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Abstract. Arnold-Lucien Montandon (1852–1922) was 
born in Besançon, France. He came to Romania in 1873 and 
died here in 1922 at Cernavodă. Selfmade man of very high 
school, he was specialist in Heteroptera. He described 544 
taxa from different families, collected from many different 
areas. He was also interested in other groups of insects, 
Orthoptera, Coleoptera, Pseudoscorpions, Malacology. He left 
great collections at the „Grigore Antipa” Museum of Natural 
History where he worked between 1896 to 1907. A part of 
type collections are deposited in Paris, Brussells, Washington, 
Budapest, Genova, Geneve and Milano.
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Despre activitatea, realizările ştiinţifice ale lui Arnold Lucien 
Montandon (1852–1922), cetăţean francez stabilit în România, 
entomolog, specialist în domeniul ploşniţelor de plante, ordinul 
Heteroptera, s-a mai vorbit şi s-a mai scris, dar parcă niciodată 
nu este suficient. 

Viaţa şi activitatea lui Arnold Lucien Montandon au fost dezvă-
luite prin strădaniile aş putea spune, fără a exagera prea mult, eroice, 
a doi cercetători de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa”, regretatul Igor Sienkiewicz şi Gabriela Andrei. Lor li se 
1 Cercetător ştiințific gr. I la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore 
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adaugă Paina (1977), Pandele (1974, 1997, 2005) şi Vasiliu (1957). 
Menţiuni legate de activitatea lui mai sunt făcute de Iuga-Ganea 
(1938), Marinescu şi Ionescu (1985), în amplele lor lucrări dedicate 
istoricului Muzeului „Grigore Antipa”.

“Montandon nu făcu studii universitare şi nici o specialitate în 
ramura ştiinţelor la o anumită şcoală. Natura, frumuseţea şi marea 
varietate a faunei entomologice a munţilor noşti fură dascălii săi, 
iar seriozitatea observatorului, preciziunea omului de ştiinţă, dorul 
de a colecţiona şi a studia si, mai departe, de a publica observaţi-
unile proprii, urmară de la sine. E un ales autodidact (…) format 
la şcoala mare a faptelor, a naturii” (din discursul lui Constantin 
Istrati la primirea lui Montandon în Academia Română în 1905) 
(Andrei & Pandele, 2006).

Reputatul şi regratatul specialist român Bela Kis, în fascicula din 
„Fauna României” dedicată Heteropterelor, aduce următorul elogiu 
muncii lui Montandon: „În urma studiilor celor doi entomologi de 
renume mondial – G. Horvath şi A. L. Montandon, heteropterele din 
ţara noastră, aparţineau, încă de la începutul secolului al 20lea, celor 
mai bine cunoscute ordine de insecte” (Kis, 1984).

Pandele (1974) menţionează că Montandon a venit în România 
(la 20 de ani, n. n.) pregătit, decis să realizeze studii entomologice, 
fără a avea totuşi pregătire universitară, la cel mai înalt nivel de 
competenţă ştiinţifică. 

Nu este un caz singular, şi Eduard Fleck, mare specialist în 
domeniul lepidopterelor şi al coleopterelor şi Robert Dombrowski, 
autorul monumentalei „Ornis Romaniae”, erau şi ei autodidacţi. 
Andrei (2006) menţionează detaliul că tânărul Arnold, fiu 
de ceasornicar din Grenoble şi al unei fiice tot de ceasornicar, 
căpătase se pare interesul pentru ştiinţele naturii de la bunicul 
său matern, Philibert Wuilleumier, din Tramelan, munţii Jura, cu 
care a copilărit. Şi tot din perioada sa franceză datează şi deprin-
derile sale de economist (tot ca autodidact), a lucrat înaintea 
plecării la banca Mairot-Détrey, deprinderi care-l vor ajuta să 
trăiască şi într-o ţară străină, practic entomologia, principala sa 
ocupaţie, era de fapt opera lui de sertar, altfel, în toate zilele fiind 
funcţionar economic la diverse societăţi financiare, administrator 
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al domeniului regal de la Broşteni (1877–1883), apoi al celui de 
la Sinaia (1884–1888), administrator al fabricii de încălţăminte 
Theodor Mandrea (1889-). 

În anul 1876 îi apare prima lucrare, Dolichus flavicornis, în revista 
Feuille des Jeunes Naturalistes, din Paris. După cum mărturiseşte în 
cele şase rânduri ale acestei lucrări, încă de la sosirea în Bucureşti, din 
vara lui 1873, a început să colecteze coleoptere. În acelaşi an devine 
membru al Societăţii de Studii Ştiinţifice din Angers.

Ajuns la Broşteni, în 1877, îşi va continua cercetările asupra 
coleopterelor, în paralel apărând şi interesul pentru moluşte. În cazul 
moluştelor, după cum afirmă Andrei şi Pandele (2006), Montandon 
a fost încurajat în studierea lor de specialistul francez, abatele D. 
Dupuy. Menţiuni despre moluştele României va publica în 1880 
(în „Souvenirs de Valachie, publicată la Angers şi în « Brosteni et la 
Valée de Bistritza », publicată la Paris), alte referiri sunt în lucrări 
din 1884 (« Souvenirs de Moldavie ») şi din 1886 (« Excursions en 
Dobroudja »), lucrări în care face observaţii asupra gasteropodelor 
terestre (cu accent pe genurile Pupa şi Clausilia) şi a moluştelor din 
apele dulci. Abia în 1906 va publica o lucrare dedicată în întregime 
faunei malacologice a României în care dă o notă asupra zonelor 
de colectare şi semnalare, atât din cercetările proprii cât şi ale altor 
autori (Clessin şi Licherdopol), prezentând o listă care conţinea şi 
98 de taxoni de gasteropode şi cinci de bivalve la prima semnalare 
pentru fauna României. 

În 30 octombrie 1883 va face o primă donaţie către Muzeul de 
Istorie Naturală din Bucureşti, o colecţie de 63 familii, 725 genuri, 
2334 specii cu 5568 exemplare de coleoptere din România (Andrei 
& Serafim, 1993). În acelaşi an primeşte ca recompensă pentru gestul 
său, decoraţia Ordinul Coroana României de la Regele Carol I. Era 
probabil prima colecţie entomologică din istoria muzeului, atât de 
ştiinţific ordonată provenind din fostul regat al României (muzeul 
cumpărase şi o colecţie de coleoptere colectate din Transilvania, 
aparţinând lui Denes Kenderesy din Transilvania).
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Fig. nr. 1 – Coperta catalogului donaţiei lui Montandon din 1883
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Fig. nr. 2 – Pagină din inventarul donaţiei Montandon din 1883 

Fig. nr. 3 – Detaliu inventar preluare Grigore Antipa a colecţiilor muzeului, 15 iulie 1894 
(Arhiva Muzeului „Grigore Antipa”)
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În inventarul cu care Grigore Antipa prelua în 1894 colecţiile 
muzeului, găsim următoarea notiţă legată de donaţiile lui Montandon: 
„b) Colecţiunea de coleoptere Montandon, din ţară ţi străinătate 
compusă din 16 cutii conţine 2334 exemplare, c) Colecţiunea A. 
Montandon compusă din 19 cutii conţinând: 12 cutii cu hemiptere şi 
Heteroptere şi alte insecte; iar 7 cutii Moluşte (conchilii)”. Din păcate 
lipsa şi a altor documente face mai dificilă stabilirea cu exactitate a 
conţinutul acesteia şi volumul ei.

Fig. nr. 4 – Coleoptere exotice donate de Arnold Montandon din colecţiile Muzeului Naţional 
de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (vezi cazul donaţiei de coleoptere, Antipa menţiona 2334 

exemplare, în realitate fiind vorba de 2334 specii cu 5568 exemplare).
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Fig. nr. 5 – Parte din colecţia de heteroptere exotice donată de Montandon
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Nici în momentul de faţă nu putem spune cu exactitate însă 
ce alte insecte a mai donat muzeului în perioada cât acesta era 
condus de Grigore Ştefănescu sau ce material de moluşte. Ştim 
însă cu certitudine că muzeul posedă o colecţie însemnată de 
coleoptere exotice, fără a avea însă vreun indiciu dacă acestea au 
ajuns la muzeu înainte de 1894 sau după. Abia între 1896–1907 
este pentru prima oară angajat ca om de ştiinţă, asistent la Muzeul 
de Istorie Naturală din Bucureşti condus de Grigore Antipa. La 
muzeu va fi angajat la 1 octombrie 1896. La acea dată muzeul 
se găsea în casa lui Grigore Porumbaru din strada Polonă nr. 19. 
Aici se va ocupa cu îmbogăţirea colecţiilor de insecte al viitorului 
planificat muzeu ce va fi inagurat la 24 mai 1908 în Piaţa Victoriei. 
Cu migală şi iubire se va apleca asupra tuturor acestora, asupra 
celor preluate din vechiul muzeu de la Academie (Universitate), 
va aranja, va determina, tot ce primise Antipa până la sosirea sa şi 
după aceea. Toate colecţiile de insecte ajunse la muzeu după 1896 
vor fi trecute în registrul de inventar al muzeului de mâna lui 
Montandon. Aşa au fost cele aproape 800 de insecte, în majoritate 
coleoptere, din Indonezia, trimise de medicul Hilarius Mitrea şi 
dăruite muzeului în 1882 şi 1895, de cele aproximativ 400 de 
coleoptere trimise tot din Indonezia în 1896 şi 1897 de Theodor 
Adensamer din Viena, apoi colecţiile primite de la specialistul 
italian Gestro, de la Severin, Puton şi de la alţii în anii următori. Mai 
bine spus sunt singurele dovezi sigure ale muncii lui Montandon 
la muzeu, posibil, însă, având în vedere numărul redus de personal 
pe care îl avea Antipa la acea dată (nu mai mult de 10), din care 
doar Antipa, Montandon şi preparatorul Dombrowski aveau 
cunoştiinţe mai aprofundate de zoologie (deşi doar Antipa avea 
studii universitare de specialitate), ca Montandon să fi participat 
şi la alte activităţi din muzeu, muzeu care până în 1914 va primi 
un număr mare de colecţii, de fapt va fi singura perioada în care 
vor fi făcute achiziţii masive la această instituţie.
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Fig. nr. 6 – Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti, sala insectelor  
(fotografie din articolul lui Iosif Lepşi: „Muzeul Național de Istorie Naturală”, 1931)

Între 1906 şi 1907, după ridicarea construcţiei muzeului din 
Şoseaua Kiseleff nr. 1, Grigore Antipa, ajutat de Dombrowski (prepa-
rator al muzeului care avea o firmă de taxidermie pe strada Leonida nr. 
7), Arnold Montandon şi de Richard Canisius (1872–1934), profesor 
de desen la Liceul evanghelic din Bucureşti, angajat de Grigore Antipa 
în 1907, se vor ocupa de aranjarea pentru public a primului muzeu de 
istorie naturală din România conceput de la zero, găzduit în proprie 
clădire. Din păcate nu avem vreo mărturie legată de cum au decurs 
treburile atunci, doar amintirile unui copil care alerga peste tot, Barbu 
Solacolu (1974). Acesta nu menţionează însă numele lui Montandon, 
pe care poate nici nu l-a văzut. Singura dovadă ar fi sala existentă la 
etajul muzeului unde este şi acum expus scheletul balenei cu înotătoare 
lungi, Megaptera novaeangliae şi unde Iosif Lepşi, autorul articolului 
„Muzeul naţional de istorie naturală”, publicat în revista „Boabe de 
grâu” în anul 1931, fotografia marile vitrine cu insecte, foarte probabil 
aranjate de Arnold Montandon, primul şi singurul entomolog care a 
lucrat la muzeu până în aprilie 1907.
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Exemplare de heteroptere, inclusiv tipuri ale unor taxoni descrişi de 
Montandon se găsesc în colecţii prestigioase din Italia, Universita di Torino, 
Museo Civico di Storia Naturale di Genova, Suedia, Museum Stockholm, 
Austria, K. K. Hofmuseum (Naturhistorishes Museum) din Viena, Belgia, 
Institute Royale de Sciences Naturelles, Franţa, Museum National d’Histoire 
naturelle, Paris şi din Statele Unite ale Americii, National Museum of 
Natural History, Smithsonian Institution din Washington. 

Fig. nr. 7 – Catalogul original al colecţiei vândută în 1904

Fig. nr. 8 – Catalogul original al colecţiei vândută în 1904, ultima pagină
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Fig. nr. 9 – Specii noi de Coreidae din America intertropicală
(ilustraţie din lucrarea publicată în 1894 la Paris)

În 6 februarie 1904 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 
cumpără de la Arnold Montandon o colecţie care conţinea 4.950 
specii, cu 22.552 exemplare de hemiptere (heteroptere(, între care 
şi 316 exemplare tip ale unor specii descrise de Montandon sau 
de colaboratorii săi din străinătate, colecţie care a fost trimisă de 
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minister Muzeului de Istorie naturală din Bucureşti. 187 exemplare 
tip, aparţinând la 149 specii şi subspecii din această colecţie încă mai 
există până astăzi, deşi clădirea muzeului a fost grav încercată de două 
cutremure devastatoare şi de bombardamentul din 1944.

Fig. nr. 10 – Specii de heteroptere descrise de Arnold Montandon (1)

La începutul secolului al XX-lea era considerat ca unul dintre cei 
mai buni entomologi-hemipterologi ai lumii. 

A descris 37 genuri noi de heteroptere cu 544 specii şi varietăţi 
(subspecii) noi pentru ştiinţă, 517 specii şi 27 subspecii. A cercetat 
fauna palearctică şi tropicală, din toate famiile de hemiptere. 
Materialul pe care a făcut aceste descrieri fie provenea din colectări 
proprii din România (cum a făcut şi pentru moluşte, coleoptere, 
ortoptere şi pseudoscorpioni), fie i-a fost expediat de mari specialişti 
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ai lumii, Kirkaldy, Horvath, Reuter, etc., ploşniţe provenind din 
practic din întreaga lume unde sunt cunoscute. A publicat peste 
100 de lucrări de heteroptere, în reviste din România, Belgia, Franţa 
şi Statele Unite ale Americii. Marea majoritate a acestor specii şi 
subspecii, deşi descrise după canoanele secolului al XIX-lea, şi-au 
păstrat valabilitate după mai bine de 100 de ani de la publicarea lor.

Fig. nr. 11 – Specii de heteroptere descrise de Arnold Montandon (2)

Este ales la 4 martie 1893 membru al Société Entomologique de 
Belgique, iar la 8 martie 1893, membru al Société Entomologique de 
France.

Activitatea sa ştiinţifică i-a fost recompensată de statul român prin 
acordarea titlului de membru corespondent al Academiei Române, 
secţia străină, în 11 aprilie 1905.
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Numeroşi specialişti străini i-au dedicat în semn de recunoş-
tinţă genuri şi specii noi de heteroptere (descrierile fiind făcute pe 
material expediat de Montandon), dar şi din alte grupe de animale, 
(de exemplu amfibieni, Molge montandoni (sin. Triturus montandoni 
Boulenger) sau şarpele Vipera montandoni = Vipera ammodytes 
montandoni Boulenger).

Va rămâne peste timp ca cel mai important entomolog natura-
lizat român după mai tânărul lepidopterolog Aristide Caradgea din 
Moldova. Prodigioasa sa activitate ştiinţifică, mai prolifică decât 
al oricărui alt specialist care a lucrat în Muzeul Naţional de Istorie 
Naturtală „Grigore Antipa” din Bucureşti de la începutul existenţei 
sale şi până astăzi, va rămâne peste timp un exemplu etern de dăruire, 
de vocaţie, de iubire.
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