unui g�ina� de pas�re. Larva: G1: V–VI; G2: VII–VIII sau V–VII. Împuparea pe planta gazd� dup� o perioad� 
de hran� de cca. 30-45 zile. Din crisalid� fluturele eclozeaz� dup� 14-15 zile. Fluturii G2 ierneaz�, împerecherea având 
loc numai în prim�vara urm�toare. Cele 2G uneori se suprapun. Crisalida cenu�iu-ro�ie cu reflexe argintii. Larvele 
tr�iesc în special pe urzic� îns� uneori �i pe hamei. 

Comportament: fluturii se pot obseva pe soluri umede, excremente animale sau pe cadavre, fiind astfel  o 
specie necrofag�, sugând p�r�ile lichide din acestea. Foarte rar se poate observa pe flori; NICULESCU (1965) din 
(CIOCHIA �i STANC�, 2000) l-a observat  în zon� montan� pe Telekia speciosa la începutul lui VIII.  
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Genul  Araschnia  HÜBNER, [1819] 
 
12. Araschnia levana levana LINNAEUS, 1758; A: 25-33/30-42 mm. 
 
Date personale: 1 P�d. Dumbrava Sibiului  � 10.IV.2001; 1� 13.V.2001; 1� 9.VII.2002; 1� 14.VII.2003; 

1� 17.VII.2004;  
Apare în dou� genera�ii colorate diferit. Genera�ia de prim�var�  este deschis� la culoare: A. levana L. pe f.s. 

neagr� cu o band� format� din pete galbene-ro�ii �i câteva pete albe înaintea tivului. F.i. ro�ie-brun� cu nervuri galben 
deschis �i linii transversale albe. Genera�ia de var�: A. prorsa L. este mai mare cu f.s. colorat� mai întunecat �i o band� 
transversal� alb�-întrerupt�, mai viu colorat�. De re�inut faptul c� aspectul fluturilor celor G2 uneori G3 nu este 
asem�n�tor, ei difer�.  

R�spândire: comun� mai ales în Europa Central� �i de est �i în România, îns� cu r�spândire insular� pân� la 
1200 m alt.  

Biotop: p�duri rare, margini �i lumini�uri de p�duri, lunci �i p�duri de foioase umede, locuri semiumbroase, 
turb�rii, maluri umede, pân� la 1500 m alt. 

Perioada de zbor: 2 G/an; G1: IV–VI; G2:VII–VIII.  
Plante gazd�: Urtica dioica �i alte specie de talie joas� ca: Festuca gigantea, Sanicula europaea, 

Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Fragaria vesca, Viola reichenbachiana. 
Ponta: � depune ou�le în coloane a�ezate unul lâng� altul, pe partea inferioar� a frunzelor de urzic�, în�irând 

câte 6-15 buc��i, de culoare verde-g�lbui.  
Dezvoltarea: omizile sunt gregare, tr�iesc pe urzic� împreun� în cuiburi de m�tase pân� la ultima n�pârlire, 

când se disociaz�. Dac� omizile sunt deranjate cad pe p�mânt, pe plant� r�mânând numai cele care n�pârlesc sau se 
transform� în crisalid�, acestea stând fixate pe suport cu capul în jos. Larva: G1: VIII–IX, crisalida ierneaz�; G2: VI–
VII. Impuparea are loc dup� cca 30 zile, iar eclozarea fluturilor dup� cca. 8 zile la G1. Crisalida este brun� cu pete aurii 
str�lucitoare, ea st� suspendat� de pe�iolul unei frunze sau crengu�e. Cea a ultimei genera�ii ierneaz�. 

Comportament: în prim�var�, prin IV eclozeaz� fluturii.  
 

Genul Argynnis FABRICIUS, 1807 
Subgenul Mesoacidalia REUSS, 1926 

 
  13. Argynnis  (Mesoacidalia) aglaja aglaja  LINNAEUS, 1758 

(sin. M. charlotta HAWORTH, 1803); A: 40-42 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 25.V.2001; 1� 2.VII.2001; 1� 3.VII.2003; 1� 13.VII.2003; 1� 

14.VII.2003; 1� 18.VII.2004, 1� 6, 10.VIII.2004. 
R�spândire: comun� aproape în toat� Europa �i în România de la nivelul m�rii pân� în zonele montane la 

1300 m alt.  
Biotop: paji�ti cu flori, locuri cu violete, prefer� pantele �i malurile însorite, zonele muntoase cu paji�ti, 

drumuri forestiere, t�ieturi, margini de p�dure, din câmpie, crânguri pân� la 1600-2500 m alt. 
Perioada de zbor: 1 G/an; V–VIII.  
Plante gazd�: Viola spp., Polygonum bistorta, Carduus acanthoides, Lychnis coronaria, Dianthus spp., 

Trifolium repens, Sambucus ebulus, Centaurea jacea, Telekia speciosa, de asemenea diferite excremente de animale din 
care suge lichide. 

Ponta: � depune ou�le de culoare g�lbuie cu dou� dungi transversale brun – închis, izolat sau în mici gr�mezi 
de câte 2–3, pe planta gazd� (tulpin�, frunze). 

Dezvoltarea: dup� 14-21 zile din ele eclozeaz� omizile, acestea î�i m�nânc� corionul oului �i apoi intr� în 
diapauz� hibernal� la baza unor tufe de graminee. În prim�var�, prin III, î�i continu� dezvoltarea pân� în V, hr�nindu-se 
numai în perioadele însorite. Larva: VIII–ierneaz�–VI. Pentru împupare une�te frunze ale plantei gazd� cu m�tase, în 
apropierea solului �i între ele se transform� în crisalid� ro�u-brun� cu diferite ornamenta�ii, din care eclozeaz� fluturii 
dup� 30 de zile. 

Comportament: adultul este un foarte bun zbur�tor preferând zilele puternic însorite când caut� flori prin 
poieni.  
 

Subgenul Fabriciana REUSS, 1920 
 

 15. Argynnis (Fabriciana) addipe addipe  DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; A: 44-46 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 10.VI.2001; 1� 29.VI.2001; 1� 3, 15.VII.2002; 1� 12.VII.2002; 

1� 16.VII.2002; 1� 18.VII.2002; 1� 12.VIII.2003; 2�� 25, 29.VIII.2003; 1� 25.VIII.2004; 1� 29.VIII.2004.  
R�spândire: specie comun� în toat� Europa �i în România, din câmpie pân� în zonele montane, fiind o specie 

comun�.  
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Biotop: poieni cu flori, paji�ti cu vegeta�ie bogat�, margini �i lumini�uri de p�duri, drumuri forestiere, pante 
însorite, locuri stâncoase, preferând solurile calcaroase, de la nivelul m�rii pân� în regiunile montane. 

Perioada de zbor: ½ VI – VIII.  
Plante gazd�: Viola spp., V. riviniana, V. tricolor, V. canina, V. odorata, Carduus spp., C. acanthoides, 

Sambucus ebulus, Hieracium spp., Lychnis coronaria, Ligustrum vulgare, Centaurea cyanus �i alte spp., uneori pe 
aceste flori putem întâlni mai multe exemplare.  

Ponta: � depune ou�le izolate pe planta gazd� sau pe alte plante unde ierneaz� pân� în prim�var�. 
Dezvoltarea: prim�vara eclozeaz� omizile, îns� este cunoscut �i faptul c� de obicei omizile ierneaz�. Când î�i 

reiau activitatea m�nânc� florile plantei, apoi frunzele, numai în timpul zilei, iar noaptea coboar� sub frunzele uscate de 
la baza plantei. Dezvoltarea larvar� dureaz� 60-90 zile. Larva: VIII–ierneaz�–VI. Se împupeaz� între frunze pe care le 
une�te cu m�tase, îns� nu în apropierea plantei gazd�. Crisalida brunie sau cenu�iu-verzuie. 

Comportament: dup� 30 zile eclozeaz� din crisalid� fluturii care prefer� s� se hr�neasc� cu nectarul florilor. 
 

16. Argynnis (Fabriciana) niobe niobe  LINNAEUS, 1758; A: 40-60 mm.   
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 21.VI.2001; 29.VI.2001; 1� 10.VII.2001; 2�� 4.VII; 10.VII. 

2002; 1� 2.VIII.2003;  
R�spândire: specie montan�, mai ales în vestul Europei �i în România, pân� la 62oN; în Alpi pân� la 2500 m 

alt., îns� la noi mai ales în zonele subcarpatice �i montane nedep��ind 1100 m alt.  
Biotop: p�duri �i paji�ti, drumuri forestiere, pante uscate, margini de p�duri, prefer� locurile uscate cu p�mânt 

nisipos, în Alpi pân� la 2500 m alt., iar în Mun�ii Carpa�i pân� la 1500 m alt. (MOUCHA �i colab, 1971).  
Perioada de zbor: ½ VI – VIII.  
Plante gazd�: Viola spp., Viola canina, V. tricolor, Plantago spp., adultul prefer� florile de Carduus 

acanthoides, Rubus spp., R. idaeus, R.  fruticosus, R. caesius, R. saxatilis, Thymus serpyllum, Scabiosa spp.  �.a. 
 Ponta: ou�le sunt depuse izolat sau în mici gr�mezi, câte 2–3 la un loc, pe diverse spp. de Violacee sau pe 

Plantago spp. de obicei în VIII. I�i des�vâr�esc dezvoltarea embrionar� în acela�i an, îns� nu p�r�sesc oul.  
Dezvoltarea: în V–VI ale urm�torului an omizile p�r�sesc oul �i dup� o perioad� de hr�nire î�i des�vâr�esc 

dezvoltarea, se împupeaz� iar dup� cca. 12 zile, la ½ lui VI din crisalid� eclozeaz� adul�ii. Larva: VIII – ierneaz�– VI. 
Stadiul de crisalid� dureaz� cca. 30 de zile. Crisalida verde-brun� are pe spate dungi cu reflexe metalice. 

Comportament: adul�ii sunt buni zbur�tori preferând poienile însorite �i marginile de p�duri.    
 

Subgenul Argynnis  FABRICIUS, 1807 
 

17. Argynnis (Argynnis) paphia paphia  LINNAEUS, 1758; A: 59-76 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 20.VI.2001; 1� 29.VI.2001; 1� 3.VII.2003; 1� 7.VII.2002; 1� 

14.VII.2003; 1� 22.VII.2003; 1� 31.VII.2003; 1� 17.VIII.2003; 10��, 26.VI.2004; 2 ex. 9.VIII.2004; 5 ex. 
18.VIII.2004; 2 ex. 26.VIII.2004; 2�� 9.VIII; 18.VIII.2004.  

R�spândire: specie comun� în toat� Europa �i în România, din zona de câmpie pân� în cea montan�, 
nedep��ind 1300 m alt. (VI–VIII).  

Biotop: p�duri, margini de p�duri, poieni bogate în vegeta�ie, pân� la 1800 m alt. Am observat-o la liziera 
p�durii pe plantele din apropiere, în momentul când a sim�it pericolul a zburat în coroana arborilor ascunzându-se între 
frunze. Prefer� plantele cu flori �i arbu�ti din lizier�.  

Perioada de zbor: VI–IX.  
Plante gazd�: Viola spp., V. reichenbachiana, V. palustris, V. riviniana, rare ori Rubus spp., R.. idaeus, Rosa 

canina sau alte plante ca Crataegus monogyna, Hesperis matronalis, Dentaria bulbifera, Cheiranthus cheiri, Urtica 
dioica, Prunus spinosa, caut� soluri umede din care sug apa, îns� prefer� �i florile de Carduus acanthoides, Sambucus 
ebulus, Ligustrum vulgare, Achillea millefolium, Dipsacus spp., Scabiosa spp., Dianthus spp., Thymus serpyllum, 
Prunella vulgaris, Telekia speciosa, preferând mai ales pe Carduus acanthoides �i Sambucus ebulus.  

Ponta: ou�le sunt depuse de � pe scoar�a arborilor la în�l�imea de 1,20–1,50 m de la sol unde î�i fixeaz� un ou 
apoi se deplaseaz� la 0,50 cm pân� la 1 m �i depune pe al 2-lea, deplasându-se în spiral� �i depunând câte un ou pân� la 
o în�l�ime de cca 4 m apoi zboar� pe alt arbore unde-�i continu� depunerea.  

Dezvoltarea: dup� 15-18 zile eclozeaz� omizile, î�i m�nânc� corionul oului �i intr� în diapauz� hibernal� între 
frunze r�sucite, pe trunchiul arborelui respectiv. În prim�var� coboar� �i încep s� caute plante, hr�nindu-se numai în 
timpul zilei, stând pe partea inferioar� a frunzei. Uneori omida st� ascuns� ziua în apropierea plantei gazd�. In 
captivitate s-au observat cazuri de canibalism, omizile au mâncat crisalide. Larva: IX– ierneaz�–VI. Prin VI se 
împupeaz� pe planta gazd�. Crisalida brun–cenu�ie, uneori g�lbuie având dou� vârfuri cefalice ascu�ite �i o �trangulare 
evident� între torace �i abdomen, tuberculii dorsali sunt proeminen�i �i ascu�i�i, cu puncte aurii, crisalida fiind 
suspendat� pe planta gazd�; 

Comportament: dup� 14-21 zile eclozeaz� fluturii ce zboar� pân� în IX, având un zbor vioi. Adul�ii prefer� s� 
sug� lichide din fructe putrede.  
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Genul  Clossiana  REUSS, 1920 
 

18. Clossiana selene selene  DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; A: 33-38 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 22.V.2001; 1� 21.V.2001; 1� 29.V.2002; 1� 13.VI.2002; 1� 

25.VII.2002; 4�� 10.VII.2003; 11.VII.2003; 2 �� 18.VIII.2003; 2��, 2 ex. 18.VIII. 2003.  
R�spândire: specie comun� mai ales în Europa Central� �i de Nord, de asemenea în România, în zona colinar� 

�i montan� la alt. mai joase. 
Biotop: margini de p�duri, poieni cu flori, paji�ti, zone umede, dune, faleze �i zone deluroase, iar în zonele 

montane pân� la 2400 m alt.  
Perioada de zbor: 1-2 G/an; G1: V–VIII; G2: sf. VII–IX.  
Plante gazd�: Rubus idaeus, R. fruticosus, R. caesius, Prunus spinosa, V. palustris, Vaccinium spp., Viola 

riviniana �.a.; în captivitate accept�  Viola luteola, V. tricolor �i V. arvensis. 
Ponta: ou�le sunt depuse izolat sau  grupate pe fa�a superioar� a frunzelor, pe pe�iol sau chiar pe tulpinile 

plantei gazd�, preferând mai ales pe Viola palustris �i V. luteola; ele sunt galben–deschis, iar dup� câteva zile de la 
începerea embriogenezei devin verzui.  

Dezvoltarea: eclozarea omizilor dup� 12 zile. Ele obi�nuiesc s� stea sub frunze chiar când se hr�nesc, evitând 
solul; se împupeaz� pe planta gazd�. Din crisalid�, care are culoarea ocru–brunie pe pteroteci, iar toracele �i abdomenul 
sunt brune, la cca 15 zile eclozeaz� fluturii. Omizile iubesc umbra �i tr�iesc pe diverse specie de Viola, Fragaria sp. 
Cele din G2 intr� în diapauz� hibernal� în câte o frunz� uscat� r�sucit�. Larva: G1: IX–ierneaz�–V; G2: VII. Crisalida 
st� suspendat� pe câte o ramur� �i este galben-brun� cu pete negre �i spini bruni. 

 
19. Clossiana euphrosyne euphrosyne  LINNAEUS, 1758; A: 41-43 mm. 
 
Date personale: 1� 21.V.2001; 1� 7.VI.2001; 1� 13.VI.2002; 2��, 10.VII; 9.VIII.2003; 1� 18.VIII.2003;  
R�spândire: insular�, aproape în toat� Europa �i în România, de la câmpie pân� la 1800 m alt.  
Biotop: margini �i lumini�uri de p�duri, poieni cu vegeta�ie bogat�, cursuri de ape �i alte locuri umede �i calde, 

pante �i râpe înc�lzite �i cu vegeta�ie joas�, drumuri forestiere, t�ieturi,  pân� la 2000 m alt.  
Perioada de zbor: 1G/an; V–VIII.  
Plante gazd�: Viola sp., V. reichenbachiana, Rubus spp., îns� �i pe Fragaria vesca.  
Ponta: în cazul a 2 G/an sunt e�alonate în IV–V �i VII–VIII, a 2-a G fiind de obicei pu�in abundent�. � 

depune ou�le ce au culoarea galben–deschis, pe planta gazd�, îns� dup� câteva zile se închid la culoare. Ou�le sunt 
depuse izolat sau grupate pe fa�a superioar� a frunzelor, preferând mai ales plantele de Viola hirta �i  V. canina.  

Dezvoltarea: dup� 14-15 zile eclozeaz� larvele care se hr�nesc cu frunze pân� spre sfâr�itul lui VII când î�i fac 
câte un culcu� într-o frunz� r�sucit� în care ierneaz�. Prim�vara î�i reîncep activitatea astfel c� în V se împupeaz�. 
Omizile tr�iesc pe diferite specii de Viola. Larva: VII– ierneaz�–V. Crisalida cenu�iu-brun� pân� la galben-brun� cu 
partea dorsal� g�lbuie cu puncte str�lucitoare iar pe segmentele abdominale, lateral, pete negre tivite cu alb. St� atârnat� 
pe câte o r�muric� sau pe frunze.  

Comportament: dup� cca. 12 zile eclozeaz� fluturii din crisalide.  
 
20. Clossiana dia dia  LINNAEUS, 1767; A: 32-38 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 14��: 2 ex. 7.VII.2001.; 10.VII.2001.;11.VII.2001.; 12.VII.2001.; 

9.VIII.2001; 2 �� 11.VIII.2001.; 6 �� 18.VIII.2001; 29.VIII.2002; 7��, 1.V. 2003; 7.VII.2003; 10.VII.2003; 2 ex. 
11.VII.2003; 2 ex. 18.VII. 2003; 21.IX.2004; 22.IX.2004.  

R�spândire: zboar� în Europa Central�, o parte din regiunile sudice �i nordice �i în România de la câmpie 
pân� în regiunile montane. 

Biotop: specie ubicvist�. Zone de dealuri �i coline, poieni �i paji�ti cu mult� vegeta�ie, preferând biotopurile 
mai uscate, pietre din apropierea drumurilor pe care poate fi v�zut� înc�lzindu-se la soare, pân� la 1300 m alt. în zonele 
montane.  

Perioada de zbor: G1: IV–VI; G2: VII–VIII; uneori în Câmpia Român� 3G, zburând pân� în decada a 2-a a 
lui IX.  

Plante gazd�: Viola spp., Rubus fruticosus, R. idaeus, Prunella vulgaris �i alte plante joase.  
Ponta: � depune ou�le care sunt de culoare alb-verzuie pe planta gazd�.  
Dezvoltarea: dup� cca. 12–15 zile eclozeaz� omizile care se separ� în dou� grupe, una din ele se dezvolt� 

foarte repede producând G2 iar cealalt� parte î�i continu� activitatea pân� prin VIII. La sfâr�itul lui VIII intr� la iernat, 
pân� în prim�vara urm�toare cînd î�i continu� dezvoltarea. Omizile se hr�nesc cu frunzele plantei gazd�, la început ele 
sunt gregare apoi se izoleaz� împupându-se. Omizile ultimei G ierneaz�, des�vâr�indu-�i dezvoltarea în prim�var�. 
Larva: G1: VIII/IX–ierneaz�–IV; G2: VI-VII. Stadiul  de crisalid� dureaz� cca. 12-14 zile. Ea este brun� cu pete aurii, 
având pe partea dorsal� un rând de excrescen�e negre. 
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Comportament: Fluturele zboar� la suprafa�a solului, adesea c�utând flori de Rubus sp., Thymus sp., Carduus 
acanthoides, Convolvulus spp., Brassica spp., Hieracium spp., Knautia arvensis, Taraxacum officinale pe care  pot fi 
g�site multe exemplare.  

Genul  Pandoriana WARREN, 1942 
 
21. Pandoriana pandora pandora  DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 
(sin. P. maja CRAMER, 1775); A: 44-46 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 24.VII.2001; 1� 17.VIII.2001; 1� 28.VIII.2002; 1� 18.IX.2003.  
R�spândire: Europa Central� �i de Est, �i în România având totu�i o prezen�� insular�, din zone mai joase 

pân� în cele montane, nedep��ind 1200 m alt.  
Biotop: paji�ti, margini de p�duri de pin �i de amestec �.a., de la nivelul m�rii pân� la 1200 m alt. uneori chiar 

2500 m alt., în stepele uscate �i cele acoperite cu tufe, evit� p�durile dese, prezent� în t�ieturi �i lumini�uri.  
Perioada de zbor: VI-IX; în cazul a dou� G/an G1 V-VI; G2: VIII-IX. Specie monovoltin�, în regiunile 

sudice bivoltin� (V–VI; VIII–IX). 
Plante gazd�.: Viola spp., preferând V. tricolor. Adul�ii prefer� mai ales florile de Carduus acanthoides, 

Lychnis coronaria, Linaria vulgaris, Dianthus spp., Sambucus ebulus, Tilia spp., �.a. observându-se �i pe Buddleia 
japonica în condi�ii de gr�din� botanic�, formând  principala surs� de nutri�ie a acestui fluture frumos.  

Ponta: ou�le sunt depuse izolat pe frunzele plantelor gazd�.  
Dezvoltarea: omizile tr�iesc pe panselu�e �i se transform� în crisalid� în V-VI. În cazul a 2 G ierneaz� ca 

larv�, definitivându-�i dezvoltarea în prim�vara urm�toare, sf. III–IV. Larva: V-VI; G1: IX-IV; G2:VI–VII. 
Comportament: are mai multe subspecii în func�ie de zonele în care tr�ie�te. 

 
Genul Issoria HÜBNER, [1819] 
(sin. Rathora MOORE, [1900]) 

 
22. Issoria lathonia lathonia  LINNAEUS, 1758  
(sin. Argynnis lathoria LINNAEUS, 1758); A: 34-52 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 15.IV.2001; 1� 3.VIII.2001; 1� 15.VIII.2001; 1� 25.VIII.2002; 

1� 26.VIII., 1� 7.X.2004.  
R�spândire: specie comun� în Europa Occidental� �i în România.  
Biotop: pe locuri uscate, pante �i maluri însorite, gr�dini cu flori, terenuri neîngrijite cu burieni, pârloage,  

fiind o specie cosmopolit�. 
Perioada de zbor: 2-3 G/an; G1:IV-VI; G2:VI-VII; G3:VIII-IX. 
Plante gazd�: Onobrychis sativa, Anchusa officinalis, Rubus spp., Viola tricolor, V. odorata, V.arvensis, 

Borago officinalis. 
Ponta: ou�le sunt depuse izolat pe plantele gazd� în V-VIII.  
Dezvoltarea: dup� cca. 5-7  zile, eclozeaz� larvele iar dezvoltarea larvar� dureaz� între 3-4 s�pt�mâni. Larva: 

G1: IV-VI; G2: VII-VIII; G3: IX-ierneaz�-IV. În afar� de cazul în care omizile ierneaz�, uneori este posibil s� ierneze �i 
sub form� de crisalid�, care st� suspendat� de planta gazd�, mimând astfel un g�ina� de pas�re. Poate ierna �i în stadiul 
pupal. 

Comportament: adul�ii se pot observa în unii ani zburând din II-X.  
 

Genul Melitaea  FABRICIUS, 1807 
(sin. Schoenis HÜBNER, [1819]; Cinclidia HÜBNER, [1819];  

Didymaeformis VERITY, 1950; Mellicta BILLBERG, 1820, parti) 
  
23. Melitaea cinxia cinxia  LINNAEUS, 1758; A: 35-42 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 7��, 3 ex. 10.V.; 2001 4 ex. 15.V.2001; 25.V.2001; 12.VI.2002; 

3.VII.2002; 59��: 10.VI.2004; 5 ex. 4.VII.2004; 26 ex. 7.V.2004II.; 10 ex. 10.VII.2004.; 4 ex. 11.VII.2004.; 
12.VII.2004.; 15.VI.2004.; 18.VII.2004; 75��: 7 ex. 4.VII.2004.; 16 ex. 7.VII.2004.; 8.VII.2004.; 14 ex. 10.VII.2004.; 
11.VII.2004; 12.VII.2004; 6 ex. 15.VI.2004I.; 8 ex. 18.VII.2004.; 12 ex. 22.VII.2004.; 4.VIII.2004.; 43��, 2 ex. 
15.V.2004.; 18.V.2004.  

R�spândire: comun� aproape în toat� Europa �i mai ales partea de S �i E, pân� la 60oN, în zonele din sudul 
Alpilor dep��e�te 1700-2500 m alt.; prezent� �i în România  fiind o specie comun�, prezent� în toate colec�iile studiate;. 

Biotop: paji�ti umede, preferând zonele de câmpie, în unele locuri prefer� zonele uscate;  
Perioada de zbor: V–VII.  
Ponta: � depune ponta în VI în mici grupe pe dosul frunzelor.  
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Dezvoltarea: dup� cca. 21 de zile, eclozeaz� larvele care î�i fac o pung� comun� din m�tase de unde ies �i se 
hr�nesc. Dup� a 4-a n�pârlire intr� în diapauz� hibernal� din care ies începând din II dac� timpul este frumos; prin V se 
pot observa stând pe patlagin� sau pe sol câte 10–20 larve f�când plaje, sco�ând astfel în eviden�� heliofilia lor. Larva: 
VII–ierneaz�–V. Înainte de împupare se hr�nesc pu�in.  

Crisalida are o culoare cenu�iu-alb� cu reflexe galben-oranj, �i st� atârnat� de o ramur� sau frunz�. 
Comportament: dup� l4–21 zile eclozeaz� adultul. 

 
24. Melitaea phoebe phoebe  DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775; A: 28 - 44 mm. 

 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 2 �� 12.VI.2001; 16.VI.2001; 1� 3.VII.2002; 1� 16.VIII.2002; 1� 

9.IV.2004.                 
R�spândire: specie comun� în Europa Central� în locuri uscate,  pân� la 500 N, lipsind din Peninsula Iberic�. 

Prezent� în România, fiind prezent� de la nivelul m�rii pân� în zonele montane. Datorit� frecven�ei sale în multiple 
biotopuri �i la diferite în�l�imi are multe variet��i. 

Biotop: paji�ti cu vegeta�ie bogat�, zone cu arbori �i arbu�ti, pante �i v�i însorite �i calde, prefer� solurile 
calcaroase. 

Perioada de zbor: G1: V–VI; G2: VII–VIII; Bivoltin� în zonele sudice de câmpie uneori �i trivoltin�. În 
mun�i monovoltin�. 

Plante gazd�: Cirsium vulgare, Serratula tinctoria, rar Plantago spp., Centaurea spp., C. jacea, C. montana. 
Ponta: femela depune ponta pe frunzele plantei gazd�. 
Dezvoltarea: omizile ultimei G ierneaz� în comun când sunt mai multe genera�ii, pân� în IV, apoi se 

individualizeaz�. Omizile prefer� ca plant� gazd�  centauree, ele se transform� în crisalid� prim�vara dup� hibernare. 
Larva: VII/VIII–ierneaz�–IV/V. Crisalida este galben–cenu�ie cu dungi �i pete negre �i ruginii, observându-se distinct 
inela�ia antenelor care este neagr� �i g�lbuie. Are multe variet��i în func�ie de zona geografic�.  

Comportament: fluturii de obicei zboar� în poieni bine însorite c�utând flori de Ajuga reptans, Carduus spp., 
Taraxacum officinalis, Sambucus spp., Salvia pratensis, Eryngium campestre, Matricaria inodora. Fluturii se pot 
observa zburând toat� vara, mai ales în zonele montane.  
 

25. Melitaea  athalia athalia  ROTTENBURG, 1775; A: 30-30 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 12.V.2001; 2 �� 21.V.2001; 3�� 29.V.2001, 1.VI.2003; 1 ex. 

3.VI.2003; 2 ex. 10.VI.2003; 1� 12.VI.2004; 1� 16.VI.2003; 2 �� 19.VI.2003; 3�� 2.VII.2003; 4�� 15.V; 18.V; 
9.VIII.2004. 

R�spândire: specie ubicvist� în Europa �i în România, fiind �i la noi printre cele mai comune spp. având 
multe  forme de culoare �i m�rime. 

Biotop: zone cu arbori t�ia�i, poieni cu flori, margini �i lumini�uri de p�duri, paji�ti în p�duri, zone forestiere, 
pante �i v�i însorite de la câmpie pân� la 1600-2000 m alt. în Alpi, iar în Mun�ii Carpa�i 1500 m alt. Este una din 
speciile care s-au putut adapta �i dup� interven�ia omului în biotop fiind �i ast�zi destul de frecvent�. 

Perioada de zbor: VI–VIII.  
Plante gazd�: Centaurea nigra, Chrysanthemum spp., Plantago spp., P. lanceolata, P. major, Digitalis spp., 

D. purpurea, Teucrium scordium, Melampyrum  pratense, M. arvense, M. nemorosum, M. silvaticum, Hieracium 
pilosella, Valeriana dioica, Veronica spp.. 

Ponta: în VII � depune ou�le, str�lucitoare, în grupe mici pe dosul frunzelor. 
Dezvoltarea: dup� 14-15 zile eclozeaz� omizile ce intr� din VIII în diapauz� hibernal� afâdu-se în stadiul 3 de 

dezvoltare rareori 4. Ele î�i �es din m�tase un cuib comun sub frunze, din care ies în III/IV atacând frunzele plantelor 
gazd�. Larva: VIII–ierneaz�–V. 

Monovoltin� uneori bivoltin�. În V se împupeaz�, iar dup� cca. 2 s�pt�mâni eclozeaz� fluturii. Dup� iernat 
omizile se separ� ducând activitate individual� pe plantele gazd�.  

Crisalida st� suspendat� pe frunze sau ramuri, ea are culoare cenu�iu-închis�. 
Comportament: fluturii înoptez� pe flori �i ierburi, preferând s� zboare prin poieni luminoase �i însorite din 

p�duri, c�utând flori de: Sambucus ebulus, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Ajuga reptans,Thymus serpyllum 
�i Dianthus spp. Adul�ii obi�nuiesc s� sug� lichide din dejec�iile mamiferelor erbivore.  
 

26. Didymeformia didyma  sin.  Melitaea didyma didyma E SPER, [1779]; A: 39-45 mm. 
 
Date personale: P�d. Dumbrava Sibiului 1� 5.VI.2001; 1� 10.VI.2001; 2�� 10.VII.2001; 1� 16.VII.2002; 

1� 20.VII.2002; 1� 22.VII.2003; 3�� 25.VII.2003; 26.VII.2004; 29.VIII.2004. 
R�spândire: comun� în toat� Europa de Sud �i Meridional�, Rusia, Fran�a, Belgia, Germania, zonele 

septentrionale �i în România.  
Biotop: prefer� gr�dini cu flori �i garduri vii, lumini�uri �i t�ieturi de p�dure, liziera �i poienile din marginea 

p�durii, pe plante joase �i tufe. 
Perioada de zbor: 2 G/an; G1: V-VI; G2: VII-VIII. 
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Plante gazd�: Plantago spp., Veronica spp., Linaria spp., Linaria spp., Artemisia spp., Trifolium spp., 
Valeriana spp., Verbascum spp., Stachys  recta, Amoria spp., Chrysaspis spp.. 

Ponta: � depune ou�le, în grupe mici pe dosul frunzelor plantelor gazd�.  
Dezvoltarea: omizile ultimei genera�ii hiberneaz� �i se împupeaz� în prim�vara urm�toare. Larva: G1: IV-VI; 

G2: VI-VII.  Durata stadiului nimfal este de 15 zile. 
 

CONCLUZII 
 

Pe baza materialelor proprii colectate în perioada cercet�rilor am întocmit o list� sistematic� în care prezent�m 
date asupra perioadelor de zbor �i colectare.  

Aceste date au fost completate la unele specii cu informa�ii din bibliografia consultat�. Trebuie precizat c� 
aceste date trebuiesc preluate cu circumspec�ie întrucât, o parte sunt de factur� orientativ� valabile doar în zona de 
studiu, fuc�ie de condi�iile de mediu ale fiec�rui an de colectare.  

Men�ion�m de asemenea c� nici datele personale nu pot fi considerate definitive, mai ales pentru speciile la 
care am înregistrat observa�ii fenologice foarte pu�ine. 

În urma colect�rilor efectuate în perioada anilor 2001-2004 s-au determinat 27 de specii de Macrolepidoptere 
diurne apar�inând familiei Nymphalidae, totalizând un num�r de 374 exemplare.  
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