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Summary. In The Red Book of Moldova are 13 species of lepidopteres. In the years 

2007-2010 were recorded and investigated only 6 species: Papilio machaon L., Parnassius 
mnemosyne L., Zerynthia polyxena Den. et. Schiff., Iphclides podalirius L., Saturnia pyri 
De. et. Schiff., Manduca atropos L. Species Zerynthia polyxena Den. et. Schiff. and 
Manduca atropos L. were recorded most frequnetly and with higher intensity compared to 
other species, especially in biotopes of the republic’s centre. Limiting factors of vulnerable 
lepidopteras are: destruction stages of development of lepidopteras by people because of 
ignorance; aggressive organic farming technologies. Existing editions of Red Book is not 
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enough and effective for environmental education and protection of vulnerable insects and 
endangered. State institutions and NGOs defective approach this subject. 

Key words: Lepidoptera, horticultural plants, the Red Book of Moldova. 
 

INTRODUCERE 
Agrobiotopurile horticole din Republica Moldova prezintă condiţii favorabile pentru 

dezvoltarea diverselor lepidoptere concurente plantelor cultivate şi a unei game de specii 
folositoare sau de importanţă ecologică deosebită. În cazul speciilor concurente se 
întreprind măsuri de reducere prin diverse metode, inclusiv tratamente chimice. Astfel, 
speciile folositoare şi cele cu statut de importanţă ecologică deosebită sunt supuse 
diminuării populaţionale datorită insecticidelor aplicate, frecvent neselective. 

În Cartea Roşie a Republicii Moldova sunt prezentate 13 specii de lepidoptere, iar în 
actuala lucrare se prezintă rezultatele pentru 6 specii obţinute în anii 2007şi 2010. Studiul 
speciilor de lepidoptere cu statut de rare, vulnerabile şi pe cale de dispariţie sunt întreprinse 
pentru a reaminti existenţa acestora, necesitatea şi posibilităţile de-a le proteja. Speciile 
studiate sunt expuse conform statutului stabilit: grupa II: mahaon (Papilio machaon L., 
fam. Papilionidae), fluturele apolon negru (Parnassius mnemosyne L., fam. Papilionidae) 
şi polixena (Zerynthia polyxena Den. et. Schiff., fam. Papilionidae); grupa III: podaliriu 
(Iphiclides podalirius L. fam. Papilionidae) şi fluturele marele-păun-de-noapte (Saturnia 
pyri De. et. Schiff., fam. Saturniidae); grupa IV: fluturele cap-de-mort (Acherontia 
atropos L. fam. Sphingidae).  

 
METODE ŞI MATERIALE 

Studiul lepidopterelor a fost efectuat conform materialului biologic (imago şi omizi) 
observat în natură şi fotografiat, indivizilor colectaţi de autori şi de studenţii de la 
specialitatea „Protecţia plantelor” (UASM) care le prezintă în colecţiile didactice: 
exemplare moarte sau distruse mecanic. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Grupa II: 
Fluturele mahaon (Papilio machaon L.) – indivizi maturi solitari s-au observat în 

primele două decade ale lunii mai pe diverse plante spontane în special pe semiarbuşti 
decorativi. Omizile s-au înregistrat la sfârşitul lunii mai (generaţia 1) şi în august–septembrie 
(generaţia 2) pe organele (flori şi pericarpe) plantelor-gazdă: morcovul cultivat (Daucus sativus 
Roehl.) şi sălbatic – ruşinea-fetei (Daucus carota L.), mărarul (Anethum graveolens L.), 
pătrunjelul cultivat (Petroselinum crispum var. tuberosum Thell.) şi sălbatic (Pimpinella 
saxifraga L.), ţelină (Apium graviolens L.), chimen (Carum carvi L.) şi pelin (Artemisia spp.). 
Conform literaturii de specilitate menţionăm că acest fluture poate depune ouă şi pe alte plante 
ca: talpa-ursului sau brânca-ursului (Heracleum spondylium L.), anghelică (Archangelica 
officinalis Hoffm.), antonică sau laba-gâştei (Chaerophyllum aromaticum L.), cicerbiţa alpină 
(Peucedanum officinale L.), prangos (Prangos pabularia L.), fenicul sau secărea (Foeniculum 
officinale All.), tămâioară sau zmeioaică (Libanotis montana Crantz.), selinum (Selinum 
carvifolia L.), tiselium (Thyselium palustre L.), falcaria (Falcaria vulgaris Bernh.), gălbinele 
(Haplophyllum suaveolens DC) etc. Femela depune circa 120 ouă şi acest număr este foarte 
mic pentru evoluţia speciei.  

Cu toate că specia se prezintă ca polifagă, totuşi este supusă unor riscuri ecologice şi 
antropice mari: prolificitatea redusă; preferinţa faţă de plantele spontane şi de cultură cu 
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impactul uman considerabil asupra ultimelor; lipsa de educaţie şi informatizare ecologică 
în rândul oamenilor, în special celor de la ţară şi cei care au terenuri particulare agricole pe 
lângă oraşe, conduce la diminuarea populaţiilor prin simpla strivire a omizilor găsite pe 
mărar, pătrunjel etc., fiindcă le provoacă disconfort vizual sau frică inexplicabilă. 
Tratamentele chimice aplicate împotriva insectelor dăunătoare monofage şi polifage 
specifice unei culturi agricole, provoacă moartea fluturelui mahaon şi altor insecte 
folositoare.  

Fluturele polixena (Zerynthia polyxena Den. et. Schiff.) – specie frecventă în mai 
multe zone din centrul republicii, în special în plantaţiile de viţă-de-vie îmbătrânite şi 
neîntreţinute agro-tehnologic. Se cunoaşte că în astfel de plantaţii viticole creşte planta cu 
statut de buruiană: mărul lupului sau cucurbeţica (Aristolochia clematitis L.) – gazda 
acestui fluture în stadiul de larvă. Astfel, pentru fluturele polixena plantaţiile de viţă-de-vie 
delăsate contribuie la ridicarea populaţiilor acestui lepidopter şi altor specii de insecte 
numeric reduse. Exemplu potrivit sunt meleagurile satului Bravicea (raionul Călăraşi) care 
din punct de vedere geografic prezintă o diversitate mare: de la dealuri cu păduri din 
masivul Codrii până la şesuri de pe malul râului Cula şi văile Ichelului perfecte pentru 
dezvoltarea speciei. Din aceste relatări menţionăm că, polixena are şanse de-a se dezvolta 
permanent în republică, cu condiţia ca erbicidarea împotriva plantei-gazdă şi tratamentele 
chimice aplicate împotriva insectelor dăunătoare ale viţei-de-vie să fie justificate ecologic 
şi economic, totodată îndeplinite conform indicaţiilor protecţiei integrate a plantelor 
agricole. Alte şanse pentru fluture: interzicerea în continuare a colectării indivizilor vii, 
împăcarea cu apariţia micro rezervaţiilor viticole spontane, informatizarea şi educarea 
oamenilor pentru toleranţă faţă de terenurile ieşite din uz agricol. Concluzia generală: nu 
este obligatoriu ca fiecare colţ de teren să fie cultivat şi cel mai important parţial de 
reîntors naturii terenuri cu biodiversitate abundentă. 

Fluturele apolon-negru (Parnassius mnemosyne L.) – două–trei exemplare de acest 
fluture sunt prezentaţi în fiecare an în colecţiile studenţilor de la specialitatea „Protecţia 
plantelor”. Cu toate că studenţii sunt instruiţi să nu captureze fluturii vii, totuşi 
credibilitatea colectării indivizilor cu activitate de zbor minimă (aspect de moarte) este 
suspectă, dar posibilităţi de-a verifica nu există, decât de-a continua explicaţiile despre 
importanţa lor pentru natură.  

Fluturii preferă marginile pădurilor mixte, poienile de pe malurile râurilor şi 
pâraielor, în tufărişurile râurilor cu insule libere de vegetaţie şi neatinse de coasă sau 
animale. Fluturele apolon-negru este o specie puţin zburătoare şi pot fi observate pe timp 
fără vânt. În special femelele au capacitatea de zbor limitată, stau pe ierburi joase şi nu 
preferă să zboare mult şi departe. Zboară pe lângă plantele cu care se hrănesc în stadiul de 
larvă: brebeneii (Corydalis solida Sw., C. cava Schw.). Ouăle (stadiul hibernant) sunt 
depuse pe frunzele şi tulpinile de brebenei sau alături de plante pe sol. Primăvara din ouă 
apar omizile şi acestea sunt active doar noaptea, ziua ascunzându-se la baza plantei sau 
resturile vegetale în descompunere.  

Factorii limitativi ale speciei: degradarea vegetaţiei erbacee de lângă păduri şi 
poiene; tratarea chimică a pădurilor; încălzirea globală a climei (conduce la scăderea 
calităţii plantei-gazdă, deshidratarea ouălor şi omizilor abia apărute); reducerea brebeneilor 
din zonele preferate de fluture; culegerea brebeneilor de amatori, respectiv distrugerea 
spontană a ouălor şi omizilor; înmulţirea animalelor domestice şi păşunatul în zonele de 
dezvoltare al fluturelui; colectarea spontană a adulţilor etc.  
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Grupa III: 
Fluturele podaliriu (Iphiclides podalirius L.) – în ultimii ani, în special în luna mai, se 

observă tot mai frecvent pe arbuştii de liliac (Syringa vulgaris L.) din parcul Universităţii 
Agrare unde vegetează din abundenţă şi o altă gamă de arbori şi arbuşti forestieri şi decorativi: 
porumbarul (Prunus spinosa L.), prunul (Prunus domestica L.), păducelul (Crataegus 
monogyna Jacq.), păducelul-de-Siberia (Crataegus sanguinea Spach.), mărul domestic (Malus 
domestica L.), vetricele (Tanacetum vulgare L.), vişinul-turcesc (Prunus mahaleb L.). 
Fluturele serveşte ca specie–model pentru educaţia ecologică a studenţilor în timpul 
desfăşurării practicii didactice. Totodată studenţii prezintă în colecţiile entomologice câte 1–2 
exemplare capturate din biotopurile SED „Chetrosu” şi din localităţile unde se cultivă piersic, 
ceea ce demonstrează că populaţiile se dezvoltă constant. Fluturi solitari sunt frecvent observaţi 
şi în diverse localităţi rurale unde există păduri cu poiene, râuleţe, iazuri, livezi neîntreţinute în 
apropiere şi multe plante arboricole cu abundenţă erbacee.  

Reducerea efectivului numeric al acestei specie de fluturi are loc din cauza unor factori 
importanţi antropici:  

1) Ruperea buchetelor de liliac în timpul înfloritului şi instantaneu distrugerea nu 
numai a plantei, dar şi a ouălor (depuse pe partea inferioară a frunzelor) şi omizilor 
(folifage), fiindcă femelele preferă exteriorul tufarului (căldură pentru omizi) şi nu 
profunzimea. În general larvele gândacilor, muştelor şi omizile – viitorii fluturi de o 
frumuseţe naturală rară – prezintă o sperietoare generală pentru oameni. Informatizarea şi 
educaţia ecologică în acest domeniu este net inferioară, respectiv necesită diverse activităţi 
pentru a contribui la salvarea diverselor lepidoptere vulnerabile sau pe cale de dispariţie.  

2) Defrişarea asociaţiilor de arbori spontani (gazdele principale ale stadiului de 
larvă), pentru construcţii de diverse dimensiuni, motiv din care fluturii sunt obligaţi să 
zboare în căutare de hrană la distanţe mari. Migraţia distanţată conduce la pierderea 
energiei indivizilor şi formarea producţiei sexuale de calitate redusă. 

3) Tratamentele chimice din livezile industriale de măr, prun, piersic justificate şi 
nejustificate din punct de vedere ecologic şi economic.  

Fluturele marele-păun-de-noapte (Saturnia pyri De. et. Schiff.) – trebuie să 
prezinte cea mai mare mândrie entomologică pentru republică, având aspect frumos şi cele 
mai mari dimensiuni ale corpului şi anvergurii aripilor 120–160 mm. Observaţiile efectuate 
din centrul republicii ne încurajează să menţionăm că fluturele mai există. În aceiaşi 
localitate (Bravicea) condiţiile landşaftului corespund necesităţilor ecologice ale fluturelui, 
respectiv au fost observate omizi în timpul migraţiei către împupare. Plantele–gazdă pentru 
omizi sunt prunul, mărul, părul, vişinul, porumbarul, nucul, iar în caz de lipsă a acestora se 
poate hrăni şi pe ulm şi frasin. Livezile delăsate actualmente prezintă „oaze” şi nişe 
ecologice pentru creşterea numerică a speciei, iar contrariul sunt tratamentele chimice care 
distrug în masă.  

Acelaşi factor regretabil este indispensabila lipsă de educaţie ecologică. În Chişinău 
au fost înregistrate două capturi de masculi (conservaţi în borcan şi pungă din plastic), 
fiind jertfe ale propriului zbor diurn prin parcuri. Explicaţiile de rigoare nu au fost utile, 
fiindcă informaţia expusă despre statutul şi importanţa lor a transformat fluturii capturaţi în 
„cadou pentru copilul meu”. Aceste conflicte ecologice reclamă educaţie ecologică 
continuă şi în masă. Cartea Roşie a oricărei ţări, inclusiv a Republicii Moldova, nu este 
suficientă pentru protecţia florei şi faunei pe cale de dispariţie.  

Grupa IV: 
Fluturele cap-de-mort (Acherontia atropos L.) – lepidopter cu particularităţi 

morfologice şi fiziologice deosebite de alte specii, fapt care provoacă curiozitatea 
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oamenilor şi distrugerea lor din cauza superstiţiilor. Denumirea populară „cap-de-mort” nu 
are nimic cu moartea, decât cele câteva figuri de pe torace formate din perişori divers 
coloraţi, care amintesc de craniul uman.  

Aparatul bucal al adulţilor în formă de trompă este mai scurt (micro furtun) şi 
fluturele nu poate absorbi nectarul din flori, dar consumă lichidele de pe tulpinile plantelor 
sau, mai rar, sucurile din fructele traumate. Pentru a recolta sucurile de pe organe, fluturele 
nu planează în zbor (model colibri), dar aterizează pe substrat. Mierea de albină este un alt 
produs hrănitor preferat de fluture, de aceea vizitează stupinele şi devine jertfa nu numai a 
albinelor lucrătoare dar şi a apicultorului. La seminarele tematice apicultori se interesează 
despre posibilităţile şi măsurile de apărare a stupinelor de aceşti fluturi. Interesaţii primesc 
consultaţii despre importanţa şi necesitatea de-a proteja fluturele şi nu al distruge.  

Specia este migratoare: de la sud spre nord, marginea fiind Islanda. Femelele zboară 
spre nord până la maturizarea produselor sexuale, după care se opresc şi caută cartoful 
(planta-gazdă pentru omizi) şi depune ouăle. În caz că nu găseşte cartoful de cultură, 
depune pe alte plante din familia Solanaceae: tomatele (Lycopersicum esculentum Mill.), 
vinetele (Solanum melongena L. var. esculenta), tutunul (Nicotiana tabacum L.), dar 
obligatoriu în landşafturi cu expunere solară, văi şi câmpii cu multă vegetaţie. 

Omizile fluturelui cap-de-mort, pe lângă cartof şi alte solanacee, se mai hrănesc pe 
un număr semnificativ de plante: cătina de garduri (Lycium barbarum Auct.), cătina 
europeană (Lycium europaeum L.), cornuţul (Datura stramonium L.), mătrăguna (Atropa 
belladonna L.), păpălăul (Physalis alkekengi L.), zârna (Solanum nigrum L.), buruiana-de-
dalac (Solanum dulcamara L.), socul (Sambucus spp.), călinul (Viburnum opulus L.), 
mărarul (Anethum graveolens L.), morcovul (Daucus carota sativa L.), varza (Brassica 
oleracea L.), leandru (Nerium oleander L.), cânepa cultivată (Cannabis sativa L.), 
caprifoiul (Lonicera caprifolium L.), cârmâzul (Symphoricarpus racemosus L.), vonicerul 
(Euonymus europaeus L.), bobul (Vicia faba L.), sfecla (Beta vulgaris-saccharifera L.), 
iasomia (Jasminum officinale L.), mielarea (Vitex agnus-castus L.), frasinul (Fraxinus 
excelsior L.), liliacul (Syringa vulgaris L.), mălinul negru (Ligustrum vulgare L.), măslinul 
(Olea europaea L.), filirea (Phillyrea latifolia L. sin. P. media), zămoşiţă (Hibiscus 
trionum L.), paulovnia (Paulownia tomentosa Std.), gura-leului (Antirrhinum majus L.), 
păducelul (Crataegus monogyna Jacq.), căpşun (Fragaria elatior Wet.), mărul (Malus 
domestica L.), prunul (Prunus domestica L.), zmeura (Rubus idaeus L.), părul (Pirus 
sativa L.), sânziana (Galium verum L.), budlee (Buddleja davidii Fr.), lumânărică 
(Verbascum thapsus L.), urzică (Urtica urens L.). 

Gama de plante-gazdă care preferă specia pare mare, dar majoritatea fac parte din 
biodiversitatea culturilor agricole şi se supun măsurilor de reducere mecanică sau chimică 
a lor. Vulnerabilitatea stadiilor de dezvoltare (ou, larvă, pupă şi adult) a speciei este 
indiscutabilă. Conform concepţiilor de protecţie integrată pentru reducerea insectelor 
dăunătoare se recomandă de-a întreprinde orice măsuri pentru a le distruge. În cazul 
insectelor cu statut de vulnerabile, precare şi alte aspecte sensibile pentru evoluţia lor, 
recomandăm păstrarea biotopurilor ecologice şi formarea micro rezervaţiilor floristice 
favorabile pentru dezvoltarea lor normală. Prin erbicidare şi distrugere mecanică a 
buruienilor se distrug ouăle şi omizile, iar prin arătura şi praşile repetate se distrug şi 
pupele. Tratamentele chimice împotriva gândacului-de-Colorado omoară şi omizile 
fluturelui şi distrugerea manuală a omizilor depistate pe frunzele de cartof. 

Un alt factor important în limitarea speciei este progresul electrificării: masculii 
permanent zboară seara la lumină (femelele doar înainte de-a depune ouăle) şi devin 
jertfele oamenilor curioşi şi pe nedrept de fricoşi la vederea acestor fluturi. Informarea în 
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masă despre fluturi şi alte insecte care mor de ura nejustificată a oamenilor este 
indispensabilă de educaţia ecologică generală.  
 

CONCLUZII 
1. Condiţiile pedoclimatice din Republica Moldova sunt favorabile pentru dezvoltarea 

unei biodiversităţi floristice şi faunistice semnificative.  
2. Lepidopterele incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova permanent sunt inspectate 

în biotopurile lor preferate pentru a cunoaşte starea evoluţiei lor. 
3. În anii 2007-2010 în diverse localităţi şi biotopuri au fost înregistrate următoarele 

lepidoptere incluse în Cartea Roşie: mahaon (Papilio machaon L.), fluturele apolon 
negru (Parnassius mnemosyne L.), polixena (Zerynthia polyxena Den. et. Schiff.), 
podaliriu (Iphiclides podalirius L.), fluturele marele-păun-de-noapte (Saturnia pyri De. 
et. Schiff.), fluturele cap-de-mort (Acherontia atropos L.). 

4. Speciile Zerynthia polyxena Den. et. Schiff. şi Acherontia atropos L. au fost înregistrate 
cel mai frecvent şi cu intensitate ridicată faţă de celelalte specii, în special în biotopurile 
din centrul republicii. 

 
PROPUNERI PRACTICE 

1. În continuare de folosit posibilităţile la maxim (discuţii cu studenţii, liceenii, elevii, colegii, 
prietenii, seminare cu fermierii şi consultanţii agricoli, interviuri prin presa locală: radio, 
TV, ziare etc.) informarea publicului larg pentru recunoaşterea speciilor şi a dezrădăcina 
frica neîntemeiată faţă de aceste vieţuitoare vulnerabile. 

2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – responsabilă de şcolarizarea despre starea 
ecologică a terenurilor agricole – se recomandă de-a lansa un ciclu de lecţii pentru 
informatizare ecologică obligatorie la fiecare facultate, indiferent de specialitate, 
folosind orele stabilite pentru educaţie de cultură generală: ora grupei la anul I şi cercul 
ştiinţific studenţesc pentru anii 2–4.  

3. De publicat o micro „carte roşie” cu insectele (atractive ca fizic şi dimensiuni) care se 
dezvoltă în locurile accesibile oamenilor (grădini particulare şi publice, parcuri, margini 
de păduri, maluri de ape etc.) pentru distribuţie începând cu grădiniţele, şcolile şi până 
la bibliotecile satelor.  
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