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Tribul Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) în România
Partea II. (Cochylimorpha, Phalonidia, Gynnidomorpha)
Zoltán Kovács & Sándor Kovács
Abstract
The Tribe Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) in Romania
Part II. (Cochylimorpha, Phalonidia, Gynnidomorpha)
Results of the revision of the tribe Cochylini of Romania are
presented. The presences of 89 species belonging to 16 genera are
confirmed in the Romanian fauna. The first part of the series discussed the general description of the tribe and the first two genera:
Phtheochroa and Hysterophora (published in Bul. inf. Soc. lepid.
rom. 12 (1-4): 5-45, 2001).
This second part of the series discusses the following three
genera of the tribe: Cochylimorpha, Phalonidia and Gynnidomorpha. The presences of Cochylimorpha discopunctana (Eversmann,
1844) and C. jucundana (Treitschke, 1835) are considered doubtful in the Romanian fauna. The species Cochylimorpha cultana
(Lederer, 1855) and Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
are new records for the fauna of Romania. Keys to all treated and
further 3 expected species, based on external characters, male and
female genitalia are provided. Fore wings of adults, male and female
genitalia are figured. Short description, biological and distributional
data are given. The examined material is presented.
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Genul Cochylimorpha Razowski, 1959
Diagnostic: ADULT. Palpii labiali sunt bine dezvoltaţi. Segmentul al
doilea este mult lăţit în partea sa subterminală iar cel de al treilea este scurt
şi de multe ori complet mascat de solzii lungi ale segmentului al doilea. Antenele ajung până la jumătatea aripilor anterioare.
Aripa anterioară (Fig. 46-64) este alungită. Marginea costală este puţin
îndoită la baza aripii şi uşor concavă în rest. La masculi lipseşte cuta cu andro57

coniile de la baza marginii costale. Vârful aripii este scurt. Marginea externă
este dreaptă sau uşor concavă. Toate nervurile sunt independente. Nervura R5
se termină pe marginea externă a aripii. Nervura CuA2 porneşte de la mijlocul
celulei. Chorda porneşte dintre emergenţa nervurilor R1-R2 (la C. elongana F.
R.) sau dinaintea emergenţei nervurii R1 (la C. straminea Haw.)
Aripa posterioară este puţin mai lată decât cea anterioară, apexul este
proeminent şi ascuţit. Nervura Sc+R1 este foarte lungă, se termină pe marginea
costală în apropierea apexului. Nervurile Rs şi M1 sunt lung pedunculate, iar
nervurile M3-CuA1 pedunculate, conate sau independente.
La majoritatea speciilor dimorfismul sexual este puţin evident, la C.
alternana Steph. însă este foarte pronunţat.
Armătura genitală masculă (Fig. 65-83): Tegumen este lat, slab
sclerotizat, cu pedunculi scurţi. Uncus lipseşte, doar o mică apofiză din vârful
tegumenului îl imitată la C. hilarana H. S. şi C. perfusana Gue. Socii sunt
înguşti. Vinculum este puternic, cu ramurile ventrale nesudate şi cu capetele
libere sau unite doar de o membrană fină. Valvele sunt late şi alungite. Costa
este bine sclerotizată. Sacculus de regulă este îngust, dar la C. alternana
Steph. este gros şi foarte lung. Transtilla este foarte lată în părţile sale laterale,
respectiv proeminentă şi groasă în cea mediană. Juxta este simplă, plată,
cu marginea ventrală rotunjită. Aedeagus este îngust cu o apofiză terminală
evidentă pe partea ventro-posterioară. Cornutus de forma unui cui este prezent
la majoritatea speciilor. Caulis este de regulă scurt, fiind însă foarte dezvoltat
la C. alternana Steph.
Armătura genitală femelă (Fig. 84-100): Ovipozitorul este normal
conformat şi scurt, dar la C. meridiana Stdg., C. nomadana Erschoff şi C.
fucosa Raz. este lung şi telescopic. Apofizele posterioare sunt scurte, iar cele
anterioare lungi. Tergitul VIII este în general scurt, fiind lung doar la speciile
cu ovipozitorul telescopic. Sterigma este prezentă. Antrum este prezent, de
obicei bine sclerotizat. Bursa copulatrix are ductus bursae şi corpus bursae
bine diferenţiate. Ductus bursae este lung şi membranos, uneori prezintă
sclerite plate bine sclerotizate. Corpus bursae este membranos, prezentând
signa foarte variabile: sclerite plate sau plicaturate bine sclerotizate şi/sau
sclerite dentiforme. C. elongana F. R. şi C. straminea Haw. nu au signum.
Observaţii: Unele specii sunt foarte variabile, de exemplu C. perfusana
Gue. prezentându-se în mai multe forme atât de diferite încât acestea au fost
considerate specii distincte.
În cadrul genului, denumit în anii respectivi Stenodes, au fost descrise
5 subgenuri: Stenodes s.str., Substenodes, Parastenodes, Eustenodes şi Bipenisia. Genul Euxanthoides a fost descris pentru grupul de specii straminea, în
care s-au descris alte trei subgenuri: Euxanthoides s. str., Paraxanthoides şi
Bleszynskiella. Toate acestea astăzi sunt sinonime şi considerate doar grupuri
de specii în cadrul genului Cochylimorpha.
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Biologie: Este puţin cunoscută biologia speciilor din acest gen. Larvele
se dezvoltă în fructul, tulpina sau rădăcina speciilor de Asteraceae. Majoriatea speciilor au două generaţii pe an, în sudul ţării pot dezvolta chiar şi mai
multe generaţii, iar în zona montană, la altitudini mai mari, numai o singură
generaţie pe an.
Răspândire: Genul are o răspândire strict palearctică incluzând 72 de
specii. În Europa sunt cunoscute 33 specii, dintre care din România au fost
semnalate 16. În cadrul prezentei lucrări am reuşit să confirmăm doar 14 dintre acestea din urmă.
Lista speciilor de Cochylimorpha din România
Cochylimorpha Razowski, 1959
Stenodes Guenée, 1845
Substenodes Razowski, 1960
Parastenodes Razowski, 1960
Eustenodes Razowski, 1960
Bipenisia Razowski, 1960
Euxanthoides Razowski, 1960
Bleszynskiella Razowski, 1960
Paraxanthoides Razowski, 1960
hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
rheticana Laharpe, 1864
?dilutana Caradja, 1916
halophilana halophilana (Christoph, 1872)
cultana (Lederer, 1855)
pontana Staudinger, 1859
extensana Staudinger, 1888
lambessana Backer, 1888
oedemana Constant, 1893
bigenerana Kennel, 1900
assalana Chrétien, 1915
?symmerista Meyrick, 1935
elongana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
impurana Mann, 1855
favillana Staudinger, 1859
tetricana Mann, 1864
meridiana (Staudinger, 1859)
claviculana Mann, 1863
frauenfeldi Mann, 1871
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naeviferana Kennel, 1899
priscillana Kennel, 1919
fucosa (Razowski, 1970)
perfusana (Guenée, 1845)
callosana Herrich-Schäffer, 1851
dorsimaculana Preissecker, 1908
fucatana (Snellen, 1883)
subwoliniana (Danilevsky, 1962)
woliniana woliniana (Schleich, 1868)
discolorana (Kennel, 1899)
dichroina Danilevsky, 1962
*discopunctana (Eversmann, 1844)
incertana Lederer, 1857
coagulana Christoph, 1872
punctiferana Ragonot, 1881
obliquana (Eversmann, 1844)
coenosana Mann, 1867
*jucundana (Treitschke, 1835)
straminea (Haworth, [1811])
tischerana Treitschke, 1830
sudana Duponchel, 1836
substraminea Ragonot, 1895
scabiosana Kennel, 1900
lentiginosana Kennel, 1900
ramessana Rebel, 1912
numidana Turati, 1924
translucidana Turati, 1934
glaissana D. Lucas, 1942
pallens D. Lucas, 1954
alternana (Stephens, 1834)
gigantana Doubleday, 1849 – n. nudum
moscovana Kennel, 1913
cinnamomella Turati & Krüger, 1936
Cheia de determinare a speciilor de Cochylimorpha din România
bazată pe morfologia externă a adultului
1 (10) - aripa anterioară prezintă numai un desen reticulat neregulat, eventual
presărat cu solzi maro grupaţi în puncte mici, neregulate
2 ( 5 ) - culoarea de fond este albă sau albă-gălbuie deschisă
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3 ( 4 ) - desenul este galben-ocru deschis uniform pe toată aripa anterioară .
..........................................................................................perfusana Gn.
4 ( 3 ) - desenul este ocru-maroniu deschis, dispersat neuniform pe aripa
anterioară schiţând o bandă transversală mediană şi un şir de pete în
teritoriul subapical ................................... perfusana Gn. (f. callosana)
5 ( 2 ) - culoarea de fond este galbenă-ocru deschisă
6 ( 9 ) - desenul este galben-ocru mai închis
7 ( 8 ) - specie de talie mai mare (19-25 mm), desenul reticulat este evident,
solzii maro suprapuşi sunt mai abundenţi de-a lungul marginilor şi în
zona subapicală . .....................................................................................
...................................................................................... meridiana Stdg.
8 ( 7 ) - specie de talie mai mică (14-17 mm), solzii perlaţi suprapuşi culorii
de fond şi desenul maro formează pete mari dispersate pe toată aripa . .
[blandana Ev.]
9 ( 6 ) - desenul este maro-gălbui deschis . ................................. fucosa Raz.
10 ( 1 ) - desenul aripilor anterioare constă din pete, benzi, puncte în celulă,
etc.
11 (34) - culoarea de fond este albă sau albă-gălbuie deschisă, pata din celulă,
de culoare variabilă, nu este totdeauna prezentă
12 (17) - specii de talie mică, sub 17 mm
13 (16) - desenul este format din două benzi transversale întrerupte, oblice,
paralele cu marginea externă
14 (15) - specie de talie foarte mică (11-14 mm), desenul este maro-gălbui,
pata din celulă este prezentă ................................ subwoliniana Danil.
15 (14) - specie de talie mai mare (13-17 mm), desenul este cenuşiu-maroniu
deschis, pata din celulă lipseşte ............ woliniana woliniana Schleich
16 (13) - desenul maro-gălbui este format din două benzi transversale
complete, aproape perpendiculare pe marginea posterioară a aripii; talia
13-17 mm . ..............................................................................................
cultana Lederer
17 (12) - specii de talie mai mare (peste 16 mm)
18 (27) - desenul este relativ simplu şi sărac în elemente
19 (22) - desenul maro-gălbui deschis este format dintr-o pată a marginii
posterioare şi din linii longitudinale înguste situate de-a lungul
nervaţiunii în treimea apicală
20 (21) - pata marginii posterioare este oblică prelungindu-se spre costa în faţa
petei din celulă, care este înconjurată de un halou alb ...... *jucundana
Trsk.
21 (20) - pata marginii posterioare este îndoită şi se prelungeşte până la tornus;
pata din celulă lipseşte ............................................................................
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................................................................................... fucatana Snellen
22 (19) - desenul este format de solzi galbeni-ocrii suprapuşi culorii de fond şi
pete maro mici dispersate pe toată aripa anterioară
23 (26) - solzii galbeni-ocrii sunt extinşi pe toată aripa anterioară
24 (25) - petele maro închise pot forma o pată a marginii posterioare slab
delimitată; marginea externă a aripii este convexă ..... straminea Haw.
25 (24) - petele maro închise formează o pată a marginii posterioare evidentă
şi sunt abundente şi în treimea apicală; marginea externă a aripii este
concavă.......................................................... alternana Steph. (femelă)
26 (23) - solzii galbeni-ocrii formează doar o bandă transversală subapicală;
pata marginii posterioare este maro închisă; marginea externă a aripii
este concavă . ............................................... alternana Steph. (mascul)
27 (18) - desenul este mult mai extins şi complex fiind format dintr-o pată
bazală şi benzile transversale mediană, postmediană şi subapicală
28 (31) - banda transversală subapicală este completă, de-a lungul marginii
externe sunt pete izolate sau confluente
29 (30) - desenul este de culoare maro-gălbui, evident, lângă marginea externă
petele sunt izolate .................................................... discolorana Kenn.
30 (29) - desenul este destul de şters, de culoare cenuşie deschisă, lângă
marginea externă petele sunt confluente . .............. *discopunctana Ev.
31 (28) - banda transversală subapicală este fragmentată sau din contră, este
foarte extinsă
32 (33) - desenul este maro-cenuşiu deschis, banda transversală subapicală
este fragmentată de către nervaţiunea albă-gălbuie a aripii în pete
longitudinale alungite ..................................................... obliquana Ev.
33 (32) - desenul maro-ruginiu închis este foarte extins pe toată suprafaţa
aripii, culoarea de fond albă-gălbuie se vede doar sub formă de linii
înguste . ...................................................................................................
............................................................ [pyramidana pyramidana Stdg.]
34 (11) - culoarea de fond este maro-gălbuie sau cenuşie, pata din celulă este
totdeauna evidentă, maro închisă
35 (36) - culoarea de fond este maro-gălbuie, desenul maro constă dintr-o pată
a marginii posterioare şi o bandă transversală subapicală ......................
..........................................................................................hilarana H. S.
36 (35) - culoarea de fond este cenuşie, desenul este maro închis
37 (38) - culoarea de fond este cenuşie-maronie închisă, neuniformă, desenul
este format dintr-o pată mare a marginii posterioare delimitată de o linie
albă . ............................................. halophilana halophilana Christoph
38 (17) - culoarea de fond este albă-cenuşie deschisă sau cenuşie deschisă,
uniformă, desenul este format dintr-o pată a marginii posterioare slab
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Fig. 46-50: aripile anterioare ale speciilor de Cochylimorpha: 46 – C. hilarana
(Herrich-Schäffer, 1851) ♀; 47 – C. halophilana halophilana (Christoph,
1872) ♂; 48 – C. cultana (Lederer, 1855) ♂; 49 – C. elongana (Fischer v.
Röslerstamm, 1839) ♂; 50 – C. meridiana (Staudinger, 1859) ♀; (original).
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Fig. 51-56: aripile anterioare ale speciilor de Cochylimorpha: 51 – C. fucosa
(Razowski, 1970) ♀; 52 – C. perfusana f. perfusana (Guenée, 1845) ♀; 53
– C. perfusana f. callosana (Herrich-Schäffer, 1851) ♂; 54 – C. fucatana
(Snellen, 1883) ♂; 55 – C. subwoliniana (Danilewskij, 1962) ♂; 56 – C.
woliniana woliniana (Schleich, 1868) ♂; (original).
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Fig. 57-62: aripile anterioare ale speciilor de Cochylimorpha: 57 – C. discolorana
(Kennel, 1899) ♂; 58 – C. discopunctana (Eversmann, 1844) ♂; 59 – C.
obliquana (Eversmann, 1844) ♂; 60 – C. jucundana (Treitschke, 1835) ♂; 61
– C. straminea (Haworth, [1811]) ♂; 62 – C. alternana (Stephens, 1834) ♂;
(58, 60: schiţe după fotografii din Razowski 2002; 57-59, 61-62: original).
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Fig. 63-66: 63-64: aripile anterioare ale speciilor de Cochylimorpha nesemnalate
din România: 63 – C. blandana (Eversmann, 1844) ♂; 64 – C. pyramidana
pyramidana (Staudinger, 1871) ♀; 65-66: armăturile genitale mascule ale
speciilor de Cochylimorpha: 65 – C. hilarana (Herrich-Schäffer, 1851);
66 – C. halophilana halophilana (Christoph, 1872); (63-64: schiţe după
fotografii din Razowski 2002; 65-66: original).
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delimitată şi multe pete mici dispersate neuniform pe toată suprafaţa
aripii . ............................................................................. elongana F. R.
Cheia de determinare a speciilor de Cochylimorpha din România
bazată pe structura armăturii genitale mascule
1 ( 4 ) - tegumen are o apofiză care mimează un uncus
2 ( 3 ) - apofiza tegumenului este îngustă şi ascuţită, vârful valvei este ascuţit,
coecum penis este larg, cornutus uşor îndoit .................. hilarana H. S.
3 ( 2 ) - apofiza tegumenului este lată şi triunghiulară, vârful valvei este lat,
coecum penis nu este mai lat decât restul aedeagusului, cornutus este
drept ................................................................................ perfusana Gn.
4 ( 1 ) - tegumen nu are apofiză, uncus lipseşte
5 ( 6 ) - caulis este foarte dezvoltat, înconjoară partea distală, bifidă a
aedeagusului ............................................................... alternana Steph.
6 ( 5 ) - caulis este mic
7 (14) - partea distală a aedeagusului este bifidă prezentând două apofize
8 (13) - apofizele părţii distale a aedeagusului sunt lungi, una este simplă,
cealaltă este acoperită cu sclerite dentiforme minuscule
9 (10) - transtilla în partea sa mediană este lată, rotunjită, fără sclerite
dentiforme . ............................................................... *jucundana Trsk.
10 ( 9 ) - transtilla în partea sa mediană nu este rotunjită şi este acoperită cu
sclerite dentiforme mici
11 (12) - transtilla în partea sa mediană este triunghiulară, vârful valvei este
îngust .............................................................................. obliquana Ev.
12 (11) - transtilla în partea sa mediană este bifidă, vârful valvei este mai lat
........................................................... [pyramidana pyramidana Stdg.]
13 ( 8 ) - numai una dintre apofizele părţii distale ale aedeagusului este lungă
şi acoperită cu dinţi, cealaltă este formată dintr-un grup de sclerite
dentiforme lungi .................................................... *discopunctana Ev.
14 ( 7 ) - partea distală a aedeagusului nu este bifidă prezentând numai o
singură apofiză terminală
15 (26) - aedeagus este lat cu coecum penis şi mai larg
16 (23) - vesica este căptuşită cu sclerite dentiforme minuscule
17 (20) - întreaga vesică este căptuşită cu sclerite dentiforme minuscule
18 (19) - transtilla în partea sa mediană este bifidă, cornutus este mai lung
decât jumătatea aedeagusului ................................... fucatana Snellen
19 (18) - transtilla în partea sa mediană este lată şi rotunjită, aedeagus este
foarte lung, cornutus este mai scurt decât jumătatea aedeagusului ........
...................................................................................... cultana Lederer
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20 (17) - numai partea dorso-distală a vesicii este căptuşită cu sclerite
dentiforme mici
21 (22) - aedeagus este mare, transtilla are partea sa mediană lată ..................
............................................................................. meridiana Staudinger
22 (21) - aedeagus este mic, transtilla în partea sa mediană este relativ
îngustă .......................................................................... [blandana Ev.]
23 (16) - vesica nu este căptuşită cu sclerite dentiforme minuscule
24 (25) - sacculus este scurt cu o apofiză terminală triunghiulară, cornutus este
scurt ..............................................halophilana halophilana Christoph
25 (24) - sacculus este lung, nu are apofiză terminală, cornutus este lung .......
..............................................................................................fucosa Raz.
26 (15) - aedeagus este îngust
27 (30) - aedeagus este scurt
28 (29) - juxta are două apofize ascuţite, valva este rotunjită, transtilla în partea
sa mediană este lată ........................................................ elongana F. R.
29 (28) - juxta fără apofize, valva este trapezoidală, transtilla în partea sa
mediană este mai îngustă . ........................................... straminea Haw.
30 (27) - aedeagus este lung
31 (34) - aedeagus este îndoit în formă de S
32 (33) - pe vârful aedeagusului este o carină dentiformă şi câteva sclerite
dentiforme mici, valva este scurtă şi lată.............. woliniana woliniana
Schleich
33 (32) - pe vârful aedeagusului nu este carină, valva este alungită şi mai
îngustă ..................................................................... discolorana Kenn.
34 (11) - aedeagus este îndoit în formă de semicerc, este foarte îngust ...........
............................................................................... subwoliniana Danil.
Cheia de determinare a speciilor de Cochylimorpha din România bazată
pe structura armăturii genitale femele
1 ( 8 ) - ductus bursae şi corpus bursae sunt membranoşi
2 ( 5 ) - ductus bursae şi corpus bursae nu au signum
3 ( 2 ) - antrum este bine sclerotizat, ductus bursae este îngust, corpus bursae
alungit . ........................................................................ straminea Haw.
4 ( 3 ) - antrum este membranos, ductus bursae lat, corpus bursae rotunjit ...
......................................................................................... elongana F. R.
5 ( 2 ) - signa sunt formate numai din sclerite dentiforme mici
6 ( 7 ) - antrum este bine sclerotizat şi învelit într-o membrană largă, corpus
bursae este căptuşit în întregime cu sclerite dentiforme mici ................
alternana Steph.
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Fig. 67-69: armăturile genitale mascule ale speciilor de Cochylimorpha: 67 – C.
cultana (Lederer, 1855); 68 – C. elongana (Fischer v. Röslerstamm, 1839);
69 – C. meridiana (Staudinger, 1859); (original).
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Fig. 70-72: armăturile genitale mascule ale speciilor de Cochylimorpha: 70 – C.
fucosa (Razowski, 1970); 71 – C. perfusana f. perfusana (Guenée, 1845); 72
– C. perfusana f. callosana (Herrich-Schäffer, 1851); (original).
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Fig. 73-75: armăturile genitale mascule ale speciilor de Cochylimorpha: 73 – C.
fucatana (Snellen, 1883); 74 – C. subwoliniana (Danilewskij, 1962); 75 – C.
woliniana woliniana (Schleich, 1868); (original).
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Fig. 76-78: armăturile genitale mascule ale speciilor de Cochylimorpha: 76 – C.
discolorana (Kennel, 1899); 77 – C. discopunctana (Eversmann, 1844);
78 – C. obliquana (Eversmann, 1844); (77: după Razowski 1970; 76, 78:
original).
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Fig. 79-83: armăturile genitale mascule ale speciilor de Cochylimorpha: 79 – C.
jucundana (Treitschke, 1835); 80 – C. straminea (Haworth, [1811]); 81 – C.
alternana (Stephens, 1834); 82 – C. blandana (Eversmann, 1844); 83 – C.
pyramidana pyramidana (Staudinger, 1871); (79, 82, 83: după Razowski
1970; 80-81: original).
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7 ( 6 ) - antrum este membranos şi nu este învelit într-o membrană, corpus
bursae este doar parţial căptuşit cu sclerite dentiforme minuscule ........
....................................................................................*jucundana Trsk.
8 ( 1 ) - ductus bursae şi/sau corpus bursae sunt sclerotizaţi
9 (26) - antrum este membranos
10 (19) - antrum şi ductus bursae sunt largi
11 (16) - sterigma este simplă
12 (13) - ductus bursae este scurt şi membranos, sterigma este foarte lată,
numai porţiunea distală a corpus bursae este bine sclerotizat ................
perfusana Gn.
13 (12) - ductus bursae este lung şi bine sclerotizat, sterigma este îngustă,
signa sunt mai extinse
14 (15) - antrum are sclerite dentiforme minuscule în jurul ostiumului, în
jumătatea distală a corpus bursae se află un sclerit plat extins . .............
.................................................................................. discolorana Kenn.
15 (14) - antrum nu are sclerite, corpus bursae prezintă signa formate din
sclerite plate şi sclerite dentiforme mari .................. fucatana Snellen
16 (11) - sterigma este despicată în două braţe care înconjoară antrumul
17 (18) - ductus bursae este membranos, corpus bursae prezintă signa formate
din sclerite plate înguste şi multe sclerite dentiforme mici ....................
.......................................................halophilana halophilana Christoph
18 (17) - jumătatea proximală a ductus bursae şi corpus bursae prezintă signa
formate din sclerite plate extinse şi doar puţine sclerite dentiforme . ....
..........................................................................................hilarana H. S.
19 (10) - antrum este relativ larg, ductus bursae îngust
20 (23) - ductus bursae este membranos
21 (22) - antrum este triunghiular, ductus bursae relativ lung, sterigma are
apofize triunghiulare lungi, care atârnă în ostium bursae . .....................
*discopunctana Ev.
22 (21) - antrum este ovoid, ductus bursae foarte scurt, sterigma nu are apofize
triunghiulare ..................................... [pyramidana pyramidana Stdg.]
23 (20) - ductus bursae are sclerite
24 (25) - antrum este dilatat în formă de sac, ductus bursae este scurt, apofizele
anterioare şi posterioare sunt groase .............................. obliquana Ev.
25 (24) - antrum nu este dilatat, ductus bursae este foarte lung, apofizele
anterioare şi posterioare sunt înguste ........................ cultana Lederer
26 ( 9 ) - antrum este bine sclerotizat
27 (30) - tergitul VIII este lung, apofizele anterioare şi posterioare sunt lungi,
antrum este romboid şi ductus bursae foarte lung
28 (29) - signa extinse ocupă tot corpus bursae . .......................... fucosa Raz.
74

Fig. 84-88: armăturile genitale femele ale speciilor de Cochylimorpha: 84
– C. hilarana (Herrich-Schäffer, 1851); 85 – C. halophilana halophilana
(Christoph, 1872); 86 – C. cultana (Lederer, 1855); 87 – C. elongana
(Fischer v. Röslerstamm, 1839); 88 – C. meridiana (Staudinger, 1859); (86:
după Razowski 1970; 84-85, 87-88: original).
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Fig. 89-94: armăturile genitale femele ale speciilor de Cochylimorpha: 89 – C.
fucosa (Razowski, 1970); 90 – C. perfusana f. perfusana (Guenée, 1845);
91 – C. fucatana (Snellen, 1883); 92 – C. subwoliniana (Danilewskij,
1962); 93 – C. woliniana woliniana (Schleich, 1868); 94 – C. discolorana
(Kennel, 1899); (92: după Razowski 2002; 93-94: după Razowski 1970; 8991: original).
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Fig. 95-100: armăturile genitale femele ale speciilor de Cochylimorpha: 95 – C.
discopunctana (Eversmann, 1844); 96 – C. obliquana (Eversmann, 1844);
97 – C. jucundana (Treitschke, 1835); 98 – C. straminea (Haworth, [1811]);
99 – C. alternana (Stephens, 1834); 100 – C. pyramidana pyramidana
(Staudinger, 1871); (95, 97, 100: după Razowski 1970; 96, 98-99: original).
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29 (28) - signa se extind numai asupra părţii centrale şi distale al corpus
bursae ......................................................................... meridiana Stdg.
30 (27) - tergitul VIII este scurt, apofizele anterioare şi posterioare sunt scurte,
antrum este complex şi ductus bursae lung sau scurt
29 (28) - ductus bursae scurt şi lat, în corpus bursae signa voluminos şi
complex ............................................... woliniana woliniana Schleich
29 (28) - ductus bursae lung şi îngust, signa format din sclerite dentiforme
mici în partea distală a corpus bursae . ................ subwoliniana Danil.
Descrierea speciilor
Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851), (Fig. 46, 65, 84)
ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 15-17 mm. Ceafa,
fruntea, şi palpii labiali sunt de culoare albă-maronie deschisă iar toracele şi
tegulele galbenă-maronie deschisă. Aripa anterioară este îngustă şi alungită,
cu vârful ascuţit. Culoarea de fond este maro-gălbuie deschisă, la baza aripii
şi de-a lungul jumătăţii bazale a marginii costale este maro. Desenul maro
constă dintr-o pată îngustă, înaltă şi înconjurată de un halou alb-maroniu deschis îngust a marginii posterioare şi dintr-o bandă transversală subapicală
îngustă şi relativ ştearsă, străbătută de linii scurte, maro închise, situate de-a
lungul nervaţiunii. Pata din celulă este punctiformă, maro închisă. Franjurile
sunt de culoare galbenă-maronie deschisă, cu două linii maro închise. Aripa
posterioară este cenuşie-maronie foarte deschisă, cu franjuri de aceeaşi culoare.
Femelă (Fig. 46). Anvergura aripilor anterioare: 17-20 mm. Aripa
posterioară poate să fie de o culoare mai închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 65): Tegumen este lat cu pedunculi
lungi şi vârf triunghiular, are o apofiză îngustă şi ascuţită, care mimează un
uncus. Socii sunt înguşti, lungi. Transtilla are partea sa mediană mai lungă
decât lată, este rotunjită şi uşor bifidă, cu sclerite dentiforme minuscule. Valva
este lungă, relativ îngustă şi cu vârful ascuţit. Sacculus este lung şi uniform
de lat pe toată lungimea sa. Aedeagus este lat cu coecum penis şi mai larg, şi
cu o apofiză terminală lată. În vesică este un sclerit plat mic şi un cornutus de
forma unui cui uşor îndoit, bine sclerotizat, mai scurt decât jumătatea aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 84): Papilele anale sunt alungite şi înguste. Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare
şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi. Sterigma este slab sclerotizată,
este despicată în două braţe care înconjoară antrumul membranos. Ductus bur78

sae este membranos, lung şi îngust, lărgindu-se treptat spre corpus bursae,
unde se găseşte şi un sclerit plat. Corpus bursae este relativ mare, piriform, cu
signa formate din grupuri de sclerite dentiforme de diferite mărimi şi dintr-un
sclerit plat extins, plicaturat, care pătrunde şi în ductus bursae.
OBSERVAŢII: Este o specie asemănătoare cu C. halophilana Christoph,
dar aripa ei anterioară mai îngustă, culoarea de fond maro-gălbuie şi banda
transversală subapicală mai evidentă o deosebesc relativ uşor de aceasta.
Armătura genitală masculă seamănă tot cu cea a speciei C. halophilana
Christoph, dar prezintă o apofiză a tegumenului, îngustă şi dreaptă, care imită
un uncus. În cadrul genului numai C. perfusana Gue. are o apofiza asemănătoare,
care este însă mai lată şi triunghiulară.
Armătura genitală femelă se poate caracteriza prin sterigma despicată
în două, care înconjoară antrumul membranos, respectiv corpus bursae mare,
cu un sclerit plat extins, care pătrunde şi în ductus bursae. C. halophilana
Christoph are o sterigmă asemănătoare, dar ductus bursae este membranos iar
corpus bursae mic şi prezintă sclerite plate înguste.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc într-un tub alungit pe Artemisia campestris L. în lunile iunie şi iulie. Adulţii zboară în iulie şi august. Este o specie
caracteristică biotopurilor de stepă.

DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în Europa şi Asia Mică. Din
România a fost semnalată numai din Transilvania. Date din literatură: Ocna
Dejului (Czekelius 1933-1934: 68).
MATERIAL EXAMINAT: (7 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
preparat genital femel)
- Colecţia D. Czekelius: Ocna Dejului, 1922. (1 ex.), legit Dr. E. Kiss;
- Colecţia V. Vicol: Dateş, Luduş, 8. VIII. 1974. (♀), (preparat genital
nr. 776/♀/ Kovács); Chirileu, lumină, 31. VII. 1985. (♂), (preparat genital
nr. 1214/♂/ Vicol), (examinat); Sânmarghita, 11-12. VIII. 1994. (♀), legit V.
Vicol;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Baraolt, Ariuşd, 600 m, 10.
VIII. 1999. (2 ♀♀); 2. VIII. 2000. (♂), legit S. Kovács & Z. Kovács;
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Cochylimorpha halophilana halophilana (Christoph, 1872), (Fig. 47, 66,

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 12-19 mm. Ceafa,
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare cenuşie-maronie
deschisă. Aripa anterioară (Fig. 47) este lată şi alungită, cu vârful ascuţit.
Culoarea de fond este cenuşie-maronie deschisă, neuniformă, mai închisă
la baza aripii, de-a lungul jumătăţii bazale a marginii costale şi de-a lungul
marginii externe. Desenul maro închis constă dintr-o pată a marginii poste79

rioare îngustă, înaltă şi înconjurată de o linie albă îngustă şi dintr-o bandă
transversală subapicală îngustă şi ştearsă, cenuşie-maronie închisă, înconjurată
de o linie albă-cenuşie întreruptă, vagă. În tornus este o pată triunghiulară
foarte mică, cenuşie-maronie închisă. Pata din celulă este punctiformă, maro
închisă, înconjurată de o linie albă îngustă. De-a lungul marginii externe este
o linie îngustă maro-ruginie. Franjurile sunt de culoare cenuşie închisă. Aripa
posterioară este cenuşie-maronie deschisă, cu franjuri de aceeaşi culoare şi cu
o linie maro închisă.
Femelă. Aripa anterioară este mai lată ca la mascul.
Armătura genitală masculă (Fig. 66): Tegumen este lat cu pedunculi
scurţi şi cu vârful triunghiular. Socii sunt foarte laţi bazal, înguşti şi triunghiulari apical. Transtilla este trapezoidală, în partea sa mediană fiind la fel
de lungă cât de lată, prezentând şi sclerite dentiforme minuscule. Valva este
lungă, relativ îngustă, cu vârful rotunjit. Sacculus este scurt şi uniform de lat
pe toată lungimea, prezentând şi o apofiză terminală triunghiulară scurtă. Aedeagus este lat cu coecum penis şi mai larg, şi cu o apofiză terminală îngustă
şi ascuţită. În vesică este un cornutus bine sclerotizat, de forma unui cui, mai
scurt decât jumătatea lungimii aedeagusului (rata aedeagus/cornutus 0,35).
Armătura genitală femelă (Fig. 85): Papilele anale sunt alungite şi
drepte. Ovipozitorul este scurt. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare
sunt scurte, apofizele anterioare mai lungi. Sterigma este despicată în două
braţe care înconjoară antrumul, braţul anterior este bine sclerotizat. Antrum
este membranos, larg. Ductus bursae este lung şi relativ îngust, membranos.
Corpus bursae este relativ mare, rotund, membranos, cu signa formate din
sclerite plate înguste şi multe sclerite dentiforme mici.
OBSERVAŢII: Specia este variabilă atât în privinţa taliei cât şi a
coloritului şi a desenului. Culoarea toracelui poate fi cenuşie-maronie deschisă
sau maro închisă, culoarea capului şi tegulelor fiind constant cenuşie-maronie
deschisă. Desenul aripii anterioare poate fi şters şi de o culoare cenuşie-maronie
deschisă şi relativ uniformă, sau din contră, suprafeţele cenuşii-maronii
deschise şi închise pot fi net delimitate sau chiar despărţite de linii albe. Pe un
fond cenuşiu-maroniu deschis pot fi şi linii ondulate cenuşii-maronii închise.
Razowski (1970: 132-134) tratează C. halophilana Christoph şi C.
clavana (Constant, 1888) ca două specii distincte, extrem de asemănătoare,
fără să excludă însă posibilitatea ca clavana Const. să fie numai o subspecie
de C. halophilana Christoph. Din România a fost citată doar C. clavana Const.,
atât în lista microlepidopterelor din România (Popescu-Gorj 1984) cât şi în
alte publicaţii ulterioare (Neumann 1998). Recent, studiind o populaţie de C.
halophilana Christoph din nordul Italiei, Huemer (2000) a descris subspecia
adriatica Huemer, 2000, totodată a reevaluat şi statutul taxonului clavana
Const., stabilind că acesta este numai o subspecie a speciei C. halophilana
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Christoph. Subspecia nominativă este răspândită în centrul şi sudestul
Europei, respectiv Asia Centrală, subspecia adriatica Huemer în nordul Italiei,
iar subspecia clavana Const. în sudul Franţei. Acest statut a fost recunoscut şi
de către Razowski (2002).
Exemplarele studiate de noi având pata marginii posterioare maro
închisă, valve cu vârfuri late, apofiza terminală a sacculusului scurtă şi rata
lungimii aedeagus/cornutus 0,35 (Huemer 2000, Razowski 2002) se încadrează
în subspecia nominativă.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de Artemisia în lunile iunie şi iulie, în România au fost semnalate de pe A. maritima de Neumann (1998). Adulţii
zboară în iulie şi o a doua generaţie în august şi septembrie. Este o specie
locală, caracteristică biotopurilor halofile, unde este frecventă.
DISTRIBUŢIE: Este o specie cunoscută din Afganistan, Iran, Rusia,
Franţa, Italia, Slovacia, Ungaria şi România, unde a fost semnalată din Dobrogea din habitatele de coastă ale Mării Negre şi din Delta Dunării, din Câmpia
Transilvaniei şi sărăturile din Banat (Neumann 1998).
MATERIAL EXAMINAT: (88 exemplare, 2 preparate genitale mascule
şi 1 preparat genital femel)
- Colecţia D. Czekelius: Ocna Dejului, (1 ex.), legit Dr. E. Kiss;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Eforie Sud, 6. VIII. 1948. (♀), (preparat
genital nr. 7544/♀/ Razowski); 24. VIII. 1948. (♀), legit A. Popescu-Gorj;
- Colecţia V. Vicol: Dateş, Luduş, 24. VIII. 1984. (♂); 26. VIII. 1984.
(4 ♂♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1215/♂/ Vicol, şi nr. 779/♀/ Kovács), legit
V. Vicol;
- Colecţia H. Neumann: (7 ♂♂, 14 ♀♀) Delta Dunării, Caraorman, 24. IX. 1987. (♂), (preparat genital nr. 76/♂/ Neumann); Peciu Nou (Bociar),
jud. Timiş, 1. IX. 1994. (5 ex.), (preparat genital nr. 74/♂/ Neumann); 25.
VIII. 1995. (6 ex.), (preparat genital nr. 75/♀/ Neumann); 3. IX. 1996. (4 ex.),
(preparat genital nr. 216/♂/ Neumann); 20. VIII. 1998. (1 ex.); 26. VIII. 2000.
(1 ex.); Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 2. IX. 1998. (1 ex.); 24. VIII. 2001. (1
ex.); Giulvăz, jud. Timiş, 27. VIII. 2000. (1 ex.), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Câmpia Transilvaniei, Lechinţa, jud.
Mureş, 31. VIII. 1996. (3 ♂♂), (preparat genital nr. 685/♂ şi 686/♂/ Kovács);
13. VIII. 2003. (4 ♂♂, 3 ♀♀); Dobrogea, Cetatea Histria, 25-26. VIII. 1999.
(34 ♂♂, 10 ♀; Dobrogea, Grindul Chituc, Vadu, litoral, 28. VIII. 1999. (3
♀♀); 30. VIII. 2003. (♀), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Cochylimorpha cultana (Lederer, 1855) (Fig. 48, 67, 86)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 15,5 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă-gălbuie deschisă. Aripa
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anterioară (Fig. 48) este relativ lată şi alungită, marginea costală concavă,
vârful rotunjit. Culoarea de fond este albă sau albă-gălbuie deschisă. Desenul
este maro-gălbui, format din mai multe elemente: o pată palidă la baza aripii; o linie îngustă de-a lungul jumătăţii bazale a marginii costale; o bandă
transversală mediană lată, cu margini neregulate, aproape perpendiculară
pe marginea posterioară; în zona postmediană o linie îngustă întreruptă de
mai multe ori şi pata din celulă, care este evidentă şi uşor alungită; o bandă
transversală subapicală lată, uşor arcuită; de-a lungul marginii externe se extinde un şir de pete mici de la marginea costală din faţa vârfului aripii până
la tornus. Franjurile sunt de culoare galbenă-ocru cu trei linii maro. Aripa
posterioară este alungită şi ascuţită, cenuşie deschisă, iar franjurile alb-gălbuie
au o linie cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 67): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi relativ lungi şi cu vârful aplatizat. Socii sunt laţi şi relativ lungi, triunghiulari. Transtilla, lată în partea sa mediană, are vârful rotunjit şi prezintă
câteva sclerite dentiforme minuscule. Valva este lungă, îngustă şi cu vârful
ascuţit. Sacculus este scurt şi îngust. Aedeagus este lung şi lat, coecum penis
nu este mai larg decât restul aedeagusului şi are o apofiză terminală lată, dar
ascuţită. În vesica căptuşită de sclerite dentiforme mici este un cornutus lung
cât jumătatea aedeagusului, bine sclerotizat, de forma unui cui şi un sclerit
plat foarte mic, triunghiular.
Armătura genitală femelă (Fig. 86): Papilele anale sunt late şi alungite.
Ovipozitorul este scurt. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi, înguste. Sterigma este slab sclerotizată.
Antrum este membranos. Ductus bursae este foarte lung şi îngust, cu un sclerit
plat, îngust şi un grup de sclerite dentiforme minuscule în partea anterioară.
Corpus bursae este relativ mare, rotund, cu signa formate dintr-un sclerit plat
extins, rotunjit, bine delimitat, situat anterior şi cu un grup de sclerite dentiforme minuscule, situate posterior, care se continuă în grupul de sclerite din
ductus bursae.
OBSERVAŢII: Specia este asemănătoare cu C. discolorana Ken., de care
se poate diferenţia în primul rând datorită benzii transversale mediane, care
este perpendiculară pe marginiea posterioară a aripii.
Armătura genitală masculă seamănă cu cea a speciei C. fucatana Snellen, diferenţierea ei vezi acolo.
Armătura genitală femelă este caracteristică datorită ductului bursae,
care este alungit şi prezintă signa formate dintr-un sclerit plat îngust şi din
sclerite dentiforme mici.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Artemisia campestris L., adulţii zboară în
mai şi iunie (Razowski 1970, 2002).
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DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în vestul şi sudul Mediteranei,
sudvestul Rusiei şi Asia Centrală. O singură semnalare din România din Delta
Dunării, dar probabil este mai răspândită în sudestul ţării.
MATERIAL EXAMINAT: (1 exemplar, 1 preparat genital mascul)
- Colecţia L. Rákosy: Delta Dunării, Pădurea Letea, 17-19. VI. 1993.
(♂), (preparat genital nr. 1468/♂/ Kovács), legit L. Rákosy;
87)

Cochylimorpha elongana (Fischer v. Röslerstamm, 1839), (Fig. 49, 68,

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 14-21 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă-cenuşie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 49) este îngustă şi alungită, cu marginea costală concavă şi cu
vârful ascuţit. Culoarea de fond este albă-cenuşie deschisă, uniformă sau uşor
mai închisă la baza aripii şi de-a lungul marginii costale. Desenul maro închis
este format dintr-un şir de pete mici aşezate de-a lungul marginii costale, o
pată a marginii posterioare slab delimitată şi numeroase pete mici dispersate
neuniform pe toată suprafaţa aripii. Pata din celulă este punctiformă, maro
închisă. De-a lungul marginii externe este o linie îngustă maro închisă. Franjurile la baza lor sunt de culoare albă-cenuşie deschisă şi maro închisă în rest.
Aripa posterioară este cenuşie deschisă, iar franjurile alb-cenuşiu deschise au
o linie cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 68): Tegumen este lat cu pedunculi scurţi şi vârf aplatizat. Socii sunt scurţi şi înguşti. Transtilla în partea sa
mediană este mai lată decât lungă, vârful este uşor convex, prezintă sclerite
dentiforme minuscule, iar părţile sale laterale sunt înguste. Valva este scurtă,
relativ îngustă şi cu vârful rotunjit. Sacculus este lung şi îngust. Juxta prezintă
două apofize ascuţite, de forma unor coarne. Aedeagus este scurt şi îngust, pe
apofiza terminală îngustă are o carină mică, în vesică este un cornutus foarte
mic de forma unui cui, bine sclerotizat.
Armătura genitală femelă (Fig. 87): Papilele anale sunt scurte şi înguste, ovipozitorul este scurt, dar lat. Tergitul VIII este scurt. Apofizele anterioare sunt mult mai lungi decât apofizele posterioare. Sterigma este foarte
slab sclerotizată. Antrum este lat, membranos. Ductus bursae este scurt şi lat,
corpus bursae rotunjit, ambele sunt membranoase şi nu au signum.
OBSERVAŢII: Specia este foarte caracteristică, atât în privinţa morfologiei externe ale adulţilor cât şi a structurii armăturilor genitale. În Europa
nu sunt specii asemănătoare, astfel identificarea ei sigură pe baza caracterelor
morfologice externe de obicei nu constituie o problemă.
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BIOLOGIE: Larvele trăiesc într-un tub de mătase pe rădăcina de Artemisia vulgaris, A. campestris L., Helichrysum arenarium şi Achillea millefolium.
Adulţii zboară din aprilie până în iulie în două generaţii (Razowski 2002).

DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în sudul, centrul şi estul Europei şi în Asia Mică. Din România a fost semnalată din Delta Dunării (Tulcea)
de Mann (1866: 26), Caradja (1901: 132) şi Razowski (1970: 144). Specia a
fost semnalată şi din Munţii Bucegi (Sinaia 21. VII.) de Nemeş & Peiu (1968),
dar exemplarul de pe fotografia din lucrare nu este C. elongana F. R. ci aparţine
unei alte specii din tribul Cochylini.
Noi am examinat două exemplare colectate în Munţii Apuseni respectiv
Câmpia Transilvaniei.
MATERIAL EXAMINAT: (2 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
preparat genital femel)
- Colecţia L. Rákosy: Munţii Apuseni, Rimetea, 600 m, Piatra Secuilor,
21/22. V. 2000. (♀), (preparat genital nr. 1470/♀/ Kovács), legit L. Rákosy;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 18. V. 2003. (♂), (preparat genital nr. 1599/♂/ Kovács), legit C.
Bere;
Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859), (Fig. 50, 69, 88)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 19-25 mm. Ceafa, fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru
deschisă. Aripa anterioară este lată şi alungită, cu vârful ascuţit. Culoarea de
fond este galbenă-ocru deschisă, slab strălucitoare, presărată cu grupuri mici
de solzi perlaţi dispersaţi uniform pe toată suprafaţa aripii. Desenul marogălbui deschis este reprezentat de pete izolate mici, dispersate predominant
în centrul aripii deasupra celulei, de-a lungul nervurii CuA1 şi mai rar de-a
lungul marginilor costale şi externe. Franjurile sunt de culoare galbenă-ocru
deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-gălbuie deschisă, maronie de-a lungul marginilor, cu franjurile alb-gălbuie cu o linie maro foarte deschisă.
Femelă (Fig. 50). Desenul maro-gălbui deschis este restrâns asupra centrului aripii.
Armătura genitală masculă (Fig. 69): Tegumenul este lat cu pedunculi
scurţi şi cu vârful rotunjit. Socii sunt scurţi şi rotunjiţi. Transtilla în partea sa
mediană este la fel de lată cât de lungă, are vârful uşor concav, şi prezintă sclerite dentiforme mici. Valva este lungă, lată şi cu vârful uşor ascuţit. Sacculus
este lung şi îngust. Aedeagus este lat cu coecum penis şi mai larg, prezentând
o apofiză terminală îngustă. Partea dorso-distală a vesicii este căptuşit cu
sclerite dentiforme minuscule, iar în vesica este un cornutus mai lung decât
jumătatea aedeagusului, bine sclerotizat, de forma unui cui.
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Armătura genitală femelă (Fig. 88): Papilele anale sunt înguste şi
scurte. Ovipozitorul şi tergitul VIII sunt lungi. Apofizele posterioare şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi. Sterigma este bine sclerotizată şi relativ îngustă. Antrum este bine sclerotizat, romboid. Ductus bursae este lung şi
îngust, membranos. Corpus bursae este relativ mare, ovoid, cu signa formate
din grupuri de sclerite dentiforme mici, aranjate în şiruri lungi şi două sclerite
plate bine delimitate, înguste, alungite, şi plicaturate, unul pătrunzând şi în
ductus dursae.
OBSERVAŢII: Speciile asemănătoare nu au fost semnalate din România, C. blandana (Eversmann, 1844) este de talie mai mică (16-17 mm) (vezi
la speciile nesemnalate din România), iar C. nomadana (Erschoff, 1874) este
mai mare (27-31 mm).
Armăturile genitale seamănă tot cu cele ale grupului de specii meridiana,
ele pot fi foarte greu diferenţiate între ele.
Razowski (2002: 42) consideră nejustificată folosirea de către Leraut
(1997) a taxonului C. magnicitrana (Bruand, 1859), denumire preluată şi de
Rákosy & al. (2003: 78, 270-271).
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă nu sunt cunoscute. Adulţii zboară
în aprilie-septembrie, probabil în cel puţin două generaţii Razowski (2002:
42).
DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în sudul şi estul Europei, Asia
Mică şi Asia Centrală. Din România a fost semnalată prima dată de Nemeş &
Dănilă (1970: 207) în catalogul colecţiei A. Alexinschi, pe baza unui exemplar
din Ciucurova (Dobrogea) şi alte 7 din Valea lui David (Iaşi) sub denumirea de
Phalonidia frauenfeldi Mann, 1871. Noi nu am avut posibilitatea să examinăm
aceste exemplare, dar un alt exemplar femel din Valea lui David (Iaşi) aflat în
colecţia A. Popescu-Gorj s-a dovedit a fi C. meridiana Stdg. A doua semnalare
s-a făcut din Munţii Măcin (Dobrogea) de Kovács & Kovács (1996: 7) pe
baza unui exemplar femel. Rákosy & Wieser (2000: 34) semnalează specia
din Pădurea Babadag.
MATERIAL EXAMINAT: (3 exemplare, 1 preparat genital mascul, 2
preparate genitale femele)
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Iaşi, Valea-David, 20. VII. 1956. (♀),
(preparat genital nr. 1335/♀/ Kovács), legit A. Popescu-Gorj;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Dobrogea, Munţii Măcin, Culmea
Pricopanului, 3-4. VIII. 1994. (♀), (preparat genital nr. 462/♀/ Kovács);
Gobrogea, Valea Casimcei, Cheia, 13. VIII. 2001. (♂), (preparat genital nr.
1492/♂/ Kovács), legit S. Kovács & Z. Kovács;
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Cochylimorpha fucosa (Razowski, 1970), (Fig. 51, 70, 89)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 26 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa
anterioară lată şi alungită are culoarea de fond galbenă-ocru deschisă, slab
strălucitoare, deasupra căreia se suprapune desenul maro-gălbui deschis.
Aceasta este prezentă doar sub forma unor pete izolate în partea bazală a aripii
şi de-a lungul marginii costale, fiind însă confluent de-a lungul marginii interne
şi dominant în partea apicală a aripii, unde se suprapun şi numeroşi solzi maro
închişi. Franjurile sunt de culoare albă-gălbuie foarte deschisă, strălucitoare,
cu o linie maro deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă, cu
franjuri alb-gălbuie şi cu o linie maro foarte deschisă.
Femelă (Fig. 51). Anvergura aripilor anterioare: 27 mm. Solzii maro
închişi suprapuşi desenului sunt mai abundenţi decât la mascul.
Armătura genitală masculă (Fig. 70): Tegumenul este lat cu pedunculi
scurţi şi cu vârful ascuţit. Socii sunt scurţi, triunghiulari. Transtilla în partea sa
mediană este mai lată decât lungă, are vârful concav şi prezintă sclerite dentiforme mici. Valva este lungă, îngustă şi cu vârful ascuţit. Sacculus este lung
şi lat bazal. Aedeagus este lung şi lat, coecum penis şi mai larg, cu o apofiză
terminală scurtă şi lată. În vesică este un cornutus lung cât jumătatea aedeagusului, bine sclerotizat, de forma unui cui.
Armătura genitală femelă (Fig. 89): Papilele anale sunt înguste şi alungite. Ovipozitorul şi tergitul VIII sunt lungi. Apofizele posterioare şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi. Sterigma este bine sclerotizată şi relativ
îngustă. Antrum este bine sclerotizat, romboid. Ductus bursae este lung şi îngust, membranos. Corpus bursae este relativ mare, rotund, cu signa formate
dintr-un sclerit plat extins bine delimitat, alungit şi plicaturat precum şi un
grup de sclerite dentiforme mici, situate central şi posterior.
OBSERVAŢII: Talia mare şi desenul reticulat maro-gălbui sunt foarte
caracteristice, astfel identificarea ei sigură pe baza caracterelor morfologice
externe de obicei nu constituie o problemă.
Armăturile genitale ale grupului de specii meridiana sunt foarte
asemănătoare.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă nu sunt cunoscute. Literatura
citează ca periodă de zbor lunile iunie şi iulie (Razowski 1970: 152), dar exemplarele din România au fost colectate în septembrie.
DISTRIBUŢIE: Este o specie descrisă din Iran şi Turcia, semnalată şi
din Italia, dar aceasta din urmă a fost considerată incertă de Razowski (1996).
Recent a fost găsită în România în sudestul Dobrogei ca prima semnalare
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sigură a speciei din Europa (Kovács & al., 1999).
MATERIAL EXAMINAT: (2 exemplare, 1 preparat genital femel, 1
preparat genital mascul)
- Colecţia Gy. Szabó: Pădurea Hagieni, jud. Constanţa, 21. IX. 1980.
(♂), (preparat genital nr. 873/♂/ Kovács), legit Gy. Szabó;
- Colecţia Cs. Szabóky: Dobrogea, Pădurea Hagieni, 11. IX. 1984. (♀),
(preparat genital nr. 819/♀/ Kovács), legit Gy. Szabó;
Cochylimorpha perfusana (Guenée, 1845), (Fig. 52, 53, 71, 72, 90)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 16-19 mm. Ceafa, fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru
deschisă. Aripa anterioară este lată şi relativ scurtă, cu vârful ascuţit, având
culoarea de fond albă, perlată, slab strălucitoare, deasupra căreia se suprapune
desenul reticulat. Aceasta este fin şi mărunt, galben-ocru deschis, şi se extinde uniform peste toată suprafaţa aripii anterioare. Franjurile sunt de culoare
galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie deschisă, iar
franjurile alb-gălbuie au o linie maro foarte deschisă.
Femelă (Fig. 52). Anvergura aripilor anterioare: 15 mm. Aripa anterioară
are vârful mai puţin ascuţit. Desenul reticulat galben-ocru este mai grosolan
şi mai evident.
Armătura genitală masculă (Fig. 71, 72): Tegumenul este triunghiular
cu pedunculi lungi şi cu vârful ascuţit. Prezintă şi o apofiză lată şi triunghiulară
care mimează un uncus. Socii sunt foarte laţi şi scurţi, triunghiulari. Transtilla
în partea sa mediană este mai lungă decât lată, are vârful rotunjit, şi prezintă
câteva sclerite dentiforme mici. Valva este lungă, lată şi cu vârful rotunjit.
Sacculus este scurt şi lat. Aedeagus este lung şi lat, iar coecum penis nu este
mai larg decât restul aedeagusului prezentând o apofiză terminală scurtă şi
lată. În vesică este un cornutus lung cât jumătatea aedeagusului, bine sclerotizat, de forma unui cui.
Armătura genitală femelă (Fig. 90): Papilele anale sunt alungite şi înguste. Ovipozitorul este lat şi uşor alungit. Tergitul VIII este scurt. Apofizele
anterioare sunt puţin mai lungi decât apofizele posterioare. Sterigma este
simplă, lată, slab sclerotizată. Antrum este membranos, larg. Ductus bursae
este membranos, scurt şi lat. Corpus bursae este relativ mare, rotunjit, membranos, sclerotizat numai în partea sa distală.
OBSERVAŢII: Specia este foarte variabilă, fiind descrise 3 forme diferite: pefusana, callosana şi dorsimaculana. Forma callosana H. S. (Fig. 53) diferă
de perfusana Gn. prin culoarea desenului reticulat galben-ocru mai închis, care
este totodată mult mai puţin fin şi mărunt, fiind neuniform dispersată pe aripă,
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schiţează o bandă transversală mediană şi un şir de pete neregulate subapical.
Forma dorsimaculana Preissecker are desenul reticulat foarte puţin evident, în
schimb există o pată a marginii posterioare bine delimitată, maro închisă care
este elementul dominant al desenului.
În Europa trăiesc cîteva specii asemănătoare, C. clathrana Stdg. în sudvestul Rusiei (Ural, Sarepta), C. sparsana Stdg. în Spania şi Italia şi Fulvoclysia proxima Raz. în Asia Mică, dar nici una dintre acestea nu este cunoscută
din România.
Armătura genitală masculă este foarte caracteristică datorită apofizei
late şi triunghiulare de pe vârful tegumenului, care mimează un uncus. O
singură specie a genului mai are o apofiză asemănătoare a tegumenului, C.
hilarana H. S., aceasta însă este îngustă şi digitiformă.
Armătura genitală femelă este foarte caracteristică având ovipozitorul
şi sterigma late, antrum şi ductus bursae late şi membranoase, iar corpus bursae are un signum în partea distală.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în înflorescenţa speciilor de Centaurea
stoebe L. şi C. triumfetti All. Adulţii zboară de la mijlocul lunii iunie până
la începutul lui august. Forma perfusana Gue. este cartacteristică biotopurilor
xeromontane, iar callosana H. S. pajiştilor subalpine umede, fiind găsită la
altitudini de peste 1500 de metri.

DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în Alpi, Carpaţi şi partea
europeană a Rusiei. Din România a fost semnalată numai din Carpaţii Orientali (Cheile Bicazului, forma perfusana Gue.) şi Meridionali (Munţii Bucegi,
forma callosana H. S.). Kennel (citat de Razowski 1970: 163) semnalează
forma dorsimaculana Preissecker din Transilvania.
MATERIAL EXAMINAT: (62 exemplare, 3 preparate genitale mascule, 1 preparat genital femel)
- Colecţia L. Székely: Munţii Bucegi, Valea Jepilor, 24. VIII. 1991. (♂);
Munţii Bucegi, Valea Jepilor, 1500-1800 m, 2. VIII. 1992. (12 ♂♂); Munţii
Bucegi, Valea Jepilor, 2100 m, 31. VII. 1993. (♂); Munţii Bucegi, Valea Jepilor, 1700 m, 1. VIII. 1993. (6 ♂♂), legit L. Székely;
- Colecţia H. Neumann: Munţii Bucegi, Buşteni, 20. VIII. 1989. (9 ♂♂),
(preparat genital nr. 134, 154 şi 296/♂/ Neumann), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Bucegi, Valea Jepii, 18001900 m, 10. VIII. 1986. (5 ♂♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 415/♂ şi 425/♂/
Kovács); Munţii Bucegi, Valea Jepii, 1700-1800 m, 1. VIII. 1990. (4 ♂♂,
1 ♀); Munţii Bucegi, Valea Jepii, 1800-2000 m, 1. VIII. 1999. (8 ♂♂, 1 ♀);
Cheile Bicazului, 14-16. VI. 1984. (♂); 4. VII. 1987. (♂), (preparat genital nr.
285/♂/ Kovács); 26-28. VI. 1989. (8 ♂♂, 3 ♀♀), (preparat genital nr. 1345/♀/
Kovács), legit S. Kovács & Z. Kovács;
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Cochylimorpha fucatana (Snellen, 1883), (Fig. 54, 73, 91)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 17-21 mm. Ceafa,
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele de culoare galbenă-ocru deschisă.
Aripa anterioară (Fig. 54) este îngustă şi alungită, cu vârful ascuţit şi cu marginea costală uşor concavă. Culoarea de fond este galbenă-ocru deschisă şi
este acoperită uniform la baza aripi şi de-a lungul marginii costale de solzi
maro-gălbui deschise. Pata maro-gălbuie a marginii posterioare este îndoită
şi se întinde până la tornus, delimitând o zonă semicirculară galbenă-ocru
deschisă. Un şir de linii longitudinale maro-gălbuie înguste, aşezate de-a
lungul nervaţiunii în treimea apicală a aripii constituie celelalte elemente ale
desenului. Pata din celulă este maro închisă, foarte mică şi punctiformă, deseori lipseşte. Franjurile sunt de culoare maro închisă cu două linii galbenăocru. Aripa posterioară este cenuşie-gălbuie deschisă, cu franjurile alb-gălbuie
deschisă cu o linie cenuşie deschisă.
Femelă. Concavitatea marginii costale a aripii anterioare este mai puţin
evidentă ca la mascul.
Armătura genitală masculă (Fig. 73): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi relativ lungi şi cu vârful aplatizat. Socii sunt laţi şi trapezoidali sau
triunghiulari. Părţile laterale ale transtillei sunt înguste, partea mediană este
lată, vârful bifid şi prezintă câteva sclerite dentiforme mici. Valva este lungă,
îngustă şi cu vârful ascuţit. Sacculus este scurt şi îngust. Aedeagus este scurt
şi lat, cu coecum penis deseori şi mai larg decât restul aedeagusului, şi cu o
apofiză terminală ascuţită. Întreaga vesică este căptuşită de sclerite dentiforme
mici, iar în vesică este un cornutus mai lung decât jumătatea aedeagusului,
bine sclerotizat, de forma unui cui şi un sclerit plat mic.
Armătura genitală femelă (Fig. 91): Papilele anale sunt alungite şi late.
Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt şi lat. Apofizele posterioare
şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi. Sterigma este foarte îngustă,
bine sclerotizată. Antrum este membranos, larg. Ductus bursae este lung şi
lat, membranos, cu sclerite plate lungi şi foarte înguste, unul extinzându-se
până în corpus bursae. Corpus bursae este relativ mare, rotund, membranos,
cu signa formate dintr-un sclerit plat extins, bine delimitat şi din sclerite dentiforme mari.
OBSERVAŢII: În România nu am găsit exemplare aparţinând formei tipice, care are culoarea de fond mai deschisă, pata marginii posterioare
lipseşte, iar franjurile sunt deasemenea mai deschise. După Razowski (1970:
164) forma cu desenul extins, întâlnită şi în România, este mai frecventă decât
forma tipică.
Armătura genitală masculă având un aedeagus cu vesica căptuşită în
întregime de sclerite dentiforme minuscule, seamănă cu cea a speciei C. cul89

tana Led., valva însă are vârful ascuţit iar transtilla în partea sa mediană este

bifidă.

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită unui ductus bursae
lat şi foarte lung cu sclerite plate foarte înguste şi lungi.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Conform datelor
din literatură (Razowski 1970: 163) adulţii zboară în iunie şi iulie, dar exemplarele din România au fost colectate de la începutul lunii mai până la începutul lui iunie. Este o specie cartacteristică biotopurilor xeroterme de stepă.
DISTRIBUŢIE: Larg răspândită în Asia Centrală, din Europa a fost
semnalată numai din sudvestul Rusiei din Munţii Ural. Descoperirea ei în
Transilvania are în aceste condiţii o importanţă biogeografică semnificativă.
MATERIAL EXAMINAT: (7 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
preparat genital femel)
- Colecţia V. Vicol: Sânmarghita, lumină, 15-16. V. 1997. (1 ex.), legit:
V. Vicol;
- Colecţia Cs. Szabóky: Munţii Baraolt, Ariuşd, 650 m, 6. VI. 1984. (♀),
legit S. Kovács & Z. Kovács;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Baraolt, Ariuşd, 650 m, 6. VI.
1984. (♂), (preparat genital nr. 524/♂/ Kovács); 26. V. 1996. (♀); 2. VI. 1996.
(♀), (preparat genital nr. 1347/♀/ Kovács); Câmpia Transilvaniei, Viişoara
(Câmpia Turzii), 4. V. 2000. (♂); Câmpia Transilvaniei, Lechinţa (jud. Mureş),
11. V. 2002. (♂), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Cochylimorpha subwoliniana (Danilevsky, 1962), (Fig. 55, 74, 92)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-14 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 55) este îngustă bazal şi lată la vârf, este alungită, marginea
costală dreaptă, vârful rotunjit. Culoarea de fond este albă-gălbuie deschisă,
strălucitoare. Desenul este galben-ocru şi maro. Baza aripii, o pată în banda
transversală mediană sub costa, o pată postmediană triunghiulară pe marginea
posterioară şi treimea apicală a aripii sunt galbene-ocrii. Desenul maro este
format din mai multe elemente: o linie îngustă de-a lungul treimii bazale a
marginii costale; o bandă transversală mediană îngustă, dreaptă, paralelă cu
marginea externă a aripii, care porneşte oblic de la mijlocul marginii costale şi
se întinde până la marginea posterioară, întreruptă sub costa de pata galbenăocru; o pată dreptunghiulară lată şi una triunghiulară îngustă subapicală pe
marginea costală şi o pată triunghiulară îngustă chiar în vârful aripii. Pata
maro închisă din celulă este mică, punctiformă. Franjurile sunt de culoare
maro cu o linie bazală galbenă-ocru. Aripa posterioară este alungită şi ascuţită,
cenuşie-gălbui deschisă, franjurile alb-gălbuie au două linii de culoare cenuşie
deschisă.
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Armătura genitală masculă (Fig. 74): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi relativ lungi şi cu vârful aplatizat. Socii sunt înguşti şi relativ
lungi, triunghiulari. Transtilla în partea sa mediană mai lungă decât lată este
trapezoidală şi prezintă câteva sclerite dentiforme minuscule. Valva este scurtă,
lată, cu costa şi sacculus divergente şi cu vârful ascuţit. Sacculus este relativ
lung şi lat, terminându-se într-o apofiză scurtă rotunjită. Aedeagus este lung şi
îngust, îndoit în formă de semicerc cu coecum penis puţin mai larg decât restul
aedeagusului şi cu o apofiză terminală foarte lungă şi ascuţită. În vesică este
un cornutus foarte scurt şi subţire, bine sclerotizat, de forma unui cui.
Armătura genitală femelă (Fig. 92): Papilele anale sunt lungi şi îndoite. Ovipozitorul şi tergitul VIII sunt relativ lungi. Apofizele posterioare sunt scurte, apofizele anterioare mult mai lungi. Sterigma este îngustă,
triunghiulară, în partea sa posterioară bine sclerotizată. Antrum este numai cu
puţin mai lat decât ductus bursae, bine sclerotizat. Ductus bursae este lung şi
îngust, membranos, cu o dilataţie sacciformă şi un sclerit voluminos şi bine
sclerotizat în partea sa anterioară. Corpus bursae este mare, alungit, cu signa
formate din sclerite dentiforme mici în partea sa distală.
OBSERVAŢII: Este o specie foarte mică, cu aripile înguste. Seamănă
foarte mult cu C. woliniana Schleich, la care lipseşte pata din celulă, iar
desenul este de culoare portocalie deschisă şi maro faţă de desenul galbenocru şi maro la C. subwoliniana Danil. La C. discolorana Ken., o altă specie
foarte asemănătoare, desenul este mai extins.
Valva cu costa şi sacculus foarte divergente şi cu vârful ascuţit, aedeagus lung, foarte îngust şi îndoit în formă de semicerc cu un singur cornutus
mic caracterizează armătura genitală masculă, faţă de C. woliniana Schleich,
a cărei valvă are costa şi sacculus doar uşor divergente, iar aedeagus lung,
îngust şi îndoit în formă de S are doi cornuti.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Conform datelor
din literatură (Razowski 1970: 173) adulţii zboară de la mijlocul lunii mai până
la mijlocul lui iulie, exemplarele din România au fost colectate la sfârşitul
lunii aprilie şi prima jumătate a lunii mai. În Câmpia Transilvaniei zboară în
porţiunile cele mai aride ale pantelor stepice prin vegetaţia pionieră instalată
în urma alunecărilor de teren. Prin nisipurile din sudul Olteniei populează
deasemenea locuri extrem de aride.
DISTRIBUŢIE: A fost descrisă şi cunoscută vreme îndelungată doar
din Asia Centrală (sudestul Kazahstanului, vestul Chinei) (Kuznetsov 1978,
Razowski 1970). Primele semnalări din Europa se datorează unor descoperiri
recente din vestul Câmpiei Transilvaniei (Kovács & Kovács 1998), din
sudvestul Olteniei (Neumann 2000: 134) şi din sudul Munţilor Ural (Nupponen
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K. & al. 2001: 99).
MATERIAL EXAMINAT: (21 exemplare, 1 preparat genital mascul)
- Colecţia H. Neumann: Pădurea Lunca Vânjului, jud. Mehedinţi, 30.
IV. 2000. (7 ♂♂), (preparat genital nr. 395 şi 439/♂/ Neumann), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 15. V. 1993. (2 ♂♂), (preparat genital nr. 463/♂/ Kovács); 17. V.
1997. (8 ♂♂); 4. V. 2000. (4 ♂♂), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Cochylimorpha woliniana woliniana (Schleich, 1868), (Fig. 56, 75, 93)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 12-16 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă. Aripa anterioară (Fig. 56) este
îngustă şi alungită, marginea costală dreaptă, vârful ascuţit. Culoarea de fond
este albă, strălucitoare. Desenul este portocaliu deschis şi maro. Baza aripii,
o pată postmediană triunghiulară pe marginea posterioară şi treimea apicală
a aripii este portocalie sau maro deschisă. Desenul maro este format din mai
multe elemente: o linie îngustă de-a lungul marginii costale de la baza aripii
până la banda transversală mediană; banda transversală mediană lată, dreaptă,
paralelă cu marginea externă a aripii, care porneşte oblic de la mijlocul marginii costale şi se întinde până la marginea posterioară, este întreruptă sub
costa; o bandă transversală subapicală lată, care este întreruptă sub costa şi se
îndreaptă spre tornus; urmată pe marginea costală de două pete triunghiulare
mici, chiar în faţa vărfului aripii; de-a lungul marginii externe sunt pete mici,
triunghiulare, confluente. Franjurile sunt de culoare maro cu două linii albe.
Aripa posterioară este alungită şi ascuţită, maro deschisă, iar franjurile de culoare cenuşie-maronie au la baza lor o linie cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 75): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi relativ lungi şi cu vârful aplatizat. Socii sunt înguşti şi relativ lungi, triunghiulari. Transtilla, în partea sa mediană mai lată decât lungă, este
trapezoidală, cu vârful uşor concav şi prezintă câteva sclerite dentiforme minuscule. Valva este scurtă, lată, cu costa şi sacculus uşor divergente şi cu vârful ascuţit. Sacculus este relativ lung şi cu capătul distal lat, terminându-se
într-o apofiză lată rotunjită. Aedeagus este lung şi îngust, îndoit în formă de
S, coecum penis este mai larg decât restul aedeagusului. Capătul distal al aedeagusului se termină într-o apofiză relativ scurtă cu o carină dentiformă şi cu
câteva sclerite dentiforme mici. În vesica este un cornutus lung şi subţire, bine
sclerotizat, de forma unui cui.
Armătura genitală femelă (Fig. 93): Papilele anale sunt lungi şi îndoite.
Ovipozitorul şi tergitul VIII sunt scurte. Apofizele posterioare sunt scurte,
apofizele anterioare mult mai lungi. Sterigma este lată, triunghiulară, în partea
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sa anterioară bine sclerotizată. Antrum are formă de sac, este lat şi bine sclerotizat. Ductus bursae este scurt şi lat, membranos, cu un sclerit în partea sa
anterioară. Corpus bursae este relativ mare, alungit, cu signa situate central şi
distal, formate dintr-un sclerit plat îngust, alungit, plicaturat, bine delimitat şi
un şir de sclerite dentiforme mici.
OBSERVAŢII: La exemplarele zburate elementele portocalii dispar repede şi desenul maro devine mult mai palid. Diferenţierea de speciile
asemănătoare vezi la observaţiile de la C. subwoliniana Danil.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în ramurile plantei Artemisia absinthium L.
din august până în mai. Adulţii zboară în iunie, iulie şi până la mijlocul lunii
august. Exemplarele din România au fost colectate de la sfârşitul lunii mai
până la începutul lui iulie. Este un element cartacteristic biotopurilor xeroterme.
DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în Europa Centrală şi de Est
şi Asia Centrală. În Europa trăieşte subspecia nominativă, în vestul Siberiei
şi Mongolia subspecia C. woliniana luteola (Kuznetsov, 1975) (Kuznetsov
& al. 1998: 201; Razowski 2002: 44). Din România se cunosc relativ multe
semnalări: Bucureşti (Caradja 1901: 132), Suceava (Popescu-Gorj & Nemeş
1965), Tulcea (Razowski 1970: 175), Pădurea Gârboavele şi Sf. Ilie [Suceava]
(Nemeş & Peiu 1970), Delta Dunării, Grindul Letea (Popescu-Gorj 1985),
Băneasa şi Sânmarghita (Vicol 1996).
cule)

MATERIAL EXAMINAT: (47 exemplare, 2 preparate genitale mas-

- Colecţia L. Diószeghy: Ineu (Arad), 27. VI. 1935. (♂), legit L.
Diószeghy;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Suceava, 9. VI. 1962. (1 ex.), legit I. Nemeş;
Sânmarghita, 1-2. VI. 1995. (♂), legit V. Vicol;
- Colecţia V. Vicol: Băneasa, Constanţa, 27. V. 1980. (♂); Sânmarghita,
lumină, 24-25. V. 1993. (♂); 9-10. VI. 1993. (♂); 1-2. VI. 1995. (2 ♂♂, 3
♀♀), (preparat genital nr. 777/♂/ Kovács); (♂); 10-11. VI. 1995. (♂); 4-5.
VII. 1995. (♂); 3-4. VI. 1996. (4 ♂♂); 10-11. VI. 1996. (♂); 3-4. VI. 1998.
(♂), legit V. Vicol;
- Colecţia L. Székely: Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii, 30. V. 1991.
(♂), (preparat genital nr. 741/♂/ Kovács); Dobrogea, Rezervaţia Canaraua
Fetii, 150 m, 19. V. 1994. (♂), legit L. Székely;
- Colecţia Gy. Szabó: Horia, jud. Tulcea, 30. V. 1984. (2 ♂♂); Canaraua
Fetii, jud. Constanţa, 25. VI. 1993. (5 ♂♂); 20. V. 1994. (♂); 2. VI. 1995. (♂);
23. V. 1997. (2 ♂♂); 24. V. 1997. (2 ♂♂), legit Gy. Szabó;
- Colecţia H. Neumann: Mangalia – Comorova, 3. VII. 1986. (7 ♂♂, 1
♀), (preparat genital nr. 211/♂/ Neumann), legit H. Neumann;
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- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii,
28-29. V. 1992. (♂); Munţii Baraolt, Ariuşd, 600 m, 23. VI. 2000. (♂), legit S.
Kovács & Z. Kovács;
Cochylimorpha discolorana (Kennel, 1899), (Fig. 57, 76, 94)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 15 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 57) este îngustă şi alungită, marginea costală concavă, vârful
rotunjit. Culoarea de fond este albă-gălbuie deschisă, strălucitoare. Desenul
maro-gălbui este format din mai multe elemente: o pată mică la baza aripii; o
linie îngustă de-a lungul treimii bazale a marginii costale; o bandă transversală
mediană îngustă, dreaptă, paralelă cu marginea externă a aripii, care porneşte
oblic de la mijlocul marginii costale şi se întinde până la marginea posterioară,
fiind întreruptă sub costa de o linie albă-gălbuie deschisă; o pată postmediană
triunghiulară pe marginea posterioară; o bandă transversală subapicală lată,
deschisă, uşor arcuită; două pete triunghiulare înguste pe marginea costală
chiar în faţa vârfului aripii; o linie îngustă de-a lungul marginii externe. Pata
maro închisă din celulă este mică, punctiformă, evidentă. Franjurile sunt de
culoare galbenă-ocru cu trei linii maro. Aripa posterioară este alungită şi
ascuţită, cenuşie-maronie deschisă, cu franjuri alb-gălbuie cu o linie cenuşie
deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 76): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi relativ lungi şi cu vârful aplatizat. Socii sunt înguşti şi relativ
lungi, triunghiulari. Transtilla în partea sa mediană mai lungă decât lată este
trapezoidală sau cu vârful rotunjit şi prezintă câteva sclerite dentiforme minuscule. Valva este lungă, îngustă şi cu vârful rotunjit. Sacculus este lung şi
îngust, terminându-se într-o apofiză scurtă rotunjită. Aedeagus este lung şi
îngust cu coecum penis puţin mai larg decât restul aedeagusului şi cu o apofiză
terminală lungă şi ascuţită. În vesica parţial căptuşită de sclerite dentiforme
mici este un cornutus scurt şi subţire, bine sclerotizat, de forma unui cui.
Armătura genitală femelă (Fig. 94): Papilele anale sunt alungite şi late.
Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt şi foarte lat. Apofizele posterioare şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi. Sterigma este îngustă,
relativ bine sclerotizată. Antrum este slab sclerotizat, prezintând sclerite dentiforme minuscule în jurul ostiumului. Ductus bursae este membranos, lung,
lăţindu-se treptat spre corpus bursae unde se găseşte şi un sclerit plat. Corpus
bursae este relativ mare, piriform, membranos, în partea sa distală găsindu-se
un sclerit plat extins, anterior net delimitat, care posterior se continuă în scleritul din ductus bursae.
OBSERVAŢII: Specia este foarte variabilă atât în privinţa coloraturii
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desenului cât şi a structurii armăturii genitale mascule, în special în forma
transtillei şi a lungimii cornutusului, uneori găsindu-se chiar doi cornuti (Razowski 1970: 172-173). Diferenţierea de speciile asemănătoare vezi la C. subwoliniana Danil.
Valva alungită cu vârful alungit, sacculus cu o apofiză terminală scurtă
şi rotunjită şi aedeagus relativ lat, uşor îndoit şi cu un cornutus relativ mare
caracterizează armătura genitală masculă.
Armătura genitală femelă este caracteristică datorită antrumului cu
sclerite dentiforme minuscule în jurul ostium bursae.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Conform datelor
din literatură (Razowski 1970: 163) adulţii zboară în aprilie şi iunie, exemplarele din România au fost colectate de la mijlocul lunii mai până la mijlocul
lui iunie. Este o specie cartacteristică biotopurilor halofile.
DISTRIBUŢIE: Larg răspândită în Asia Centrală, din Europa este
cunoscută numai din sudvestul Rusiei din Sarepta şi Munţii Caucaz şi din
România de la litoralul Mării Negre şi Delta Dunării. Deşi semnalată de
Kuznetsov (1978), Popescu-Gorj (1984) şi Razowski (1970), ea nu a fost
inclusă în lista lepidopterelor din Europa (Razowski 1996), dar figurează în
volumul dedicat Tortricidelor din Europa (Razowski 2002).
MATERIAL EXAMINAT: (4 exemplare, 1 preparat genital mascul)
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Dobrogea, Eforie Sud, VI. 1889. (1 ex.),
legit Dr. Worell; 20. V. 1932. (♂), (preparat genital nr. 7528/♂/ Razowski);
14. VI. 1932. (♂), legit A. Popescu-Gorj;
- Colecţia L. Rákosy: Delta Dunării, Sf. Gheorghe, 29-30. V. 1994. (♂),
(preparat genital nr. 1469/♂/ Kovács), legit L. Rákosy;
*Cochylimorpha discopunctana (Eversmann, 1844), (Fig. 58, 77, 95)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13-17 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă sau albă-cenuşie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 58) este îngustă şi alungită, cu vârful ascuţit. Culoarea de fond
este albă. Desenul cenuşiu-maroniu deschis constă dintr-o pată extinsă la baza
aripii, o linie îngustă de-a lungul jumătăţii bazale a marginii costale, o bandă
transversală mediană îngustă, o pată triunghiulară postmediană pe marginea
posterioară, o bandă transversală subapicală uşor arcuită, o pată triunghiulară
foarte mică în tornus şi o bandă cu marginile şterse de-a lungul marginii externe. Pata maro închisă din celulă este punctiformă. Franjurile sunt de culoare albă cu o linie cenuşie deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie
deschisă, iar franjurile albe au o linie cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 77): Tegumenul este trapezoidal cu pe95

dunculi scurţi şi cu vârful concav. Socii sunt înguşti şi triunghiulari. Transtilla,
în partea sa mediană mult mai lungă decât lată, este trapezoidală şi prezintă
câteva sclerite dentiforme minuscule. Valva este scurtă, lată, cu costa şi sacculus uşor divergente şi cu vârful ascuţit. Sacculus este relativ lung şi lat,
terminându-se într-o apofiză rotunjită proeminentă. Aedeagus este lung şi îngust, uşor îndoit, cu vârful bifid. Una dintre aceste vârfuri este o apofiză lungă
acoperită cu dinţi mici, iar cealaltă este alcătuită dintr-un grup de sclerite dentiforme lungi, bine sclerotizate. Nu are cornutus.
Armătura genitală femelă (Fig. 95): Papilele anale sunt late şi scurte.
Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi. Sterigma este slab sclerotizată şi
prezintă apofize triunghiulare lungi, care atârnă în ostium bursae membranos.
Antrum este membranos, triunghiular. Ductus bursae este relativ lung şi îngust. Pe corpus bursae relativ mare şi ovoid se găsesc signa formate dintr-un
sclerit plat relativ îngust, plicaturat şi grupuri de sclerite dentiforme de diferite
mărimi.
OBSERVAŢII: Se confundă relativ uşor cu Cochylimorpha obliquana Ev.
şi Cryptocochylis conjunctana Mann. Culoarea cenuşie a desenului relativ şters
şi banda transversală subapicală completă cu marginile regulate o deosebeşte
însă de ambele specii asemănătoare, o identificare sigură fiind de obicei
posibilă pe baza caracterelor morfologice externe.
În structura armăturii genitale mascule aedeagusul prezintă un vârf bifid
foarte caracteristic format dintr-o apofiză lungă acoperită cu dinţi mici şi dintrun grup de sclerite dentiforme lungi, bine sclerotizate.
Armătura genitală femelă se recunoaşte uşor datorită aspectului sterigmei, care prezintă apofize triunghiulare lungi, atârnând în ostium bursae.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Adulţii zboară
în lunile iulie-septembrie.
DISTRIBUŢIE: Este o specie semnalată din Asia Centrală şi în Europa
numai din câteva localităţi din Portugalia, România şi Sudul Rusiei. Exemplarele pe baza cărora Razowski (1970: 178) l-a semnalat din Dobrogea de la
Vasile Roaită s-ar putea să se afle în colecţia A. Popescu-Gorj, a cărei studiu
din păcate nu am putut termina.
Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844), (Fig. 59, 78, 96)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13-19 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă. Aripa anterioară (Fig.
59) este îngustă şi alungită, cu vârful ascuţit. Culoarea de fond este albăgălbuie deschisă. Desenul maro-cenuşiu deschis constă din trei pete alungite
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la baza aripii, o linie îngustă de-a lungul jumătăţii bazale a marginii costale, o
bandă transversală mediană îngustă întreruptă sub marginea costală, o bandă
transversală postmediană ruptă în două, formând o pată dreptunghiulară pe
marginea costală şi una rotunjită pe marginea posterioară, o bandă transversală
subapicală întreruptă în pete alungite de liniile albe, înguste ale nervaţiunii şi
câteva pete cu marginile şterse de-a lungul marginii externe. Pata din celulă
este foarte mică, punctiformă, maro închisă. Franjurile de culoare albă au o
linie maro. Aripa posterioară este albă-cenuşie deschisă, iar franjurile albe.
Armătura genitală masculă (Fig. 78): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi scurţi şi cu vârful concav. Socii sunt laţi şi triunghiulari. Transtilla,
în partea sa mediană foarte lată şi scurtă, are vârful convex şi prezintă câteva sclerite dentiforme minuscule. Valva este scurtă, lată, cu vârful rotunjit.
Sacculus este scurt şi relativ lat, terminându-se într-o apofiză triunghiulară
proeminentă. Aedeagus este scurt, îngust şi îndoit, cu vârful bifid. Vârfurile
sunt constituite din două apofize lungi, una acoperită cu sclerite dentiforme
mici, late sau bifide, iar cealaltă este lipsită de sclerite. Nu are cornutus.
Armătura genitală femelă (Fig. 96): Papilele anale sunt late şi scurte.
Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt aproximativ la fel de lungi, late. Sterigma este relativ îngustă,
bine sclerotizată. Antrum este membranos, lărgit în formă de sac. Ductus bursae este scurt şi îngust, cu un sclerit triunghiular mic în partea proximală. Corpus bursae este relativ mare, piriform, cu signa formate din grupuri de sclerite
dentiforme minuscule.
OBSERVAŢII: Este asemăntoare cu Cochylimorpha discopunctana Ev. şi
Cryptocochylis conjunctana Mann. Culoarea maro-cenuşie deschisă a desenului

o deosebeşte de prima, iar banda transversală subapicală întreruptă în pete
alungite de către liniile albe ale nervaţiunii de cea de a doua specie.
În structura armăturii genitale mascule transtilla foarte lată şi scurtă în
partea sa mediană, cu vârful convex şi cu câteva sclerite dentiforme minuscule, respectiv apofiza lungă, acoperită cu sclerite dentiforme mici, late sau bifide ale vârfului aedeagusului constituie caracterele cele mai importante care
o diferenţiază de speciile asemănătoare, C. jucundana Trsk. şi C. pyramidana
pyramidana Stdg.
Armătura genitală femelă se diferenţiază de C. discopunctana Ev. şi C.
pyramidana pyramidana Stdg. datorită antrumului membranos şi lărgit în formă
de sac, respectiv ductului bursae scurt şi îngust, cu un sclerit triunghiular mic
în partea proximală.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în rădăcina de Artemisia maritima L. Adulţii
zboară de la sfârşitul lunii mai până la începutul lunii septembrie. Este un element cartacteristic biotopurilor halofile.
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DISTRIBUŢIE: Este o specie semnalată numai din câteva ţări din Europa Centrală şi de Est: Austria, Slovacia, Ungaria, România şi Sudul Rusiei
(Sarepta, Munţii Ural şi Munţii Caucaz). Din România este citată de la Tecuci
(Nemeş & Dănilă 1970: 207) în catalogul colecţiei A. Alexinschi. Recent a
fost găsită şi prin sărăturile din Banat (Neumann 1998: 191). Semnalarea speciei de la Dateş de Vicol (1996) s-a dovedit a fi greşită, exemplarele aparţin de
fapt speciei C. halophilana halophilana (Christoph, 1872). Alte exemplare încă
nepublicate au fost colectate în Delta Dunării.
MATERIAL EXAMINAT: (48 exemplare, 1 preparat genital mascul, 2
preparate genitale femele)
- Colecţia MNINGA: Delta Dunării, Gura Portiţei, 16. VI. 1995. (10
ex.), legit D. Ruşti & M. Stănescu;
- Colecţia H. Neumann: Peciu Nou (Bociar), jud. Timiş, 1. IX. 1994. (1
ex.); 26. V. 1995. (12 ex.); 16. VI. 1995. (2 ex.); 1. VII. 1995. (3 ex.); 19. V.
1996. (2 ex.); 19. VII. 1996. (3 ex.); 21. VII. 1996. (3 ex.); 10. VIII. 1996. (♀),
(preparat genital nr. 1331/♀/ Kovács); 1. VI. 1997. (2 ex.), (preparat genital
nr. 1330/♂/ Kovács); 20. VIII. 1998. (2 ex.); 22. VII. 1999. (1 ex.); 21. VIII.
2000. (2 ex.); Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 24. VIII. 2001. (1 ex.); Nădab,
jud. Arad, 4. VIII. 1996. (1 ex.), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Delta Dunării, Gura Portiţei, 16.
VI. 1995. (♀), (preparat genital nr. 1336/♀/ Kovács), legit D. Ruşti & M.
Stănescu;
*Cochylimorpha jucundana (Treitschke, 1835), (Fig. 60, 79, 97)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 16 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 60) este îngustă şi alungită, cu vârful ascuţit, uşor concavă
în marginea costală. Culoarea de fond galbenă-ocru deschisă este acoperită
uniform de-a lungul marginilor şi în treimea apicală a aripii de solzi marogălbui deschise. Desenul maro-gălbui deschis este format dintr-o pată a marginii posterioare îngustă şi oblică, care se întinde spre costa şi se termină în
faţa petei din celulă şi dintr-un şir de linii longitudinale înguste aşezate de-a
lungul nervaţiunii în treimea apicală a aripii. Pata din celulă, maro deschisă şi
înconjurată de un halou alb-gălbui triunghiular este foarte mică, punctiformă.
Franjurile sunt maro închise cu o linie galbenă-ocru. Aripa posterioară este
cenuşie deschisă, iar franjurile de culoare albă-gălbuie deschisă au o linie
cenuşie foarte deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 79): Tegumenul rotunjit are pedunculi
scurţi şi vârful concav. Socii sunt laţi şi triunghiulari. Transtilla, în partea sa
mediană lată şi scurtă, are vârful rotunjit. Valva este scurtă, lată, cu costa şi
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sacculus uşor divergente şi cu vârful rotunjit. Sacculus este scurt şi relativ lat,
terminându-se într-o apofiză triunghiulară lată. Aedeagus este scurt şi îngust,
uşor îndoit, cu vârful bifid. Vârfurile sunt constituite din două apofize lungi,
una acoperită cu sclerite dentiforme mici, iar cealaltă este lipsită de sclerite.
Nu are cornutus.
Armătura genitală femelă (Fig. 97): Papilele anale sunt scurte, înguste şi
îndoite în formă de semicerc. Ovipozitorul este scurt, dar lat. Tergitul VIII este
scurt. Apofizele anterioare sunt mult mai lungi decât cele posterioare, toate
fiind relativ groase. Sterigma este lată, slab sclerotizată. Antrum, în formă de
sac, este îngust şi membranos. Ductus bursae este scurt şi îngust iar corpus
bursae rotunjit, ambele fiind membranoase. Corpus bursae este numai parţial
căptuşit de signa formate din sclerite dentiforme minuscule.
OBSERVAŢII: De specia cea mai asemănătoare, C. fucatana Snellen,
se poate diferenţia datorită petei marginii posterioare oblice, care se întinde
spre costa în faţa petei din celulă, care la rândul ei este înconjurată de un halou
alb.
Armătura genitală masculă seamănă foarte mult cu C. pyramidana
Stdg., diferenţierea făcându-se cu ajutorul transtillei, lată şi rotunjită în partea
mediană.
Armătura genitală femelă este caracteristică datorită unui antrum îngust, membranos, în formă de sac, a ductului bursae membranos, scurt şi îngust, şi a corpului bursae rotunjit şi căptuşit numai parţial cu signa formate din
sclerite dentiforme minuscule.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Conform datelor
din literatură (Razowski 1970: 183) adulţii zboară în luna iunie.
DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în zonele mediteraneene-submediteraneene ale Europei. Din România a fost semnalată de la Băile Herculane de Rebel (1911: 401), el însuşi menţionând că nu a văzut exemplarele,
datele le-a preluat de la Uhrik. Probabil pe baza acestei semnalări apare atât
în lista microlepidopterelor din România (Popescu-Gorj 1984) cât şi în cea a
Europei (Razowski 1996).
Cochylimorpha straminea (Haworth, [1811]), (Fig. 61, 80, 98)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 13,5-21 mm. Ceafa, fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru
deschisă. Aripa anterioară (Fig. 61) este lată şi alungită, cu vârful ascuţit şi
marginea externă dreaptă sau convexă. Culoarea de fond este albă-gălbuie
deschisă, perlată, slab strălucitoare. Grupuri mari de solzi de culoare galbenăocru se suprapun culorii de fond acoperind-o în mare parte sub forma unor
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pete neregulate dispersate uniform pe toată suprafaţa aripii. Desenul este
maro-gălbui deschis şi/sau închis, format dintr-o pată a marginii posterioare
şi numeroase pete izolate mici dispersate de-a lungul marginilor şi în centrul
aripii deasupra celulei. Franjurile sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-gălbuie foarte deschisă, iar franjurile alb-gălbuie
au o linie maro foarte deschisă.
Femelă. Aripa anterioară este mai lată, petele mari de solzi de culoare
galbenă-ocru suprapuse culorii de fond sunt mai extinse, iar desenul maro este
mai restrâns decât la mascul.
Armătura genitală masculă (Fig. 80): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi scurţi şi cu vârful plat. Socii sunt foarte mici. Transtilla, în partea
sa mediană relativ îngustă şi scurtă prezintă sclerite dentiforme mici pe vârf.
Valva este lungă, lată, cu vârful ascuţit. Sacculus este foarte lung şi relativ lat.
Aedeagus este scurt şi îngust, drept, cu o apofiză terminală ascuţită, în vesică
cu un cornutus mic, îndoit, bine sclerotizat.
Armătura genitală femelă (Fig. 98): Papilele anale sunt lungi şi înguste,
ovipozitorul este scurt. Tergitul VIII este scurt. Apofizele anterioare sunt mai
lungi decât cele posterioare. Sterigma este lată, membranoasă, cu marginea
distală bine sclerotizată. Antrum este îngust, bine sclerotizat. Ductus bursae
este scurt şi îngust, corpus bursae îngust şi alungit, ambele sunt membranoase
şi nu au signum.
OBSERVAŢII: Desenul este foarte variabil, de la exemplare foarte
şterse până la cele contrastante. Specia cea mai asemănătoare este C. alternana
Steph., de care se poate diferenţia în primul rând datorită marginii externe
drepte sau convexe.
Armătura genitală masculă seamănă foarte mult tot cu C. alternana
Steph. de care se poate diferenţia cel mai uşor pe baza aspectului valvei şi a
aedeagusului.
Armătura genitală femelă este caracteristică datorită antrumului îngust,
bine sclerotizat şi a sterigmei late, membranoase, cu marginea distală bine
sclerotizată.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc din septembrie până în mai în înflorescenţa
şi fructul speciilor de Scabiosa, Artemisia şi Centaurea. Adulţii zboară în două
generaţii în lunile mai şi iunie, respectiv august şi septembrie.
DISTRIBUŢIE: Este o specie larg răspândită în toată Europa. Din
România a fost semnalată din foarte multe localităţi, practic din toate regiunile
ţării. Deşi în materialul examinat de noi nu am găsit exemplare din Moldova,
pentru acest ţinut pot fi citate datele catalogului colecţiei A. Alexinschi
Valea David şi Bârnova (Nemeş & Dănilă 1970: 208) şi V. Olaru: Pădurea
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Gârboavele (Marcu & Rákosy 2002: 37). Alte date din literatură: Câmpia
Transilvaniei: Feldioara şi Pădurenii (Rothschild 1912: 26); Munţii Retezat
(Diószeghy 1929-1930); Suceava (Popescu-Gorj & Nemeş 1965); valea Cernei
(Nemeş 1972); Remetea Mare, Vasile Roaită, Mangalia şi Timişoara (König
1975: 52); Delta Dunării, Grindul Letea (Popescu-Gorj 1985a); Sinaia, Poiana
Şarânga (Popescu-Gorj 1995: 183).
MATERIAL EXAMINAT: (156 exemplare, 4 preparate genitale mascule, 1 preparat genital femel)
- Colecţia L. Diószeghy: Ineu (Arad), 4. VII. 1938. (♂); 22. VIII. 1938.
(♂); 7. IX. 1938. (♀), legit L. Diószeghy;
- Colecţia D. Czekelius: Sibiu, Viile Sibiului, IX. 1919. (♀); 2. VI. 1920.
(♀); 3. VI. 1927. (♂); 8. IX. 1929. (♂), legit D. Czekelius; Ocna Dejului,
1922. (♀), legit Dr. E. Kiss;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Dobrogea, Pădurea Hagieni, 13. IX. 1976.
(♂), legit A. Popescu-Gorj;
- Colecţia TTM: Munţii Retezat, 1000 m, 9. VII. 1922. (♀), legit L.
Dobay; Munţii Retezat, 800 m, 21. VI. 1927. (♂), legit L. Diószeghy; Brăila,
24. VII. 1959. (♀), legit L. Gozmány;
- Colecţia V. Vicol: Săbed, 14. VI. 1975. (♀); Dobrogea, Pădurea Hagieni,
13. IX. 1976. (♂); Pănet, deal, 2. IX. 1984. (♂), (preparat genital nr. 1216/♂/
Vicol); Corunca, 10. IX. 1984. (♀); 12. IX. 1984 (♀), (preparat genital nr.
1227/♀/ Vicol); Dobrogea, Băneasa, 24. V. 1985. (♂); Chinari, lumină, 14.
VIII. 1985. (♀); 25. VII. 1985, (2 ♂♂), (preparat genital nr. 1229/♂/ Vicol);
26. VII. 1985. (♂), (preparat genital nr. 1241/♂/ Vicol); Sânmarghita, lumină,
29. VIII. 1985. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1228/♂/ Vicol); 24-25. V.
1993. (5 ♂♂); 25-26. V. 1993. (3 ♂♂); 7-8. VI. 1993. (♀); 9-10. VI. 1993.
(2 ♀♀); 11-12. VIII. 1994. (2 ♂♂); 2-3. IX. 1994. (2 ♀♀); 3-4. IX. 1994. (2
♀♀); 10-11. VI. 1995. (2 ♂♂); 22-23. V. 1996. (♂); 21-22. VI. 1996. (2 ♀♀);
28-29. VII. 1996. (2 ♂♂); 30-31. VIII. 1996. (4 ♂♂); 12. V. 1997. (♂); 15-16.
V. 1997. (2 ♂♂), (preparat genital nr. 1466/♂/ Kovács); 17-18. VIII. 1997. (1
♂, 1 ♀); Dâmbu Mureş, 13. VI. 1994. (♂); Râmeţ, Alba, 24-25. VIII. 1995. (1
♂, 1 ♀), legit V. Vicol;
- Colecţia L. Székely: Dobrogea, Pădurea Hagieni, 14. IX. 1984. (♂);
5. X. 1995. (♀); Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii, 150 m, 28. VII. 1990.
(♂); 22. IX. 1991. (♂); 16. X. 1992. (2 ♀♀), (preparat genital nr. 740/♀/
Kovács); 17. X. 1992. (3 ♂♂); 20. V. 1994. (♀), legit L. Székely;
- Colecţia Gy. Szabó: Turulung, Satu Mare, 6. IX. 1974. (2 ♂♂); 25.
VII. 1978. (♂); Canaraua Fetii, jud. Constanţa, 19. V. 1983. (♀); 1. VI. 1995.
(♀); 3. VI. 1995. (♀); 1. X. 1995. (♀); Pădurea Hagieni, jud. Constanţa, 13.
IX. 1976. (1 ♂, 3 ♀♀); 22. IX. 1980. (♀); 1. IX. 1982. (♀); 17. IX. 1984. (1
♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 874/♂/ Kovács); 15. X. 1989. (2 ♀♀), legit Gy.
Szabó;
- Colecţia H. Neumann: (27 ♂♂, 4 ♀♀) Băile Herculane, Pecinişca, 22.
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VIII. 1981. (♀); Banat, Diniaş, jud. Timiş, 2. IX. 1986. (2 ♂♂), (preparat
genital nr. 135/♂ şi 148/♂/ Neumann); Dobrogea, Mangalia, Comorova, 26.
IX. 1986. (♂); Dragşina, jud. Timiş, 27. VIII. 1986. (1 ex.); 12. V. 1989. (♂);
18. VII. 2000. (1 ex.); 11. V. 2001. (2 ex.); 13. VI. 2001. (1 ex.); Ghiroda,
jud. Timiş, 21. V. 1999. (♂), (preparat genital nr. 405/♂/ Neumann); 20. VIII.
1999. (2 ex.); 28. IV. 2001. (2 ex.); 14. V. 2001. (1 ex.); 29. VI. 2001. (1 ex.);
Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 6. VIII. 1997. (1 ex.); 17. V. 2000. (8 ex.); 10.
VIII. 2000. (2 ex.); 24. VIII. 2001. (2 ex.); Şarlota, jud. Timiş, 16. VI. 2001. (1
ex.); Şilindia, jud. Arad, 20. V. 2000. (1 ex.), legit H. Neumann;
- Colecţia L. Rákosy: Dobrogea, Hagieni, 70 m, 7. IX. 1982. (♀); 9. IX.
1982. (♂); 9. X. 1996. (♀); Delta Dunării, Mila 23, 11-17. VI. 1984. (♀); Delta
Dunării, Pădurea Caraorman, 7. IX. 1992. (3 ♂♂, 1 ♀); Dobrogea, Enisala,
23. VI. 1991. (♂); Dobrogea, Canaraua Fetii, 24. V. 1993. (♀); Dobrogea,
Pădurea Babadag, 150 m, 19. VI. 1995. (♀); 4. IX. 1997. (♀); Dobrogea,
Munţii Măcin, Greci, 300 m, 3. IX. 1997. (1 ♂, 2 ♀♀), legit L. Rákosy; Jucu
de Sus, 12. IX. 1990. (♀), legit: C. Bere;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Glodeni, jud. Mureş, 22-24. V.
1985. (♂), (preparat genital nr. 407/♂/ Kovács); 17-29. VI. 1987. (♀); 1721. V. 1989. (♀); 3-7. VI. 1989. (♂); Toldal, jud. Mureş, 31. VIII. 1987. (3
♂♂); 13. V. 1989. (♂); 17-19. VI. 1991. (♀); Câmpia Transilvaniei, Căpuşu de
Câmpie, 18. V. 1996. (♀); Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii, 16-17. VIII.
1991. (1 ♂, 3 ♀♀), (preparat genital nr. 406/♂/ Kovács); 28-29. V. 1992. (3
♂♂); 17. V. 1994. (♀); Dobrogea, Lespezi, 18. V. 1994. (♀); Dobrogea, Munţii
Măcin, Culmea Pricopanului, 150-200 m, 24. VIII. 1999. (♂); Dobrogea, Valea
Casimcei, Cheia, 27. VIII. 1999. (♂); Munţii Baraolt, Ariuşd, 600 m, 10. VIII.
1999. (♀); 22. VIII. 2000. (♀); Munţii Apuseni, Munţii Trascăului, Piatra Secuilor (Rimetea), 6. V. 2000. (2 ♂♂); Derpresiunea Trei Scaune, Mestecănişul
de la Reci, 540 m, 17. V. 2002. (4 ♂♂); Munţii Ciucului, Racu, 650 m, 9. VII.
2004. (♀); 25. VIII. 2004. (♂), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834), (Fig. 62, 81, 99)
ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 14-18 mm. Ceafa,
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă.
Aripa anterioară (Fig. 62) este lată şi alungită, cu vârful ascuţit şi cu marginea
externă concavă. Culoarea de fond este albă-gălbuie deschisă, perlată, slab
strălucitoare. În zonele bazale şi subapicale ale aripii grupuri mari de solzi de
culoare galbenă-ocru acoperă culoarea de fond, formând o pată bazală respectiv o bandă transversală subapicală evidentă, marginea bazală a benzii transversale subapicale este net delimitată, evidentă. Desenul este maro-gălbui deschis şi/sau închis, constând dintr-o pată a marginii posterioare şi numeroase
pete izolate mici dispersate de-a lungul marginilor aripii. Franjurile sunt de
culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-gălbuie foarte
deschisă, iar franjurile alb-gălbuie au o linie maro foarte deschisă.
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Femelă. Anvergura aripilor anterioare: 23 mm. Aripa anterioară este
mai lată decât la mascul, petele mari de culoare galbenă-ocru suprapuse culorii de fond sunt mai extinse, dispersate pe toată aripa. Aripa posterioară este
cenuşie-maronie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 81): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi scurţi şi cu vârful plat. Socii sunt foarte înguşti, triunghiulari. Transtilla, în partea sa mediană lată şi relativ scurtă, are vârful bifid şi prezintă
sclerite dentiforme minuscule. Valva este scurtă, lată, cu costa şi sacculus uşor
divergente şi cu vârful ascuţit. Sacculus este relativ lung şi foarte lat. Aedeagus
este lung şi îngust, bifid, cu o apofiză îngustă, ascuţită, bine sclerotizată şi una
trapezoidală mai slab sclerotizată şi cu capătul distal mai lat. Nu are cornutus.
Caulis este foarte dezvoltat, înconjoară partea distală bifidă a aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 99): Papilele anale sunt scurte şi înguste.
Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare sunt
scurte, apofizele anterioare puţin mai lungi. Antrum este scurt, bine sclerotizat
şi învelit într-o membrană largă, iar sterigma slab sclerotizată se află pe partea
posterioară a acestei membrane. Ductus bursae este scurt şi lat, corpus bursae
alungit, ambele fiind membranoase, cu signa formate din sclerite dentiforme
mici, care căptuşesc în întregime corpus bursae.
OBSERVAŢII: Specia cea mai asemănătoare este C. straminea Haw.,
de care se poate diferenţia în primul rând datorită marginii externe concave a
aripii anterioare şi benzii transversale subapicale net delimitate, evidente.
Armătura genitală masculă se poate diferenţia de C. straminea Haw. pe
baza aspectului valvei cu sacculus foarte lat şi a aedeagusului cu caulis extrem
de dezvoltat.
Armătura genitală femelă poate fi caracterizată printr-un antrum scurt,
bine sclerotizat şi învelit într-o membrană largă şi prin corpus bursae alungit
şi căptuşit cu sclerite dentiforme mici.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc din septembrie până în mai, respectiv iulie
şi august, în înflorescenţa şi fructul de Centaurea scabiosa L. Adulţii zboară
în două generaţii în iunie, respectiv septembrie.
DISTRIBUŢIE: Este o specie larg răspândită în Europa şi Asia Mică.
Din România a fost semnalată din Moldova de la Valea lui David (Iaşi), Iaşi
şi Ponoare-Bosanci (Nemeş & Peiu 1968, 1970). Noi am examinat exemplare
din Dobrogea, Banat şi Transilvania.
MATERIAL EXAMINAT: (20 exemplare, 6 preparate genitale mascule, 1 preparat genital femel)
- Colecţia V. Vicol: Săbed, 14. VI. 1975. (♂); Pănet, deal, 6. IX. 1984.
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(♂), (preparat genital nr. 1467/♂/ Kovács); Coronca, 12. IX. 1984. (♂); Sânmarghita, lumină, 2-3. IX. 1994. (♂), legit V. Vicol;
- Colecţia Gy. Szabó: Turulung, Satu Mare, 7. IX. 1974. (♂); 5. VI.
1988. (♂), (preparat genital nr. 875/♂/ Kovács); Pădurea Ciondreşti, 10. VI.
1982. (♂), (preparat genital nr. 882/♂/ Kovács); Medieşul Aurit, Satu Mare,
16. VI. 1989. (♀); 19. VI. 1989. (♂); 13. IX. 1989. (♂); Suat, Cluj, 22. VI.
1992. (♂), (preparat genital nr. 881/♂/ Kovács), legit Gy. Szabó;
- Colecţia H. Neumann: Dragşina, jud. Timiş, 24. VIII. 1989. (♂), (preparat genital nr. 146/♂/ Neumann); Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, 15. IX. 1990.
(♂), (preparat genital nr. 147/♂/ Neumann), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Toldal, jud. Mureş, 22. VI. 1987.
(♀), (preparat genital nr. 424/♀/ Kovács); Câmpia Transilvaniei, Lechinţa,
jud. Mureş, 31. VIII. 1996. (♂), (preparat genital nr. 687/♂/ Kovács); Dobrogea, Munţii Măcin, Culmea Pricopanului, 150-200 m, 24. VIII. 1999. (2 ♂♂),
(preparat genital nr. 1348/♂ şi 1349/♂/ Kovács); Dobrogea, Grindul Chituc,
Vadu, litoral, 28. VIII. 1999. (♂); 28. VII. 2000. (♂); 30. VIII. 2003. (3 ♂♂),
legit S. Kovács & Z. Kovács;
Specii nesemnalate din România
Cochylimorpha blandana (Eversmann, 1844), (Fig. 63, 82) (= punctulatana (Kennel, 1900))
ADULT: Mascul (Fig. 63). Anvergura aripilor anterioare: 16-17 mm.
Ceafa, fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru
deschisă. Aripa anterioară este lată şi alungită, cu vârful ascuţit. Culoarea
de fond este galbenă-ocru deschisă, slab strălucitoare, presărată cu grupuri
mari de solzi perlaţi dispersaţi pe toată suprafaţa aripii. Desenul maro deschis
este reprezentat de pete izolate mari, dispersate predominant în centrul aripii.
Franjurile sunt de culoare galbenă-ocru mai deschise decât fondul aripii. Aripa
posterioară este cenuşie-maronie deschisă, franjurile alb-gălbuie au o linie
maro foarte deschisă.
Femelă. Anvergura aripilor anterioare este mai mică ca la mascul: 14
mm (Nupponen K. & al. 2001: 98).
Armătura genitală masculă (Fig. 82): Tegumenul este lat cu pedunculi
scurţi şi cu vârful rotunjit. Socii sunt scurţi, mai groşi bazal şi înguşti apical.
Transtilla în partea sa mediană este relativ îngustă, dar totuşi mai lată decât
lungă, are vârful uşor concav, şi prezintă sclerite dentiforme minuscule. Valva
este lungă, lată şi cu vârful rotunjit. Sacculus este lung şi relativ lat. Aedeagus
este scurt şi relativ lat, cu o apofiză terminală scurtă şi ascuţită. Coecum penis
nu este mai larg decât restul aedeagusului. Partea dorso-distală a vesicii este
căptuşită cu sclerite dentiforme minuscule, iar în vesica este un cornutus mai
lung decât jumătatea aedeagusului, bine sclerotizat, de forma unui cui.
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Armătura genitală femelă: este încă necunoscută.
OBSERVAŢII: Prezenţa petelor mari de solzi perlaţi şi cele maro deschise ale desenului, dispersate pe toată suprafaţa aripii anterioare o deosebesc
de C. meridiana Staudinger şi C. nomadana Erschoff.
Armăturile genitale ale grupului de specii meridiana sunt foarte
asemănătoare, diferenţierea lor fiind foarte dificilă.
În literatura de specialitate este menţionată femela numai de Nupponen
K. & al. (2001: 98), se publică anvergura aripilor, dar descrierea femelei sau
figura armăturii genitale femele nu este dată.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă nu sunt cunoscute. Adulţii zboară
în iulie şi august.
DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în Ucraina, sudul Rusiei şi
Libanon. Considerăm că semnalerea ei din România este probabilă în primul
rând din Dodrogea şi Moldova.
Cochylimorpha pyramidana pyramidana (Staudinger, 1870), (Fig.
64, 83, 100)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 16-19 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare maro-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 64) este relativ lată şi alungită, marginea costală concavă,
vârful ascuţit. Culoarea de fond este albă sau albă-gălbuie deschisă, slab
strălucitoare. Desenul maro-ruginiu închis, foarte extins, ocupă aproape toată
suprafaţa aripii, lăsând liber numai pete mici şi linii înguste, unde se vede
coloarea de fond, acestea sunt: o pată alungită la baza aripii; patru pete mici
înşirate de-a lungul marginii costale; în jumătatea posterioară a aripii câte o
linie îngustă oblică corespunzătoare marginii bazale şi marginii apicale ale
benzii transversale mediane, nervurii CuA1, marginii laterale a benzii transversale subapicale şi de-a lungul marginii externe sub apex. Desenul este maro
închis de-a lungul marginii anterioare. Franjurile maro-ruginii au trei linii de
culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este alungită şi ascuţită,
cenuşie-maronie închisă, iar franjurile alb-gălbuie au o linie cenuşie-maronie
închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 83): Tegumenul este trapezoidal cu
pedunculi relativ lungi şi cu vârful concav. Socii sunt înguşti şi triunghiulari.
Transtilla, îngustă şi scurtă în partea sa mediană, are vârful acoperit cu dinţi.
Valva este scurtă, lată, cu costa şi sacculus divergente şi cu vârful rotunjit.
Sacculus este scurt şi relativ lat, terminându-se într-o apofiză triunghiulară
mică. Aedeagus este scurt şi îngust, uşor îndoit, Vârful bifid are două apofize
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lungi, una acoperită cu sclerite dentiforme mici ascuţite, cealaltă fără sclerite.
Nu are cornutus.
Armătura genitală femelă (Fig. 100): Papilele anale sunt late şi scurte.
Ovipozitorul este alungit. Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare sunt
scurte, cele anterioare mai lungi. Sterigma este relativ îngustă, bine sclerotizată.
Antrum este membranos, ovoid. Ductus bursae este scurt şi îngust. Corpus
bursae este relativ mare, ovoid-alungit, cu signa formate din sclerite plate înguste, slab sclerotizate, îndoite şi grupuri de sclerite dentiforme de diferite
mărimi.
OBSERVAŢII: Desenului maro-ruginiu închis extrem de extins a aripii
anterioare este deosebit de caracteristică.
Armătura genitală masculă seamănă cu cea a speciei C. jucundana
Trsk., diferenţierea fiind posibilă datorită structurii părţii mediane a transtillei, îngustă şi acoperită cu dinţi foarte ascuţiţi.
Armătura genitală femelă este caracteristică datorită aspectului antrumului ovoid.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Adulţii zboară
în lunile iunie, iulie şi august.
DISTRIBUŢIE: Este o specie cunoscută din sudvestul Rusiei şi Asia
Centrală. În Europa trăieşte subspecia nominativă, subspecia C. pyramidana
emiliana (Kennel, 1919) este răspândită în Tuva (estul Munţilor Tannu-Ola)
şi Mongolia (Kuznetsov & al. 1998: 203; Nupponen K. & al. 2001: 102; Razowski 2002: 45). Considerăm că specia ar putea fi semnalată şi din România.
Genul Phalonidia Le Marchand, 1933
Diagnostic: ADULT. Palpii labiali sunt relativ scurţi, segmentul al doilea este mult lăţit în partea subterminală iar segmentul al treilea este scurt.
Antenele ajung până la jumătatea aripilor anterioare.
Aripile anterioare (Fig. 101-108) sunt alungite, cu marginea costală
puţin îndoită în zona bazală şi uşor convexă în rest. La masculi cuta cu androconiile lipseşte. Vârful este scurt. Marginea externă este dreaptă. Toate nervurile sunt independente. Chorda, CuP şi trunchiul M sunt atrofiate. Originea
nervurii R1 este la mijlocul celulei, nervura R5 se termină în vârful aripii. Nervura CuA2 porneşte de la mijlocul celulei.
Aripile posterioare sunt înguste, apexul este uşor proeminent şi ascuţit.
Nervura Sc+R1 este scurtă, depăşeşte doar cu puţin jumătatea marginii costale.
Nervurile Rs-M1 sunt pedunculate, toate celetalte sunt independente.
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Dimorfismul sexual este puţin evident.
Armătura genitală masculă (Fig. 109-116): Tegumenul este lat, slab
sclerotizat, cu pedunculi scurţi. Uncus lipseşte. Socii sunt laţi şi de regulă
lungi. Vinculum este puternic, ramurile sale nu sunt sudate ventral, capetele
fiind libere sau unite doar de o membrană fină. Valvele sunt înguste şi alungite.
Costa este relativ bine sclerotizată. Sacculus este scurt şi relativ bine sclerotizat, prezintă frecvent o apofiză terminală. Transtilla este îngustă, cu părţile
sale laterale relativ late şi cu partea sa mediană proeminentă. Juxta este lată,
simplă, plată, cu marginea ventrală rotunjită. Aedeagus este lat, cu o apofiză
terminală evidentă pe partea sa ventro-posterioară. Vesica este căptuşită cu
sclerite dentiforme minuscule. Cornutus este scurt, de forma unui cui. Caulis
este scurt.
Armătura genitală femelă (Fig. 117-124): Ovipozitorul este normal
conformat şi scurt. Apofizele posterioare sunt scurte, cele anterioare puţin mai
lungi. Tergitul VIII este scurt. Sterigma este fină. Antrum este prezent sub
forma unui inel lat şi puternic sclerotizat. Bursa copulatrix are ductus bursae şi
corpus bursae bine diferenţiate. Ductus bursae este scurt şi membranos. Corpus bursae este membranoasă, cu signa variabile, constituite din sclerite plate
puternic sclerotizate, drepte sau plicaturate şi sclerite dentiforme aranjate în
formă de cerc.
Observaţii: În trecut au fost încluse în acest gen şi speciile, care acum
aparţin genului Gynnidomorpha.
Răspândire: Genul este răspândit pe tot globul, în palearctic sunt cunoscute 16 specii, în Europa 8, dintre care 7 prezente şi în România.
Lista speciilor de Phalonidia din România
Phalonidia Le Marchand, 1933
Brevisociaria Obraztsov, 1943
gilvicomana (Zeller, 1847)
flaviscapulana Herrich-Schäffer, 1851
gratiosana De La Harpe, 1858
curvistrigana (Stainton, 1859)
manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
notulana Zeller, 1847
udana Guenée, 1845
tolli Razowski, 1960
affinitana affinitana (Douglas, 1846)
cancellana Zeller, 1847
inulana Constant, 1884
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littorana Galvagni, 1906
affinitana tauriana (Kennel, 1899)
acutana (Kennel, 1913)
albipalpana (Zeller, 1847)
contractana (Zeller, 1847)
manifestana Kennel, 1900
exaequata Meyrick, 1923
thermoconis Meyrick, 1925
Cheia de determinare a speciilor de Phalonidia din România
bazată pe morfologia externă a adultului
1 ( 2 ) - desenul aripii anterioare este de tip reticulat, difuz, se schiţează
numai pata tornală ......................................................... acutana Kenn.
2 ( 1 ) - desenul aripii anterioare constă din banda transversală mediană,
banda transversală subapicală şi inconstant pata tornală
3 ( 6 ) - benzile transversale sunt late, banda transversală mediană este mult
mai lată la marginea costală a aripii, decât la marginea posterioară
4 ( 5 ) - culoarea de fond este galbenă-ocru uşor maronie, benzile transversale
sunt foarte late, aproape confluente la marginea costală a aripii, separate
doar de o bandă postmediană foarte îngustă ................. gilvicomana Z.
5 ( 4 ) - culoarea de fond este galbenă-maronie, benzile transversale sunt late,
dar sunt net delimitate de o bandă postmediană lată ..............................
....................................................................................curvistrigana Stt.
6 ( 3 ) - benzi transversale sunt înguste şi/sau întrerupte sub marginea costală
a aripii
7 (10) - banda transversală mediană este îngustă, completă, foarte bine
delimitată, banda transversală subapicală este evidentă
8 ( 9 ) - culoarea de fond este galbenă-ocru, desenul este maro-ruginiu
deschis, banda transversală mediană prezintă o apofiză laterală mică
corespunzătoare petei din celulă ................................... albipalpana Z.
9 ( 8 ) - culoarea de fond este galbenă-maronie, desenul maro-gălbui deschis,
banda transversală mediană se îngustează sub marginea costală şi la
marginea posterioară ..................................................... contractana Z.
10 ( 7 ) - banda transversală mediană este mai lată, câteodată întreruptă sub
marginea costală a aripii, banda transversală subapicală este ştearsă sau
absentă
11 (12) - banda transversală subapicală este ştearsă, dar prezentă ...................
........................................................................................manniana F. R.
12 (11) - banda transversală subapicală lipseşte sau este incompletă
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Fig. 101-108: aripile anterioare ale speciilor de Phalonidia: 101 – Ph. gilvicomana
(Zeller, 1847) ♀; 102 – Ph. curvistrigana (Stainton, 1859) ♂; 103 – Ph.
manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839) ♂; 104 – Ph. affinitana affinitana
(Douglas, 1846) ♂; 105 – Ph. affinitana tauriana (Kennel, 1899) ♂; 106
– Ph. acutana (Kennel, 1913) ♂; 107 – Ph. albipalpana (Zeller, 1847) ♂;
108 – Ph. contractana (Zeller, 1847) ♂; (original).
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13 (14) - desenul se reduce la o bandă transversală mediană întreruptă sau
redusă la o pată a marginii posterioare şi o pată tornală foarte mică . ....
................................................................ affinitana affinitana Douglas
14 (15) - desenul este slab delimitat, se extinde şi asupra regiunilor subapicale
şi apicale sub forma unei zone mai închise .. affinitana tauriana Kenn.
Cheia de determinare a speciilor de Phalonidia din România
bazată pe structura armăturii genitale mascule
1
2
3
4
5
6

( 4 ) - sacculus nu are apofiză terminală
( 3 ) - valva este îngustă, cornutus mare ............................. contractana Z.
( 2 ) - valva este lată, cornutus mic ..................................... acutana Kenn.
( 1 ) - sacculus se termină într-o apofiză terminală
( 8 ) - pe sacculus apofiza terminală este ascuţită
( 7 ) - vârful valvei este lungă, sacculus foarte lat, apofiza terminală foarte
mică ............................................................................... gilvicomana Z.
7 ( 6 ) - vârful valvei este mai scurtă, sacculus mai puţin lat, apofiza terminală
foarte groasă ............................................................. curvistrigana Stt.
8 ( 5 ) - pe sacculus apofiza terminală este rotunjită
9 (14) - cornutus este îngust, doar discret îngroşat bazal
10 (13) - cornutus este mai lung decât partea mediană a transtillei
11 (12) - partea mediană a transtillei, valva şi aedeagus sunt mai înguste .......
....................................................................... affinitana tauriana Kenn.
12 (11) - partea mediană a transtillei, valva şi aedeagus sunt mai late .............
................................................................ affinitana affinitana Douglas
13 (11) - cornutus este mai scurt decât partea mediană a transtillei .................
......................................................................................... albipalpana Z.
14 ( 9 ) - cornutus este gros, evident îngroşat bazal................. manniana F. R.
Cheia de determinare a speciilor de Phalonidia din România
bazată pe structura armăturii genitale femele
1 (10) - ductus bursae este scurt
2 ( 7 ) - în corpus bursae scleritele dentiforme mari sunt aranjate circular
3 ( 4 ) - cercul este foarte bine conturat, ductus bursae este scurt ..................
....................................................................................curvistrigana Stt.
4 ( 3 ) - cercul este slab conturat, format din sclerite dentiforme relativ mici,
ductus bursae este foarte scurt
5 ( 6 ) - sterigma este lată . ............................ affinitana affinitana Douglas
6 ( 5 ) - sterigma este fină .................................... affinitana tauriana Kenn.
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Fig. 109-111: armăturile genitale mascule ale speciilor de Phalonidia: 109 – Ph.
gilvicomana (Zeller, 1847); 110 – Ph. curvistrigana (Stainton, 1859); 111
– Ph. manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839); (original).
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Fig. 112-114: armăturile genitale mascule ale speciilor de Phalonidia: 112 – Ph.
affinitana affinitana (Douglas, 1846); 113 – Ph. affinitana tauriana (Kennel,
1899); 114 – Ph. acutana (Kennel, 1913); (original).
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Fig. 115-118: 115-116: armăturile genitale mascule ale speciilor de Phalonidia:
115 – Ph. albipalpana (Zeller, 1847); 116 – Ph. contractana (Zeller, 1847);
117-118: armăturile genitale femele ale speciilor de Phalonidia: 117 – Ph.
gilvicomana (Zeller, 1847); 118 – Ph. curvistrigana (Stainton, 1859); (118:
după Razowski 1970; 115-117: original).
113

Fig. 119-124: armăturile genitale femele ale speciilor de Phalonidia: 119 – Ph.
manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839); 120 – Ph. affinitana affinitana
(Douglas, 1846); 121 – Ph. affinitana tauriana (Kennel, 1899); 122 – Ph.
acutana (Kennel, 1913); 123 – Ph. albipalpana (Zeller, 1847); 124 – Ph.
contractana (Zeller, 1847); (121: după Razowski 1970; 119-120, 122-124:
original).
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7 ( 2 ) - în corpus bursae scleritele dentiforme mari nu sunt aranjate circular
sau lipsesc
8 ( 9 ) - scleritele dentiforme mari sunt prezente, dar nu sunt aranjate
circular . ........................................................................ manniana F. R.
9 ( 8 ) - scleritele dentiforme mari lipsesc ............................. albipalpana Z.
10 ( 1 ) - ductus bursae este lung
11 (14) - în corpus bursae scleritele dentiforme mari lipsesc
12 (13) - antrum este scurt, corpus bursae este căptuşit de sclerite dentiforme
mari . .............................................................................. gilvicomana Z.
13 (12) - antrum este lung, corpus bursae nu este căptuşit de sclerite dentiforme
mari, este prezent doar un grup mic de sclerite dentiforme mici ...........
......................................................................................... contractana Z.
14 (11) - în corpus bursae scleritele dentiforme mari formează un cerc foarte
extins ............................................................................. acutana Kenn.
Descrierea speciilor
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847), (Fig. 101, 109, 117)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 10-12 mm. Ceafa, fruntea şi
palpii labiali sunt de culoare galbenă-ocru, tegulele şi toracele maro-gălbuie
închisă. Aripa anterioară (Fig. 101) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond
galbenă-ocru uşor maronie, vizibilă numai în treimea bazală a aripii şi la nivelul benzii transversale postmediane. Restul aripii este acoperit de desenul maro
închis format dintr-o bandă transversală mediană lată la marginea costală şi
o bandă transversală subapicală, care se extinde şi asupra apexului. Benzile
transversale de culoare maro închisă cu numeroşi solzi negri sunt foarte late,
aproape confluente la marginea costală, separate doar de o bandă transversală
postmediană foarte îngustă, care se lăţeşte treptat spre marginea posterioară.
Franjurile de culoare maro închisă au o linie şi câteva pete de culoare galbenăocru. Aripa posterioară este maro închisă, iar franjurile de culoare cenuşie au
o linie bazală îngustă, galbenă-ocru deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 109): Tegumenul este lat şi scurt, trapezoidal. Socii sunt înguşti, relativ lungi. Părţile laterale ale transtillei sunt late
iar partea mediană uşor lăţită. Valva este lată cu marginea costală lungă. Sacculus este foarte lat, depăşind cu puţin jumătatea marginii ventrale a valvei,
unde se termină cu o apofiză terminală foarte mică, ascuţită. Aedeagus este
lung şi îngust, cu o apofiză terminală relativ groasă. În vesică este un cornutus
lung, gros, bine sclerotizat.
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Armătura genitală femelă (Fig. 117): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare sunt scurte, cele anterioare şi
mai scurte. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel scurt şi relativ
îngust. Ductus bursae este scurt şi relativ îngust, membranos. Corpus bursae
este mare, rotund. Signa sunt formate din numeroase sclerite dentiforme mari,
care căptuşesc întregul corpus bursae şi trei sclerite plate în jumătatea distală,
două înguste şi alungite, a treia lată şi rotunjită.
OBSERVAŢII: Banda transversală postmediană, galbenă-ocru în întregime, o deosebeşte de Phtheochroa schreibersiana Fröl., la care banda
transversală postmediană este maro-închisă şi neagră, cu excepţia unei pete
costale relativ mici, care este albă sau galbenă-ocru. Ph. curvistrigana Stt.
are culoarea de fond galbenă-maronie, iar benzile transversale late sunt net
delimitate şi la marginea costală de o bandă transversală postmediană lată.
Armătura genitală masculă seamănă cu Ph. curvistrigana Stt., dar vârful valvei este lung iar sacculus foarte lat cu apofiza terminală ascuţită foarte
mică.
Armătura genitală femelă este unică în cadrul genului, având corpus
bursae căptuşit în întregime de sclerite dentiforme mari.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în frunzele, ramurile şi seminţele de Lapsana communis L., Solidago, Chenopodium, Mycelis muralis (L.) şi Prenanthes
purpurea L. din septembrie până în luna mai, respectiv în luna iulie. Adulţii
zboară în două generaţii în iunie şi iulie, respectiv în august.
DISTRIBUŢIE: Specia este larg răspândită în Europa. Din România
a fost semnalată din Banat de la Băile Herculane de Rebel (1911: 401), din
Transilvania de la Câmpia Transilvaniei, Şincai de Rothschild (1912: 25), din
Munţii Bucegi, Poiana Stânei şi Poiana Ţapului (Nemeş & Peiu 1970). Noi am
examinat numai exemplare din Carpaţii Orientali şi sud-vestul Olteniei.
MATERIAL EXAMINAT: (9 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
preparat genital femel)
- Colecţia V. Vicol: Neagra Stânceni, lumină, 27. VII. 1992. (♀), legit
V. Vicol;
- Colecţia Neumann: Ciupercenii Noi, jud. Dolj, 3-4. VII. 2000. (♂),
(preparat genital nr. 457/♂/ Neumann), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Harghita, Băile Tuşnad, 18.
VII. 1980. (♀), (preparat genital nr. 421/♀/ Kovács); Munţii Harghita, Bicsad,
19-20. VI. 1986. (♂), (preparat genital nr. 497/♂/ Kovács); Munţii Harghita,
Piricske, 900 m, 30. VII. 1997. (♀); 2. VII. 1999. (2 ♂♂, 1 ♀); 8. VII. 1999.
(♀), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859), (Fig. 102, 110, 118)
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ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-ocru maronie. Aripa
anterioară (Fig. 102) este scurtă şi relativ lată. Culoarea de fond galbenăocru maronie este vizibilă numai în treimea bazală a aripii şi la nivelul benzii
transversale postmediane. Restul aripii este acoperit de desenul maro închis
şi maro-ruginiu format dintr-o bandă transversală mediană lată la marginea
costală a aripii şi o bandă transversală subapicală, care se extinde şi asupra
apexului. Benzile transversale late sunt net delimitate şi la marginea costală
de banda postmediană, care deasemenea este lată şi se lăţeşte treptat şi mai
mult spre marginea posterioară. Franjurile colorate maro închis au o linie şi
câteva pete de culoare galbenă-ocru. Aripa posterioară este maro închisă, iar
franjurile de culoare cenuşie au o linie bazală îngustă, galbenă-ocru deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 110): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt relativ laţi, scurte. Părţile laterale ale transtillei sunt înguste
iar partea mediană uşor lăţită. Valva este lată cu marginea costală uşor mai
lungă decât sacculus, care este lat şi se termină într-o apofiză terminală mare,
ascuţită. Aedeagus este lung şi lat, cu o apofiză terminală relativ groasă. În
vesică este un cornutus lung, subţire, bine sclerotizat.
Armătura genitală femelă (Fig. 118): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel scurt şi larg. Ductus bursae este
foarte scurt şi larg, membranos. Corpus bursae este mare, rotund. Signa sunt
formate din numeroase sclerite dentiforme mari aranjate circular, câteva sclerite dentiforme mici dispersate şi trei sclerite plate înguste în centrul corpului
bursae.
OBSERVAŢII: Culoarea de fond galbenă-maronie şi benzile transversale late, net delimitate chiar şi la marginea costală de o bandă transversală
postmediană lată, o deosebesc de Ph. gilvicomana Z., la care culoarea de fond
este galbenă-ocru iar benzile transversale foarte late sunt aproape confluente
la marginea costală a aripii.
Armătura genitală masculă seamănă cu Ph. gilvicomana Z., vârful
valvei fiind însă mai scurt iar sacculus lat, cu apofiză terminală ascuţită este
relativ groasă.
Armătura genitală femelă seamănă tot cu Ph. gilvicomana Z., dar corpus bursae nu este căptuşit în întregime de sclerite dentiforme mari, ci este
dominat de scleritele dentiforme aranjate circular.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în înflorescenţa şi seminţele de Solidago
virgaurea L., Senecio, Mycelis muralis (L.) şi Prenanthes purpurea L. din
septembrie până în luna mai, respectiv în lunile iunie şi iulie. Adulţii zboară în
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două generaţii în mai, respectiv în iulie şi august.
DISTRIBUŢIE: Este o specie larg răspândită în Europa. Specia a fost
semnalată din Banat de la Băile Herculane de Rebel (1911: 401) şi Munţii Retezat (Razowski 1970: 205). Exemplarele examinate din România provin din
Carpaţii Orientali şi Meridionali, precum şi de la litoralul Mării Negre.
MATERIAL EXAMINAT: (6 exemplare, 1 preparat genital mascul)
- Colecţia D. Czekelius: Turnu Roşu, 23. VII. 1916. (♀), legit D.
Czekelius; Vâlcele, (♂), legit R. Klement;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Eforie Sud, 29. VII. 1933. (1 ex.), legit
A. Popescu-Gorj;
- Colecţia TTM: Munţii Retezat, 700 m, 27. VII. 1927. (♀), (preparat
genital nr. 1003/♀/ E. Ács), legit L. Diószeghy;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Harghita, Bicsad, 19. VII.
1987. (♂), (preparat genital nr. 422/♂/ Kovács); Munţii Harghita, Bicsad, Piatra Şoimilor, 650 m, 22. VII. 2000. (♂), legit S. Kovács & Z. Kovács;
119)

Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839), (Fig. 103, 111,

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-13 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 103) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-ocru
deschisă. Desenul maro închis şi ocru-maroniu închis este format: dintr-o pată
mare ocru-maronie închisă la baza marginii costale; urmată de un şir de pete
mici de-a lungul marginii costale până la apex; o bandă transversală mediană
maro închisă, relativ lată, întreruptă sub marginea costală a aripii de o pată
ocru-maronie închisă; şi o bandă transversală subapicală îngustă, uşor arcuită,
ocru-maronie închisă, care se întinde până la tornus, dar nu şi asupra apexului
şi care chiar dacă e ştearsă, este totdeauna prezentă. Pata mică, maro închisă
din celulă este la marginea externă a benzii transversale mediane. Franjurile
sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie
închisă, iar franjurile alb-gălbuie deschise au o linie bazală cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 111): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt relativ laţi şi mari. Părţile laterale ale transtillei sunt late iar
partea mediană uşor lăţită. Valva este îngustă cu marginea costală mult mai
lungă decât sacculus, care este foarte scurt, lat şi se termină într-o apofiză
terminală mare, rotunjită. Aedeagus este lung şi lat, cu o apofiză terminală relativ groasă. În vesică este un cornutus relativ scurt, gros, mult îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă (Fig. 119): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel lung şi îngust. Ductus bursae este
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foarte scurt şi îngust, membranos. Corpus bursae este mare, alungit. Signa
sunt formate din numeroase sclerite dentiforme mari aranjate circular, câteva sclerite dentiforme mici dispersate neuniform şi un sclerit plat îngust în
poziţie centrală.
OBSERVAŢII: Este foarte asemănătoare în primul rând cu Ph. silvestris V. I. Kuznetsov, 1966 şi Ph. latifasciana Razowski, 1970, prima specie
este asiatică şi nu a fost semnalată din Europa, a doua este cunoscută din Asia
Centrală şi din Europa numai de la sudul Munţilor Ural. Dintre speciile europene seamănă cu Ph. affinitana tauriana Kenn., care însă are aripa anterioară
mai îngustă şi banda transversală subapicală este lată, slab delimitată, se extinde şi asupra regiunii apicale sub forma unei zone mai închise decât restul
aripii.
Armătura genitală masculă seamănă cu Ph. affinitana Douglas şi Ph.
albipalpana Z., diferenţierea făcându-se pe baza aedeagusului lat cu cornutus
gros, mult îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă poate fi diferenţiată relativ uşor de toate celelalte specii datorită antrumului lung, îngust şi a corpului bursae alungit.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în specii de Mentha, Alisma plantago L.,
Butomus, Lycopus şi Inula din septembrie până în mai, respectiv în iunie şi
iulie. Adulţii zboară în perioada mai-septembrie.
DISTRIBUŢIE: Larg răspândită în Palearctic, este o specie cunoscută
din toată Europa. În România a fost semnalată din toate regiunile ţării. Date
din literatură: Slătioara, Bârnova şi Suceava (Nemeş & Peiu 1968), BârseştiTg. Jiu şi Pădurea Gârboavele (Nemeş & Peiu 1970), Pădurea Ploşcuţeni,
Hanul Conachi, Tecuci şi Ciucurova (Nemeş & Dănilă 1970: 207), Sinaia,
Poiana Şarânga (Popescu-Gorj 1995: 183), Munţii Apuseni, Colţii Trascăului
(Rákosy & al. 1999).
MATERIAL EXAMINAT: (59 exemplare, 5 preparate genitale mascule, 1 preparat genital femel)
- Colecţia D. Czekelius: Sibiu, 15. V. 1915. (♀); 29. V. (1 ex.); 11. VI.
(♂); 17. VII. (♀); Sibiu, Viile Sibiului, 20. V. 1921. (♂); 22. VI. 1921. (1 ex.);
11. VII. 1928. (♀); Braniş, [Sibiu], 19. V. (♂), legit D. Czekelius; Cisteiu de
Mureş, 24. VII. 1921. (1 ex.); 3. VIII. 1921. (1 ex.), legit R. Gross;
- Colecţia E. Schneider: Delta Dunării, Caraorman, 16-27. VII. 1979.
(1 ex.), legit E. Schneider;
- Colecţia L. Diószeghy: Munţii Retezat, 1200 m, 4. VII. 1937. (♂),
(preparat genital nr. 428/♂/ Kovács); 21. VII. 1937. (♂), (preparat genital nr.
418/♂/ Kovács); Ineu (Arad), 4. VII. 1938. (♂), (preparat genital nr. 2190/♂/
Căpuşe); 5. VII. 1938. (♂); 7. VII. 1938. (♂); 27. VII. 1938. (♀); 7. VIII. 1938.
(♀), legit L. Diószeghy;
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- Colecţia A. Popescu-Gorj: Orşova, 3. VIII. 1991. (1 ex.), legit V.
Vicol;
- Colecţia TTM: Ineu (Arad), 7. V. 1914. (1 ex.); 5. VIII. 1925. (♂),
legit L. Diószeghy;
- Colecţia V. Vicol: Cheile Turzii, 23. VII. 1979. (♂); Sângeorgiu,
26. VIII. 1985. (♀); Ciugud, lumină, 5. VIII. 1985. (♂), (preparat genital nr.
1225/♂/ Vicol); Chirileu, 26. VIII. 1986. (♀); Râmeţ Alba, 3. IX. 1991. (♀);
10. IX. 1992. (♂); 1. VIII. 1993. (♂); 3-4. VIII. 1993. (♂); Neagra Stânceni,
25. VI. 1993. (♂); Dobrogea, Pădurea Hagieni, lumină, 1. VI. 1994. (♂); Sânmarghita, 20-21. V. 1996. (♂); 3-4. VI. 1996. (♂); 15-16. VII. 1996. (2 ♂♂);
2-3. IX. 1994. (♂), legit V. Vicol;
- Colecţia Gy. Szabó: Valea Feregari, Domogled, 3. V. 1979. (♂); Turulung, Satu Mare, 11. VIII. 1989. (1 ♂, 1 ♀), legit Gy. Szabó;
- Colecţia H. Neumann: Poieni, jud. Timiş, 24. V. 1981. (♂), (preparat
genital nr. 93/♂/ Neumann); Dragşina, jud. Timiş, 16. VI. 1982. (♂), (preparat genital nr. 192/♂/ Neumann); Bărăteaz, jud. Timiş, 29. IV. 1983. (♂);
25. VIII. 1983. (♂); Poiana Stampei, jud. Suceava, 12. VI. 1988. (♂), legit H.
Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Perşani, Cheile Vârhişului,
28. V. 1982. (♂); Glodeni, jud. Mureş, 17-19. V. 1984. (♂), (preparat genital
nr. 417/♂/ Kovács); 10-11. V. 1985. (♀); Munţii Harghita, Bicsad, 17-18. V.
1986. (2 ♂♂); Cheile Bicazului, 4. VII. 1987. (♂), (preparat genital nr. 284/♂/
Kovács); 26-28. VI. 1989. (♂), Kovács); Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii, 17. V. 1994. (♀), (preparat genital nr. 1600/♀/ Kovács); Munţii Harghita,
Miercurea Ciuc, 650 m, 6. VI. 1997. (♀); Munţii Harghita, Piricske, 900 m,
1. VII. 1997. (2 ♂♂); Munţii Baraolt, Ariuşd, 600 m, 10. VIII. 1999. (♂); Dobrogea, Cetatea Histria, 25-26. VIII. 1999. (♂); Munţii Bodoc, Valea Talamer,
800-900 m, 4. VI. 2000. (♀); Câmpia Transilvaniei, Lechinţa (jud. Mureş), 11.
V. 2002. (♂), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
Sunt cunoscute două subspecii, care diferă atât în privinţa habitusului
adultului cât şi în structura armăturilor genitale. Subspecia nominativă este
larg răspândită în Europa, iar ssp. tauriana (Kennel, 1899) este cunoscută
numai din teritoriile din nordul şi vestul Mării Negre şi Caucaz (Razowski
2002: 48).
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Phalonidia affinitana affinitana (Douglas, 1846), (Fig. 104, 112,

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13-17 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă cu
luciu perlat. Aripa anterioară (Fig. 104) alungită şi relativ lată are culoarea de
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fond galbenă-ocru deschisă. Desenul este galben-ocru închis, maro-portocaliu
deschis şi maro închis. Pe toată aripa se extinde un desen reticulat galben-ocru
închis. Pata marginii posterioare şi cea tornală sunt de culoare maro-portocalie
deschisă. Desenul maro închis constă dintr-o linie îngustă la baza marginii
costale, dintr-un şir de pete mici de-a lungul marginii costale până la apex şi
două linii înguste, care mărginesc pata marginii posterioare. Franjurile sunt de
culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie închisă, iar
franjurile de culoare albă-gălbuie deschisă au o linie bazală cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 112): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt relativ laţi şi mari. Părţile laterale ale transtillei sunt late iar
partea mediană uşor lăţită. Valva este îngustă, cu vârful rotunjit şi cu marginea
costală mult mai lungă decât sacculus, care este foarte scurt, lat, terminându-se
într-o apofiză terminală mare, rotunjită. Aedeagus este lung şi lat, cu o apofiză
terminală relativ groasă. În vesică este un cornutus relativ scurt, subţire, uşor
îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă (Fig. 120): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt relativ lungi.
Sterigma este lată. Antrum are forma unui inel scurt şi larg. Ductus bursae este
foarte scurt şi lat, membranos. Corpus bursae este mare, ovoid, cu signa formate din numeroase sclerite dentiforme mari aranjate circular, câteva sclerite
dentiforme mici dispersate neuniform şi un sclerit plat foarte vag, poziţionat
central.
OBSERVAŢII: Subspecia nominativă se deosebeşte de subspecia tauriana Kenn. datorită prezenţei desenului reticulat şi a benzii transversale mediane redusă la doar o pată a marginii posterioare.
Armătura genitală masculă se deosebeşte de subspecia tauriana Kenn.
datorită vârfului rotunjit al valvei. Diferenţele de Ph. manniana F. R. şi Ph.
albipalpana Z. vezi la aceste specii.
În structura armăturii genitale femele sterigma este mai lată decât la
ssp. tauriana Kenn. La cele două specii asemănătoare mai sus amintite corpul
bursei prezintă sclerite plate evidente.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în frunzele şi tulpinele de Aster tripolium
L. din august până în septembrie, respectiv a doua generaţie în iunie şi iulie.
Adulţii zboară în mai şi iunie, respectiv august. Subspecia este caracteristică
biotopurilor halofile.
DISTRIBUŢIE: Subspecia nominativă este răspândită în toată Europa.
Din România a fost semnalată numai din sărăturile din Banat şi Transilvania.
MATERIAL EXAMINAT: (42 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
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preparat genital femel)
- Colecţia H. Neumann: Peciu Nou (Bociar) – Timiş, 7. V. 1995. (1
ex.); 26. V. 1995. (♂), (preparat genital nr. 79/♂/ Neumann); 3. VI. 1997. (2
ex.); 9. VI. 1997. (6 ex.); Diniaş – Timiş, 1. VI. 1997. ex larva, (1 ex.), legit
H. Neumann;
- Colecţia V. Vicol: Sânmargita, lumină, 22-23. VII. 1999. (2 ex.), legit V. Vicol;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Praid (jud. Harghita), Muntele de
Sare, 28. V. 2000. (22 ♂♂, 4 ♀♀), (preparat genital nr. 1601/♂ şi 1602/♀/
Kovács); 21. VI. 2000. (2 ♀♀); 18. VIII. 2000. (♂), legit S. Kovács & Z.
Kovács;
Phalonidia affinitana tauriana (Kennel, 1899), (Fig. 105, 113, 121)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 12 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă-gălbuie. Aripa anterioară
(Fig. 105) lată şi uşor alungită are culoarea de fond albă-gălbuie deschisă,
slab strălucitoare. Desenul este restrâns, maro-gălbui deschis şi constă: dintro linie scurtă de-a lungul bazei marginii costale, urmată de câteva pete mici
la mijlocul aripii şi în apropierea vârfului; o bandă transversală mediană
perpendiculară la marginea costală, îndoită sau întreruptă sub costa, de unde
este orientată spre baza aripii şi devine mai lată şi mai închisă, ajungând până
la marginea posterioară a aripii; o pată mică la tornus, care este triunghiulară,
închisă; şi linii ondulate confluente ocupând uniform partea subapicală şi
apicală a aripii. Franjurile de culoare albă-gălbuie au o linie maro deschisă.
Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă, iar franjurile sunt de culoare
albă-cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 113): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt relativ laţi şi mari. Părţile laterale ale transtillei sunt late
iar partea mediană îngustă. Valva este îngustă, ascuţită, cu marginea costală
mult mai lungă decât sacculus, care este foarte scurt, lat şi se termină într-o
apofiză terminală mare, rotunjită. Aedeagus este lung şi lat, apofiza terminală
este relativ groasă. În vesică se află un cornutus relativ scurt, îngust, discret
îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă (Fig. 121): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel relativ lung şi lat. Ductus bursae
este foarte scurt şi relativ îngust, membranos. Corpus bursae este mare, rotunjit şi uşor alungit. Signa sunt formate din numeroase sclerite dentiforme mari
aranjate circular şi doar câteva sclerite dentiforme mici dispersate neuniform
în corpus bursae.
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OBSERVAŢII: Se deosebeşte de subspecia nominativă datorită lipsei
desenului reticulat, a prezenţei benzii transversale mediane complete, respectiv a culorii mai închise a părţilor subapicale şi apicale ale aripii. Specia cea
mai asemănătoare, Ph. manniana F. R. are aripa anterioară mai lată şi banda
transversală subapicală îngustă şi bine delimitată, care nu se extinde şi asupra
regiunii apicale.
Vârful ascuţit al valvei o diferenţiază atât de subspecia nominativă cât
şi de Ph. manniana F. R. şi Ph. albipalpana Z.
În structura armăturii genitale femele sterigma mai fină o deosebeşte de
subspecia nominativă, iar lipsa completă a scleritelor plate din corpus bursae
de Ph. manniana F. R. şi Ph. albipalpana Z.
BIOLOGIE: Larva şi planta gazdă sunt necunoscute. Adulţii zboară în
lunile mai şi iunie.
DISTRIBUŢIE: Subspecia este caracteristică biotopurilor halofile de
pe câmpiile din nordul şi vestul Mării Negre (Rusia, Ucraina, România şi
Bulgaria). Din România a fost semnalată numai din estul Munteniei şi de la
litoral.
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MATERIAL EXAMINAT: (5 exemplare, 2 preparate genitale mas-

- Colecţia Gy. Szabó: Lacul Sărat, Brăila, 17. V. 1978. (♂), (preparat
genital nr. 880/♂/ Kovács), legit Gy. Szabó;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Dobrogea, Grindul Chituc, Vadu,
litoral, 28. VIII. 1999. (3 ♂♂), (preparat genital nr. 1441/♂/ Kovács), legit S.
Kovács & Z. Kovács;
Phalonidia acutana (Kennel, 1913), (Fig. 106, 114, 122)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 14-16 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 106) alungită şi relativ lată are culoarea de fond albă-gălbuie
deschisă cu un luciu perlat. Desenul este galben-ocru şi maro-gălbui închis.
Un desen reticulat galben-ocru deschis se întinde peste întreaga suprafaţă a
aripii. Desenul maro-gălbui închis constă dintr-un şir de pete mici de-a lungul
marginii costale, mai abundente la baza aripii, câteva pete mici pe marginea
posterioară şi o pată tornală triunghiulară mică. Franjurile sunt de culoare
galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă, iar franjurile de culoare albă-gălbuie deschisă au o linie bazală cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 114): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt relativ laţi şi mari. Părţile laterale ale transtillei sunt înguste
iar partea mediană uşor lăţită. Valva este lată, cu vârful rotunjit şi cu marginea
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costală mult mai lungă decât sacculus, care este foarte scurt şi lat. Aedeagus
este lung şi îngust, cu o apofiză terminală relativ îngustă. În vesică este un
cornutus scurt, subţire şi uşor îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă (Fig. 122): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este îngustă. Antrum este lung şi larg. Ductus bursae este lung, membranos. Corpus bursae este mare, ovoid, cu signa formate din sclerite dentiforme mari, aranjate într-un cerc foarte extins şi un grup restrâns de sclerite
dentiforme mici.
OBSERVAŢII: Este o specie asemănătoare cu Aethes smeathmanniana
F., desenul este însă mai redus. Femela era până acum necunoscută, primele
exemplare fiind descoperite şi descrise în decursul acestui studiu (Kovács &
Kovács 2001: 10).
Armătura genitală masculă este foarte caracteristică datorită valvei late
şi a saccusului fără apofiză terminală.
Armătura genitală femelă se poate diferenţia uşor de toate celelalte specii având ductus bursae şi antrum lung iar scleritele dentiforme mari
formează în corpus bursae un cerc foarte extins.
BIOLOGIE: Larva nu este cunoscută, planta gazdă este probabil Inula
ensifolia (Razowski 2002: 49). Adulţii zboară în iulie. Noi le-am colectat ziua
într-o mlaştină eutrofă.
DISTRIBUŢIE: Este o specie cunoscută din Armenia, Asia Mică, Slovacia şi România. Din România a fost semnalată numai din Sinaia, Poiana
Şarânga (Popescu-Gorj 1995: 183), noi am examinat exemplare şi din alte
localităţi din zona Carpaţilor de Curbură.
MATERIAL EXAMINAT: (4 exemplare, 2 preparate genitale mascule,
1 preparat genital femel)
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Sinaia, Poiana Şaringa, 14. VII. 1945.
(♂), (preparat genital nr. 7505/♂/ Razowski), legit A. Popescu-Gorj;
- Colecţia V. Vicol: Munţii Vrancei, Gura Tişiţei, lumină, 1-2. VII.
1997. (♀), legit V. Vicol;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Depresiunea Bârsei, Mlaştina
eutrofă de la Prejmer, 500 m, 21. VII. 2000. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr.
1350/♂ şi 1351/♀/ Kovács), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847), (Fig. 107, 115, 123)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-12 mm. Ceafa, fruntea şi
palpii labiali sunt de culoare albă-gălbuie, iar partea laterală a palpilor la124

biali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-ruginie. Aripa anterioară
(Fig. 107) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-ocru deschisă.
Desenul maro-ruginiu deschis constă dintr-o linie îngustă la baza marginii
costale, o bandă transversală mediană îngustă care prezintă o apofiză laterală
scurtă coresponzătoare petei din celulă şi o bandă transversală subapicală uşor
arcuită. În tornus este o pată triunghiulară mică. Elementele de desen sunt
mărginite de câte o linie îngustă albă-gălbuie cu luciu perlat, care de la apofiza benzii transversale mediane se întinde şi spre tornus. Baza şi vârful aripii
pot fi acoperite abundent cu solzi de culoare maro-ruginie. Franjurile sunt
colorate galben-ocru deschis, au o linie bazală maro-ruginie deschisă. Aripa
posterioară este maro-cenuşie deschisă, iar franjurile de culoare albă-gălbuie
deschisă au o linie cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 115): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt laţi şi foarte mari. Părţile laterale, ca şi partea mediană a
transtillei sunt înguste. Valva este îngustă, cu vârful rotunjit şi cu marginea
costală mult mai lungă decât sacculus, care este foarte scurt şi lat, terminânduse într-o apofiză terminală rotunjită. Aedeagus este lung şi gros, cu o apofiză
terminală lată. În vesică este un cornutus scurt, subţire şi uşor îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă (Fig. 123): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este lată, dar slab sclerotizată. Antrum are forma unui inel lung şi larg.
Ductus bursae este scurt şi lat, membranos. Corpus bursae este mare, ovoid.
Signa sunt formate din câteva sclerite dentiforme mici dispersate neuniform şi
un sclerit plat extins, dar vag în partea distală-centrală a corpului bursae.
OBSERVAŢII: Este o specie foarte caracteristică, doar puţin
asemănătoare cu Aethes triangulana triangulana Trsk., a cărei talie este mai
mare, are un desen mai extins, iar apofiza benzii transversale mediane se
întinde până la capătul posterior a benzii transversale subapicale, legându-le.
Armătura genitală masculă seamănă cu Ph. manniana F. R. şi Ph. affinitana affinitana Douglas, dar cornutusul mai scurt decât partea mediană a
transtillei o diferenţiază de amândouă.
În structura armăturii genitale femele lipsa scleritelor dentiforme aranjate circular o diferenţiază de toate celelalte specii exceptând Ph. contractana
Z., la care însă antrum este lung şi îngust.
BIOLOGIE: Larva trăieşte pe Statice limonium L. din octombrie până
în primăvară (Razowski 1970: 212) şi o a doua generaţie probabil în iunieiulie, precum şi în înflorescenţa şi tulpinile de Aster tripolium L. (Neumann
1998: 194). Adulţii zboară în mai-iulie respectiv august-septembrie (Razowski
2002: 49). Este o specie caracteristică biotopurilor halofile.
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DISTRIBUŢIE: Este cunoscută din Asia Centrală, Asia Mică şi din
Europa de Sud şi Centrală. Din România a fost semnalată numai din sărăturile
din Banat (Neumann 1998), din Transilvania de la Turda (Razowski 1970:
212) şi de la litoralul Mării Negre.
MATERIAL EXAMINAT: (31 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
preparat genital femel)
- Colecţia MNINGA: Băile Turzii (Turda), 23. VIII. 1940. (♂), legit
A. Ostrogovich;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Băile Turzii (Turda), 18. VIII. 1940. (♂),
(preparat genital nr. 796/♂/ Kovács), legit A. Ostrogovich;
- Colecţia H. Neumann: (18 ♂♂, 6 ♀♀) Peciu Nou (Bociar), jud. Timiş,
17. VIII. 1995. (6 ex.), (preparat genital nr. 90/♂ şi 91/♂/ Neumann); 30. VI.
1996. (1 ex.); 12. VIII. 1996. (2 ex.); 9. VI. 1997. (2 ex.); 23. VIII. 1997. (1
ex.); 20. VIII. 1998. (1 ex.); 22. VII. 1999. (2 ex.); Sânmihaiu Român, jud.
Timiş, 16. VII. 1996. (1 ex.); 23. V. 2001. (3 ex.); 28. V. 2001. (1 ex.); Giulvăz,
jud. Timiş, 3. VIII. 1999. (4 ex.), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Dobrogea, Cetatea Histria, 25-26.
VIII. 1999. (♂); Dobrogea, Grindul Chituc, Vadu, litoral, 28. VII. 2000. (♂);
12. VIII. 2001. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1334/♀/ Kovács), legit S.
Kovács & Z. Kovács;
Phalonidia contractana (Zeller, 1847), (Fig. 108, 116, 124)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 10,5-14 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-maronie. Aripa
anterioară (Fig. 108) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-maronie deschisă. Desenul maro-gălbui constă: dintr-o linie îngustă la baza marginii costale; două-trei pete mici în apex; o bandă transversală mediană îngustă,
care este şi mai îngustă sub marginea costală şi în vecinătatea marginii posterioare; o bandă transversală subapicală relativ lată; şi o pată triunghiulară
mică în tornus. Vârful aripii poate fi acoperit abundent cu solzi de culoare
galbenă-maronie deschisă. Franjurile sunt colorate galben-maroniu deschis.
Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă, iar franjurile de culoare albăgălbuie deschisă au o linie cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 116): Tegumenul este lat şi scurt, rotunjit. Socii sunt laţi şi scurţi. Părţile laterale ale transtillei sunt late iar partea
mediană îngustă. Valva este îngustă, cu vârful rotunjit şi cu marginea costală
mult mai lungă decât sacculus, care este foarte scurt şi îngust. Aedeagus este
relativ lung şi gros, apofiza terminală este lată. În vesică este un cornutus relativ lung şi gros, uşor îngroşat bazal.
Armătura genitală femelă (Fig. 124): Papilele anale sunt lungi şi late.
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Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este îngustă. Antrum are forma unui inel lung şi îngust. Ductus bursae
este scurt şi îngust, membranos. Corpus bursae este ovoid. Signa sunt formate
din câteva sclerite dentiforme mici dispersate neuniform în corpus bursae.
OBSERVAŢII: Specia este foarte caracteristică datorită în primul rând
desenului maro-gălbui aproape uniform şi benzii transversale mediane înguste,
care se îngustează şi mai mult sub marginea costală şi în vecinătatea marginii
posterioare, precum şi a benzii transversale subapicale relativ late.
Armătura genitală masculă se poate diferenţia relativ uşor de celelalte
specii lipsind apofiza terminală a saccusului, iar valva îngustă şi cornutus relativ lung o deosebeşte de Ph. acutana Kenn. şi Ph. affinitana Doug., care nu au
nici ei apofiză terminală pe saccus.
În structura armăturii genitale femele lipsa scleritelor dentiforme aranjate circular o diferenţiază de toate celelalte specii exceptând Ph. albipalpana
Z., la care însă antrum este mult mai lung.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Artemisia, Anthemis, Cichorium, Inula
şi Lactuca în mai multe (până la patru) generaţii anual. Adulţii zboară în maiaugust. Este o specie ubiquitară, găsindu-se pretutindeni în biotopurile termofile.
DISTRIBUŢIE: Este o specie larg răspândită în Asia Centrală, Asia
Mică şi în jumătatea sudică a Europei. Din România am examinat exemplare
din toate regiunile ţării. Date din literatură: Bucureşti (Caradja 1901: 132),
Cisteiu de Mureş (Czekelius 1922-1924: 255), Tecuci (Nemeş & Dănilă 1970:
207), Pădurea Pasărea [Bucureşti] (Székely & al. 1999).
MATERIAL EXAMINAT: (204 exemplare, 2 preparate genitale mascule, 1 preparat genital femel)
- Colecţia MNINGA: Eforie Sud (Constanţa), 12. VIII. 1933. (♀);
Sebeş (Alba), 30. VIII. 1941. (3 ♀♀); Timişoara, 23. VIII. 1943. (2 ♂♂); 27.
VIII. 1943. (♀); 30. VIII. 1943. (♂), legit A. Ostrogovich;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Eforie Sud (Constanţa), 25. VIII. 1947.
(♀); 9. VIII. 1948. (♀); 14. VIII. 1948. (♀); 29. VIII. 1949. (♀); Bucureşti,
28. VIII. 1961. (1 ♂, 1 ♀), legit A. Popescu-Gorj; Giurgiu, 24. VIII. 1948. (1
ex.);
- Colecţia D. Czekelius: Sibiu, Viile Sibiului, 24. VII. 1912. (♂), legit
D. Czekelius; Cisteiu de Mureş, 30. VI. 1918. (♂); 6. VIII. 1921. (1 ex.); 6.
VIII. 1926. (♀), legit R. Gross; Tecuci, 27. VII. 1931. (1 ex.); 15. VIII. 1931.
(1 ex.), legit A. Alexinschi;
- Colecţia E. Schneider: Delta Dunării, C. A. Rosetti, 1-10. IX. 1979.
(1 ex.), legit E. Schneider;
- Colecţia L. Diószeghy: Ineu (Arad), 2. VII. 1934. (♀); 28. VI. 1938.
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(♂); 27. VII. 1938. (♂); 1. VIII. 1938. (♂); 5. VIII. 1938. (♂); 7. IX. 1938.
(♂), legit L. Diószeghy;
- Colecţia TTM: Ineu (Arad), 7. VIII. 1924. (1 ♂, 1 ♀); 13. VIII. 1925.
(♂); Băile Şugaş, [Munţii Baraolt], 15. VII. 1931. (♂), legit L. Diószeghy;
- Colecţia Gy. Szabó: Satu Mare, 19. VIII. 1974. (♀); 25. VIII. 1974.
(♂); Turulung, Satu Mare, 10. IX. 1974. (♀); Pădurea Noroieni, Satu Mare,
11. IX. 1991. (1 ♂, 1 ♀); 31. VIII. 1992. (♀); 16. VIII. 1993. (2 ♂♂); Pădurea
Hagieni, jud. Constanţa, 19. IX. 1980. (♂); 1. IX. 1982. (♀); 3. IX. 1982. (♂);
Medieşul Aurit, Satu Mare, 19. IV. 1989. (♀); Delta Dunării, Periprava, 8. IX.
1996. (♂); Delta Dunării, C. A. Rosetti, 17. VI. 1986. (1 ♂, 1 ♀); Canaraua
Fetii, jud. Constanţa, 8. IX. 1994. (2 ♀♀); 9. IX. 1994. (♂), legit Gy. Szabó;
- Colecţia H. Neumann: (48 ♂♂, 21 ♀♀) Rudna, jud. Timiş, 1. IX.
1979. (2 ex.); Vinga,jud. Arad, 24. VII. 1981. (1 ex.); Bărăteaz, jud. Timiş, 15.
VIII. 1981. (5 ex.); 25. VIII. 1983. (1 ex.); Uivar, jud. Timiş, 8. IX. 1981. (1
ex.); Ghiroda, jud. Timiş, 9. VIII. 1981. (1 ex.); 4. VIII. 1989. (1 ex.); 15. VII.
1997. (1 ex.); 20. VIII. 1999. (3 ex.); 29. VI. 2001. (2 ex.); Diniaş, jud. Timiş,
20. VIII. 1983. (2 ex.); Utvin, jud. Timiş, 13. IX. 1985. (5 ex.); Caraorman,
Delta Dunării, 2-4. IX. 1987. (1 ex.); Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 1. IX.
1990. (1 ex.); 6. VIII. 1997. (1 ex.); 10. VIII. 2000. (3 ex.); 24. VIII. 2001. (5
ex.); Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, 8. IX. 1993. (4 ex.); Peciu Nou (Bociar), jud.
Timiş, 17. VIII. 1995. (3 ex.), (preparat genital nr. 86/♂/ Neumann); 25. VIII.
1995. (5 ex.); 23. VIII. 1997. (3 ex.); 22. VII. 1999. (2 ex.); Hitiaş, jud. Timiş,
18. VIII. 1997. (1 ex.); Suatu, jud. Cluj, 27. VIII. 1996. (1 ex.); Hitiaş, jud.
Timiş, 18. VIII. 1997. (1 ex.); Giulvăz, jud. Timiş, 3. VIII. 1999. (6 ex.); 27.
VIII. 2000. (1 ex.); Dragşina, jud. Timiş, 30. VI. 2001. (2 ex.); Şarlota, jud.
Timiş, 7. VI. 2000. (1 ex.); Pădurea Lunca Vânjului, jud. Mehedinţi, 23. VII.
1998. (1 ex.); 17. IX. 1998. (2 ex.); Dobrogea, Codru Babadag, 24. VII. 2001.
(1 ex.), legit H. Neumann;
- Colecţia L. Rákosy: Dobrogea, Hagieni, 70 m, 8. IX. 1982. (♂);
Dobrogea, Munţii Măcin, Greci, 300 m, 3. IX. 1997. (♀); Viişoara, Dealul
Coasta Lunii, Câmpia Turzii, 430 m, 21. IX. 2000. (13 ex.), legit L. Rákosy;
- Colecţia L. Székely: Dobrogea, Hagieni, 19. VIII. 1983. (♂);
Botoşani, Rediu, 23. VII. 1987. (♀); 28. IX. 1989. (♂), (preparat genital
nr. 745/♂/ Kovács); Botoşani, Frumuşica, 24. VII. 1989. (♂); Dobrogea,
Rezervaţia Canaraua Fetii, 22. IX. 1991. (♂); 8. VII. 1992. (♀); 9. VIII. 1992.
(♂), legit L. Székely;
- Colecţia V. Vicol: Ciugudu de Jos, Alba, 4. VIII. 1990. (♂), (preparat
genital nr. 1067/♂/ Vicol); Râmeţ, 18. VIII. 1992. (♂); 24-25. VIII. 1995. (♀);
Sânmarghita, 1994. (♂); 11-12. VIII. 1994. (3 ♂♂, 3 ♀♀); 12-13. VIII. 1994.
(1 ♂, 1 ♀); 2-3. IX. 1994. (7 ♂♂, 15 ♀♀); 3-4. IX. 1994. (2 ♂♂, 1 ♀); 4-5.
VII. 1995. (5 ♂♂, 1 ♀); 5-6. VII. 1995. (♀); 7-8. VII. 1995. (2 ♀♀); 20-21.
VI. 1996. (♀); 15-16. VII. 1996. (3 ♂♂); 30-31. VIII. 1996. (3 ♂♂), legit V.
Vicol;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Oltenia, Craiova, 25. VII. 1989.
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(♂), capcană luminoasă; Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii, 16-17. VIII.
1991. (♂), (preparat genital nr. 433/♂/ Kovács); 12-13. VII. 1993. (1 ♂, 4
♀♀); Dobrogea, Munţii Măcin, Culmea Pricopanului, 11. VII. 1993. (♂);
27-28. VI. 1997. (♂); 24. VIII. 1999. (2 ♂♂, 3 ♀♀); Câmpia Transilvaniei,
Viişoara (Câmpia Turzii), 30. VII. 1995. (1 ♂, 3 ♀♀); Câmpia Transilvaniei,
Lechinţa (jud. Mureş), 4. VII. 1996. (2 ♂♂); 31. VIII. 1996. (♂), (preparat
genital nr. 688/♂/ Kovács); 22. VI. 2002. (3 ♂♂); 13. VIII. 2003. (♀); Glodeni, jud. Mureş, 3. VIII. 1996. (♀); Toldal, jud. Mureş, 18. IX. 1999. (2 ♂♂);
Dobrogea, Cetatea Histria, 25-26. VIII. 1999. (3 ♂♂, 2 ♀♀); Dobrogea, Valea
Casimcei, Cheia, 27. VIII. 1999. (1 ♂, 3 ♀♀); Dobrogea, Grindul Chituc,
Vadu, 28. VIII. 1999. (♀), (preparat genital nr. 1603/♀/ Kovács); 30. VIII.
2003. (2 ♂♂); Praid (jud. Harghita), Muntele de Sare, 18. VIII. 2000. (♀),
legit S. Kovács & Z. Kovács;
Genul Gynnidomorpha Turner, 1916
Diagnostic: ADULT. Palpii labiali sunt relativ scurţi, segmentul al doilea este mult lăţit în partea sa subterminală, segmentul al treilea este scurt.
Antenele ajung până la jumătatea aripilor anterioare.
Aripa anterioară (Fig. 125-130) este alungită, marginea costală la baza
aripii este puţin îndoită iar în continuare uşor convexă, la masculi lipseşte cuta
cu androconiile, vârful aripii este scurt. Marginea externă este dreaptă. Toate
nervurile sunt independente. Originea nervurii R1 este la mijlocul celulei iar
nervura R5 se termină în vârful aripii. Nervura CuA2 porneşte de la mijlocul
celulei.
Aripa posterioară este îngustă, cu apexul uşor proeminent şi ascuţit.
Nervura Sc+R1 este scurtă, depăşeşte doar cu puţin jumătatea marginii costale.
Nervurile Rs-M1 sunt pedunculate, celelalte sunt independente.
Dimorfismul sexual este puţin evident, femelele în general sunt mai
mari decât masculii.
Armătura genitală masculă (Fig. 131-136): Tegumenul este lat, slab
sclerotizat, cu pedunculi scurţi. Uncus lipseşte. Socii sunt de regulă laţi şi
lungi. Vinculum este mic şi slab sclerotizat, ramurile sale ventral nu sunt sudate, capetele lor sunt libere sau sunt unite doar de o membrană fină. Valvele
sunt înguste, alungite şi slab sclerotizate. Costa doar bazal este relativ bine
sclerotizată. Sacculus este scurt şi slab sclerotizat. Părţile laterale ale transtillei sunt înguste iar partea mediană lungă, proeminentă şi îngustă. Juxta
este mică, simplă, plată, cu marginea ventrală rotunjită. Aedeagus este îngust,
drept sau mai mult sau mai puţin îndoit, cu o apofiză terminală evidentă pe
partea ventro-posterioară. Cornutus este prezent, are forma unui cui. Caulis
este scurt.
Armătura genitală femelă (Fig. 137-142): Ovipozitorul este scurt, normal conformat. Apofizele posterioare sunt evident mai scurte decât cele anterioare. Tergitul VIII este scurt. Sterigma este fină. Antrum este prezent sub
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forma unui inel îngust puternic sclerotizat. Bursa copulatrix are ductus bursae
şi corpus bursae bine diferenţiate. Ductus bursae este lung şi membranos. Corpus bursae este membranos, cu signa formate numai din sclerite dentiforme,
cele mari aranjate circular, iar cele mici căptuşind integral corpus bursae.
Observaţii: În trecut reprezentanţii acestui gen au fost incluse în genul
Phalonidia. Toate speciile sunt de talie mică, situate între 8 şi 13 mm. Desenul
lor este foarte asemănător, compus din aceleaşi elemente, existând diferenţe
doar în extinderea, claritatea şi coloritul lor. Elementul de desen caracteristic
genului este pata triunghiulară alungită la baza aripii, aşezată pe marginea
posterioară şi cu vârful orientat spre capătul costal al benzii transversale mediane.
Răspândire: Genul este răspândit pe tot globul. În Palearctic se cunosc
8 specii, în Europa 6, dintre care 5 sunt semnalate şi din România.
Lista speciilor de Gynnidomorpha din România
Gynnidomorpha Turner, 1916
Piercea Filipjev, 1940
luridana (Gregson, 1870)
vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
griseana Haworth, [1811]
geyeriana Herrich-Schäffer, 1851
grisescens Durrant & Joannis, 1922
alismana (Ragonot, 1883)
minimana (Caradja, 1916)
walsinghamana Meyrick, 1928
permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
mussehliana Treitschke, 1835
Cheia de determinare a speciilor de Gynnidomorpha din România
bazată pe morfologia externă a adultului
1 ( 2 ) - culoarea de fond are luciu argintiu . ........... vectisana Humphreys &
Westwood
2 ( 1 ) - culoarea de fond nu are luciu metalic
3 ( 4 ) - desenul din banda transversală postmediană lipseşte aproape
complet .......................................................................... alismana Rag.
4 ( 3 ) - banda transversală postmediană are desen
5 ( 6 ) - desenul din baza aripii şi din banda transversală postmediană este de
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Fig. 125-130: aripile anterioare ale speciilor de Gynnidomorpha: 125 – G. luridana
(Gregson, 1870) ♂; 126 – G. vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
♀; 127 – G. alismana (Ragonot, 1883) ♂; 128 – G. minimana (Caradja,
1916) ♂; 129 – G. permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775) ♂; 130 – G.
rubricana (Peyerimhoff, 1877) ♀; (130: schiţă după fotografie din Razowski
2002; 125-129: original).
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culoare galbenă-ocru, restul desenului este maro . ... luridana Gregson
6 ( 5 ) - desenul întregii aripi este maro
7 (10) - desenul din regiunea bazală respectiv apicală a aripii este vag şi
confluent
8 ( 9 ) - pata triunghiulară postmediană, banda transversală subapicală şi
desenul apexului sunt confluente ................... [rubricana Peyerimhoff]
9 ( 8 ) - pata triunghiulară postmediană, banda transversală subapicală şi
desenul apexului sunt bine delimitate, nu sunt confluente .....................
..................................................................... permixtana Den. & Schiff.
10 ( 7 ) - desenul din regiunea bazală respectiv apicală a aripii este evident şi
bine delimitat ................................................................ minimana Car.
Cheia de determinare a speciilor de Gynnidomorpha din România
bazată pe structura armăturii genitale mascule
1 ( 4 ) - aedeagus este îndoit în formă de S
2 ( 3 ) - lungimea sacculusului este 1/3 din lungimea valvei, socii au vârful
rotunjit .......................................... vectisana Humphreys & Westwood
3 ( 2 ) - sacculus este mai scurt decât 1/3 din lungimea valvei, socii au vârful
ascuţit . ........................................................................... alismana Rag.
4 ( 1 ) - aedeagus este drept sau numai uşor îndoit
5 ( 8 ) - socii au vârful lat
6 ( 7 ) - sacculus este uşor proeminent distal, aedeagus este gros şi drept .....
......................................................................... [rubricana Peyerimhoff]
7 ( 6 ) - sacculus nu este proeminent, aedeagus este foarte lung şi îndoit ......
....................................................................................luridana Gregson
8 ( 5 ) - socii au vârful îngust, partea lor mediană este îngroşată dorsal
9 (10) - aedeagus este lung şi lat, cornutus foarte lung, socii sunt groşi bazal
.......................................................................................minimana Car.
10 ( 9 ) - aedeagus este lung şi îngust, cornutus mai scurt decât ½ din lungimea
valvei, socii sunt înguşti bazal ................... permixtana Den. & Schiff.
Cheia de determinare a speciilor de Gynnidomorpha din România
bazată pe structura armăturii genitale femele
1 ( 2 ) - corpus bursae nu are signum . .................. [rubricana Peyerimhoff]
2 ( 1 ) - corpus bursae cu signa formate din sclerite dentiforme mari aranjate
circular
3 ( 6 ) - corpus bursae este alungit
4 ( 5 ) - corpus bursae este îngust, antrum este lung şi lat ..............................
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Fig. 131-133: armăturile genitale mascule ale speciilor de Gynnidomorpha: 131 –
G. luridana (Gregson, 1870); 132 – G. vectisana (Humphreys & Westwood,
1845); 133 – G. alismana (Ragonot, 1883); (original).
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Fig. 134-136: armăturile genitale mascule ale speciilor de Gynnidomorpha:
134 – G. minimana (Caradja, 1916); 135 – G. permixtana ([Denis &
Schiffermüller], 1775); 136 – G. rubricana (Peyerimhoff, 1877); (134, 136:
după Razowski 1970; 135: original).
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Fig. 137-142: armăturile genitale femele ale speciilor de Gynnidomorpha:
137 – G. luridana (Gregson, 1870); 138 – G. vectisana (Humphreys &
Westwood, 1845); 139 – G. alismana (Ragonot, 1883); 140 – G. minimana
(Caradja, 1916); 141 – G. permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775);
142 – G. rubricana (Peyerimhoff, 1877); (142: după Razowski 1970; 137141: original).
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........................................................ vectisana Humphreys & Westwood
5 ( 4 ) - corpus bursae este mai lat, antrum este scurt, dar lat alismana Rag.
6 ( 3 ) - corpus bursae este rotund
7 ( 8 ) - corpus bursae este mic, mult mai scurt decât ductus bursae . ............
...................................................................................luridana Gregson
8 ( 7 ) - corpus bursae este mare, comparabil cu lungimea ductului bursae
9 (10) - ductus bursae este foarte lung şi lat, corpus bursae puţin mai scurt
decât ductus bursae, antrum este lung ......................... minimana Car.
10 ( 9 ) - ductus bursae este mai scurt decât corpus bursae, antrum este scurt
................................................................... permixtana Den. & Schiff.
Descrierea speciilor
Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870), (Fig. 125, 131, 137)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare albă-gălbuie. Aripa anterioară (Fig.
125) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond albă-gălbuie deschisă. Desenul
este galben-ocru deschis şi maro-gălbui deschis. Desenul galben-ocru deschis
formează: o pată triunghiulară alungită la baza aripii, aşezată pe marginea
posterioară şi cu vârful orientat spre capătul costal al benzii transversale mediane; o pată triunghiulară postmediană mică pe marginea posterioară a aripii;
şi o bandă transversală postmediană, care este îngustă la marginea costală şi se
întinde până la tornus, unde este mai lat. Desenul maro-gălbui deschis constă:
dintr-o linie îngustă la baza marginii costale; o bandă transversală mediană
îngustă, cu o apofiză laterală corespunzătoare petei din celulă, mică, ascuţită,
orientată spre tornus; o bandă subapicală uşor arcuită, care nu ajunge până la
tornus; şi două-trei linii ondulate în zona apicală a aripii. Franjurile sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie închisă, iar
franjurile de culoare albă-gălbuie deschisă au o linie bazală cenuşie deschisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 131): Socii sunt laţi şi mari, cu marginea ventrală dreaptă şi partea postero-distală rotunjită. Partea mediană a
transtillei este lungă şi îngustă. Valva este îngustă, puţin îngroşată bazal de
sacculus, care este scurt şi îngust. Aedeagus este lung, îngust, uşor îndoit, cu
o apofiză terminală lungă şi groasă. În vesică este un cornutus scurt, dar mai
lung decât treimea lungimii aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 137): Papilele anale sunt înguste.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt relativ lungi
şi înguste. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel scurt şi îngust. Ductus bursae este lung şi membranos, cu o dilataţie de forma unui sac pe partea
anterioară. Corpus bursae este relativ mic, mai scurt decât ductus bursae, ro136

tund, membranos, cu signa formate din numeroase sclerite dentiforme mari
aranjate circular şi sclerite dentiforme foarte mici dispersate uniform.
OBSERVAŢII: Lipsa petei maro închise din celulă o diferenţiază de G.
permixtana Den. & Schiff., desenul mai deschis, de două culori diferite de G.
minimana Car., iar talia mai mică de G. alismana Rag.
Caracterele distinctive ale armăturii genitale mascule sunt sacculusul
îngust, respectiv aedeagusul îngust şi doar uşor îndoit, cu apofiza terminală
groasă.
Armătura genitală femelă se poate diferenţia relativ uşor de toate celelalte specii datorită dilataţiei de forma unui sac al ductului bursae şi a corpului
bursae rotund şi mic, mai scurt decât ductus bursae.
BIOLOGIE: Larvele sunt necunoscute, planta gazdă este Matricaria
recutita (Bradley & al. 1973, citat de Razowski 2002: 49). Adulţii zboară în
două generaţii în lunile mai şi iunie, respectiv iulie-august.
DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în toată Europa, totuşi
semnalată din relativ puţine ţări. Din România am examinat doar exemplare
din Banat, Oltenia şi Delta Dunării.
MATERIAL EXAMINAT: (3 exemplare, 2 preparate genitale mascule,
1 preparat genital femel)
- Colecţia H. Neumann: Ghiroda – Timiş, 24. V. 1985. (♀), (preparat
genital nr. 1333/♀/ Kovács); Oltenia, Pădurea Lunca Vânjului, jud. Mehedinţi,
lumină, 3. VI. 1999. (♂), (preparat genital nr. 412/♂/ Neumann) (examinat),
legit H. Neumann;
- Colecţia L. Rákosy: Delta Dunării, Sf. Gheorghe, 29. V. 1994. (♂),
(preparat genital nr. 1475/♂/ Kovács), legit L. Rákosy;
Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845), (Fig.
126, 132, 138)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 8-12 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-ocru sau galbenă-cenuşie.
Aripa anterioară (Fig. 126) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond albăgălbuie deschisă cu un luciu argintiu. Desenul este galben-ocru, galben-ruginiu sau galben-cenuşiu şi cenuşiu închis. Desenul galben formează o linie
îngustă la baza marginii costale; o pată triunghiulară alungită la baza aripii,
aşezată pe marginea posterioară şi cu vârful orientat spre capătul costal al
benzii transversale mediane; o bandă transversală mediană îngustă, din care
corespunzător petei din celulă porneşte spre tornus o apofiză laterală lungă
şi îngustă; o pată mică triunghiulară postmediană pe marginea posterioară a
aripii; şi o bandă subapicală uşor arcuită, care ajunge până la tornus. Desenul
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cenuşiu constă dintr-o linie, care urmăreşte marginea postero-externă a benzii
transversale mediane şi marginea posterioară a apofizei sale precum şi douătrei linii întrerupte în zona apicală a aripii. Franjurile sunt de culoare galbenăocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie închisă, iar franjurile de
culoare albă-cenuşie au o linie bazală cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 132): Socii laţi şi mari, uşor îndoiţi
pe marginea lor ventrală, se îngustează treptat în partea distală, vârful fiind
rotunjit. Partea mediană a transtillei este lungă şi îngustă. Valva este îngustă,
doar uşor îngroşată bazal de sacculus, care este relativ lung şi lat. Aedeagus
este lung, îngust, îndoit în formă de S, cu o apofiză terminală lungă. În vesică
este un cornutus mai scurt decât treimea lungimii aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 138): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt lungi. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel lung şi relativ larg. Ductus bursae
este lung, îngust şi membranos, uşor dilatată în partea mediană. Corpus bursae
este alungit, mai lung decât ductus bursae, membranos. Signa sunt formate
din numeroase sclerite dentiforme mari aranjate semicircular respectiv sclerite
dentiforme foarte mici dispersate uniform.
OBSERVAŢII: Este o specie caracteristică datorită luciului argintiu
strălucitor al culorii de fond şi a desenului galben, de nuanţe variabile.
Sacculusul lung cât treimea valvei respectiv aedeagusul îngust, îndoit
în formă de S caracterizează armătura genitală masculă.
Armătura genitală femelă se poate diferenţia relativ uşor de toate celelalte specii ale genului având corpus bursae alungit.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în două generaţii pe Plantago maritima L.
şi pe Salicornia, a doua generaţie iernează în stadiu larvar. Adulţii zboară în
mai, respectiv iulie şi august. În depresiunile din sudul Carpaţilor Orientali
pare a fi o specie caracteristică mlaştinilor eutrofe alimentate de izvoare minerale în preajma cărora se formează pâlcuri de vegetaţie halofilă.
DISTRIBUŢIE: Este o specie cu răspândire palearctică, fiind semnalată
din majoritatea ţărilor europene. Din România, a fost semnalată din nordul
Moldovei de la Pădurea Rediu, Botoşani, Dorneşti şi din Muntenia de la Piteşti
de (Nemeş & Peiu 1970), din Transilvania de la Bicsad (Popescu-Gorj 1989).
Noi am examinat exemplare din Banat şi Carpaţii Orientali.
MATERIAL EXAMINAT: (35 exemplare, 4 preparate genitale mascule, 2 preparate genitale femele)
- Colecţia H. Neumann: Banat, Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 17. V.
2000. (♂), (preparat genital nr. 399/♂/ Neumann), legit H. Neumann;
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- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Munţii Harghita de Sud, Bicsad,
Antalka, 28. V. 1984. (3 ♂♂); 7. VIII. 1984. (12 ♂♂), (preparat genital nr.
340/♂/ Kovács); Munţii Harghita de Sud, Bicsad, 15. VI. 1985. (1 ♂, 1 ♀),
(preparat genital nr. 430/♀/ Kovács); Depresiunea Ciucului, Tuşnad Sat,
Valea Mijlocie, 16. VI. 1986. (5 ♂♂), (preparat genital nr. 348/♂, 351/♀ şi
431/♂/ Kovács) Depresiunea Ciucului, Miercurea Ciuc, Topliţa, 10. VI. 1998.
(3 ♀♀); Praid (jud. Harghita), Muntele de Sare, 28. V. 2000. (4 ♀♀); 18. VIII.
2000. (4 ♂♂, 1 ♀), legit S. Kovács & Z. Kovács;
Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883), (Fig. 127, 133, 139)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 127) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond albă-gălbuie
deschisă. Desenul este maro deschis şi maro închis. Elementele maro deschise
formează: o linie îngustă la baza marginii costale; o pată extrem de ştearsă la
baza aripii pe marginea posterioară; o bandă transversală mediană relativ lată;
o pată postmediană mică, triunghiulară, fragmentată pe marginea posterioară
a aripii; şi o bandă transversală subapicală uşor arcuită, care este evidentă la
marginea costală a aripii, apoi se fragmentează şi nu ajunge până la tornus; şi
două-trei linii întrerupte în zona apicală a aripii. Desenul maro închis constă
din pata din celulă şi o serie de pete mici înşirate de-a lungul marginilor costale,
posterioare şi externe în deosebi în zona apicală şi în tornus. Franjurile sunt de
culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă,
iar franjurile de culoare albă-cenuşie au o linie bazală cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 133): Socii sunt laţi şi mari, cu marginea ventrală uşor îndoită şi cu vârful ascuţit. Partea mediană a transtillei
este lungă şi îngustă. Valva este îngustă, îngroşată bazal de un sacculus trapezoidal, care este mai scurt decât o treime din lungimea valvei. Aedeagus este
lung, gros, îndoit în formă de S, cu o apofiză terminală îngustă şi lungă. În
vesică este un cornutus mai scurt decât jumătatea aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 139): Papilele anale sunt înguste.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt scurte. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel scurt şi larg. Ductus bursae este
scurt, îngust şi membranos. Corpus bursae este mare şi alungit, mult mai lung
decât ductus bursae, membranos. Signa sunt formate din numeroase sclerite dentiforme mari aranjate într-un cerc puţin evident şi sclerite dentiforme
foarte mici dispersate uniform.
OBSERVAŢII: Este o specie asemănătoare cu G. minimana Car., dar
desenul în zona bazală şi postmediană a aripii este foarte şters.
În structura armăturii genitale mascule socii cu vârful ascuţit respectiv
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sacculusul trapezoidal, mai scurt decât treimea valvei o deosebesc de specia
cea mai asemănătoare, G. vectisana Humphreys & Westwood.
Armătura genitală femelă este asemănătoare tot cu cea a speciei G. vectisana Humphreys & Westwood, dar antrumul este scurt, iar corpus bursae
alungit este mare.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în două generaţii din septembrie până în
aprilie şi probabil în iunie şi iulie în tulpinile de Alisma plantago-aquatica L.
Adulţii zboară în mai, respectiv iulie şi august.
DISTRIBUŢIE: Specia are o răspândire europeană, dar nu a fost
semnalată din majoritatea ţărilor sudice. Din România am examinat exemplare
numai din Banat, Crişana, Transilvania şi Dobrogea. Specia a fost semnalată
de la Sibiu (Czekelius 1917: 39), Grumăzeşti (Caradja 1901: 132) şi Bârnova
(Nemeş & Peiu 1968), Comana-Bucureşti (Caradja 1901 citat de Nemeş &
Peiu 1968) şi Ocna Sibiului (Rákosy & al. 1994).
MATERIAL EXAMINAT: (9 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1
preparat genital femel)
- Colecţia MNINGA: Timişoara, Timiş – Torontal, 27. VII. 1942. (1
ex.), legit A. Ostrogovich;
- Colecţia D. Czekelius: Sibiu, 24. V. 1913. (1 ex.); 11. VIII. (♀), legit
D. Czekelius; Sibiu, 18. V. 1908. (♂); Cisteiu de Mureş, 24. VII. 1921. (1 ex.),
legit R. Gross;
- Colecţia L. Diószeghy: Ineu (Arad), 1. VI. 1921. (♂), (preparat genital nr. 427/♂/ Kovács), legit L. Diószeghy;
- Colecţia Zoologisk Museum, University of Copenhagen: Dobrogea, Hagieni, 8. VIII. 1981. (♀); Ocna Sibiului, 21. VII. 1982. (♀), legit L.
Rákosy;
- Colecţia H. Neumann: Dobrogea, Caraorman – Delta [Dunării], 1218. VII. 1985. (♀), (preparat genital nr. 1332/♀/ Kovács), legit H. Neumann;
Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916), (Fig. 128, 134, 140)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 12 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 128) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond albă-gălbuie
deschisă. Desenul este maro deschis şi maro închis. Desenul maro deschis
formează: o linie îngustă la baza marginii costale; o pată neregulată alungită la
baza aripii, aşezată pe marginea posterioară şi cu vârful orientat spre mijlocul
benzii transversale mediane; o bandă transversală mediană relativ lată; o pată
postmediană mică, triunghiulară pe marginea posterioară a aripii; o bandă
transversală subapicală uşor arcuită, întreruptă, care ajunge până la tornus; şi
două-trei linii întrerupte în zona apicală a aripii. Desenul maro închis constă
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din pete mici înşirate de-a lungul marginii externe a benzii transversale mediane şi a marginilor costale şi posterioare. Franjurile sunt de culoare galbenăocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă, iar franjurile de
culoare albă-cenuşie au o linie bazală cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 134): Socii laţi şi mari, uşor îndoiţi în
marginea lor ventrală şi îngroşaţi în mijlocul părţii dorsale au vârful îngust.
Partea mediană a transtillei este lungă şi îngustă. Valva este îngustă, doar uşor
îngroşată bazal de sacculus, care este relativ slab diferenţiat. Aedeagus este
lung, gros, doar uşor îndoit, cu o apofiză terminală relativ scurtă. În vesică este
un cornutus mai lung decât jumătatea lungimii aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 140): Papilele anale sunt înguste.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt lungi. Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel relativ lung şi larg. Ductus bursae este foarte lung, îngust şi membranos. Corpus bursae este rotund, puţin
mai scurt decât ductus bursae, membranos. Signa sunt formate din numeroase
sclerite dentiforme mari aranjate circular şi sclerite dentiforme foarte mici
dispersate uniform.
OBSERVAŢII: Prezenţa unui desen evident la baza aripii şi banda
transversală postmediană o diferenţiază de specia foarte asemănătoare G. alismana Rag.
Sacculusul relativ slab diferenţiat şi aedeagusul lat cu un cornutus lung
caracterizează armătura genitală masculă.
Armătura genitală femelă este asemănătoare cu cea a speciei G. permixtana Den.& Schiff., diferenţierea făcându-se totuşi relativ uşor datorită
ductului bursae foarte lung asociat cu un corpus bursae mare.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc în iulie respectiv septembrie pe Pedicularis palustris L. Adulţii zboară în două generaţii în mai-iulie, respectiv august.
DISTRIBUŢIE: Este o specie cu o răspândire palearctică, fiind semnalată
din majoritatea ţărilor europene. Din România a fost semnalată de la fânaţele
seculare de la Ponoare-Bosanci (Nemeş & Peiu 1970). Noi am examinat numai
un singur exemplar din nordvestul ţării.
MATERIAL EXAMINAT: (1 exemplar, 1 preparat genital femel)
- Colecţia Gy. Szabó: Tufoasa, Satu Mare, 12. VI. 1980. (♀), (preparat
genital nr. 879/♀/ Kovács), legit Gy. Szabó;
Gynnidomorpha permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775), (Fig.
129, 135, 141)
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ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 9-13 mm. Ceafa, fruntea, palpii
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 129) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond albă-gălbuie
deschisă. Desenul este maro deschis şi maro închis. Elementele de desen
maro deschise cu marginile şterse, neclare formează: o linie îngustă la baza
marginii costale; o pată neregulată alungită, palidă la baza aripii, aşezată pe
marginea posterioară şi cu vârful orientat spre mijlocul benzii transversale
mediane; o bandă transversală mediană relativ lată cu o apofiză, care porneşte
de la pata din celulă şi se întinde spre tornus, unde este confluentă cu banda
transversală subapicală; o pată mică triunghiulară postmediană pe marginea
posterioară a aripii; o bandă transversală subapicală uşor arcuită, care la tornus
este confluentă cu apofiza benzii transversale mediane; şi două-trei linii întrerupte în zona apicală a aripii. Desenul maro închis constă din: pata din celulă;
pete mici înşirate de-a lungul marginii externe a benzii transversale mediane,
frecvent confluente cu pata din celulă; câteva pete mici pe marginea costală
în apex; şi pe marginea posterioară în zona postmediană. Franjurile sunt de
culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă,
iar franjurile de culoare albă-cenuşie au o linie bazală cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 135): Socii înguşti şi mari, uşor îndoiţi
în marginea lor ventrală şi îngroşaţi în mijlocul părţii dorsale au vârful îngust.
Partea mediană a transtillei este lungă şi îngustă. Valva este îngustă, doar uşor
îngroşată bazal de sacculus. Aedeagus este lung, gros, doar uşor îndoit, cu o
apofiză terminală ascuţită. În vesică este un cornutus mai scurt decât jumătatea
lungimii aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 141): Papilele anale sunt înguste.
Tergitul VIII este scurt. Apofizele posterioare şi anterioare sunt lungi şi subţiri.
Sterigma este fină. Antrum are forma unui inel relativ scurt şi larg. Ductus
bursae este lung, îngust şi membranos. Corpus bursae este rotund, mai lung
decât ductus bursae, membranos. Signa sunt formate din numeroase sclerite
dentiforme mari aranjate circular şi sclerite dentiforme foarte mici dispersate
uniform.
OBSERVAŢII: Elementele de desen din zonele postmediane şi apicale
neconfluente respectiv cele maro închise evidente o diferenţiază de G. rubricana Peyerimhoff.
La nivelul armăturii genitale mascule sacculusul bine diferenţiat, socii
mai înguşti şi aedeagusul deasemenea îngust cu un cornutus scurt o diferenţiază
de G. minimana Car.
Armătura genitală femelă se aseamănă tot cu cea a speciei G. minimana
Car., diferenţierea fiind totuşi relativ uşoară datorită ductului bursae mai scurt
decât corpus bursae.
BIOLOGIE: Larvele trăiesc din septembrie până în aprilie, respectiv în
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iunie şi iulie în tulpinile, înflorescenţa şi seminţele speciilor de Pedicularis,
Euphrasia, Rhinanthus, Butomus umbellatus L., Alisma plantago-aquatica L.,
Solidago virga-aurea şi Gentiana lutea L. Adulţii zboară în două generaţii
aproape confluente din mai până în septembrie. Este o specie caracteristică
biotopurilor hidrofile.
DISTRIBUŢIE: Este o specie larg răspândită în Palearctic, fiind
semnalată din majoritatea ţărilor europene, fiind mai rară în zonele sudice. Din
România am examinat exemplare din majoritatea regiunilor ţării, exceptând
Muntenia şi Oltenia. Date din literatură: Grumăzeşti (Caradja 1901: 132),
Suceava (Popescu-Gorj & Nemeş 1965; Nemeş & Dănilă 1970: 207), Iaşi şi
fânaţele seculare de la Frumoasa (Nemeş & Peiu 1970).
MATERIAL EXAMINAT: (106 exemplare, 2 preparate genitale mascule, 1 preparat genital femel)
- Colecţia D. Czekelius: Sibiu, 25. VI. (1 ex.); 27. VII. (♀), legit D.
Czekelius; Turnu Roşu, 27. VIII. 1912. (♀), legit M. Prall;
- Colecţia A. Popescu-Gorj: Suceava, 19. VII. 1960. (♀); 28. VIII.
1960. (♀), legit I. Nemeş;
- Colecţia TTM: Brad, [jud. Hunedoara], 27. VII. 1913. (♀), legit L.
Diószeghy;
- Colecţia V. Vicol: Chinari, lumină,18. VII. 1985. (2 ♀♀); 19. VII.
1985. (3 ♀♀); 23. VII. 1985. (♂), (preparat genital nr. 1225/♂/ Vicol); 25.
VII. 1985. (2 ♀♀); Ciugud, lumină, 2. VIII. 1985. (♀); 5. VIII. 1985. (2 ex.);
19. VIII. 1985. (1 ♂, 2 ♀♀); 7. VIII. 1986. (♂); 12. VIII. 1986 (♀); 14. VIII.
1986 (♀); 15. VIII. 1986 (♀); 16. VIII. 1986. (♀); 23. VII. 1987. (♀); 29. VII.
1987. (♀); 30. VII. 1987. (♀); 15. VIII. 1987 (♀); 15. VIII, 1988. (2 ♂♂),
(preparat genital nr. 1226/♂/Vicol); 18. VIII. 1989 (♀); Hilişeu-Horia, [jud.
Suceava], lumină, 22. VII. 1990. (2 ♂♂, 1 ♀); Orşova, Gurghiu, 3. VIII. 1991.
(2 ♀♀); 4. VIII. 1991. (3 ♀♀); Neagra Stânceni, lumină, 9. VIII. 1991. (1
ex.); 11. VII. 1992. (♀); 2. VIII. 1994. (2 ♀♀); Râmeţ, lumină, 18. VIII. 1992.
(♀); Sânmarghita, 29. VIII. 1985. (2 ♀♀); 11-12. VIII. 1994. (2 ♂♂); 20-21.
V. 1996. (♀); 28-29. VIII. 1996. (♂); 30-31. VIII. 1996. (♂); 20-21. VI. 1998.
(♀); Corunca, 8. IX. 1995. (♀), legit V. Vicol;
- Colecţia Gy. Szabó: Canaraua Fetii, jud. Constanţa, 23. V. 1997. (♂),
legit Gy. Szabó;
- Colecţia H. Neumann: (18 ♂♂, 10 ♀♀) Căpâlnaş, jud. Arad, 1. VII.
1999. (11 ex.); 16. V. 1999. (4 ex.); 26. V. 1999. (2 ex.); 14. V. 2000. (2 ex.);
Dragşina, jud. Timiş, 22. V. 1982. (2 ex.); Ardeu, jud. Hunedoara, lumină, 20.
VII. 1982. (3 ex.); 12. VII. 2000. (4 ex.), legit H. Neumann;
- Colecţia S. Kovács & Z. Kovács: Cheile Vârhişului, 5. VII.
1980. (♀), (preparat genital nr. 429/♀/ Kovács); Depresiunea Trei Scaune,
Mestecănişul de la Reci, 540 m, 19. VII. 1981. (♀); Munţii Harghita de Sud,
Bicsad, 17-18. V. 1986. (3 ♂♂); 19. VII. 1986. (♂); Glodeni, jud. Mureş, 28143

30. VII. 1986. (♂); 24. V. 2003. (3 ♂♂); Toldal, jud. Mureş, 23. VII. 1988.
(♀); Munţii Baraolt, 650 m, Sf. Gheorghe, 13. V. 1989. (♂); Câmpia Transilvaniei, Lechinţa (jud. Mureş), 17. V. 1996. (♂); 11. V. 2002. (♂); Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 26. VII. 1998. (2 ♂♂), (preparat
genital nr. 1444/♂/ Kovács); Dobrogea, Cetatea Histria, 25-26. VIII. 1999.
(♀); Praid (jud. Harghita), Muntele de Sare, 18. VIII. 2000. (1 ♂, 1 ♀); Dobrogea, Grindul Chituc, Vadu, litoral, 12. VIII. 2001. (2 ♂♂); 13. VIII. 2003. (2
♂♂); Depresiunea Trei Scaune, Mestecănişul de la Reci, 540 m, 1. IX. 2001.
(♂); Munţii Ciucului, Racu, 650 m, 21. VIII. 2004. (♂), legit S. Kovács & Z.
Kovács;
Specii nesemnalate din România
Gynnidomorpha rubricana (Peyerimhoff, 1877), (Fig. 130, 136, 142)
ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-13 mm. Ceafa, fruntea,
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-gălbuie deschisă. Aripa
anterioară (Fig. 130) scurtă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-maronie
sau albă-gălbuie deschisă. Desenul este maro-gălbui deschis şi maro închis.
Elementele maro deschise au marginile şterse, neclare formând: o linie îngustă
la baza marginii costale; o bandă transversală mediană îngustă, întreruptă în
celulă; o pată postmediană mică, triunghiulară pe marginea posterioară a aripii
confluentă cu banda transversală mediană; o bandă transversală subapicală
lată, care este confluentă cu petele din zona postmediană; şi două-trei linii
confluente în teritoriul apical al aripii. Desenul maro închis constă din pata
vagă din celulă care se extinde până la tornus şi câteva pete mici înşirate de-a
lungul marginii costale în zona apicală. Franjurile sunt de culoare galbenăocru deschisă. Aripa posterioară este maro-cenuşie deschisă, iar franjurile de
culoare albă-cenuşie au o linie bazală cenuşie închisă.
Armătura genitală masculă (Fig. 136): Socii sunt înguşti şi mari, cu
marginea ventrală dreaptă şi cu vârful rotunjit dorsal. Partea mediană a transtillei este lungă şi îngustă. Valva este îngustă, îngroşată bazal de un sacculus
proeminent. Aedeagus este lung, gros, doar uşor îndoit, cu o apofiză terminală
ascuţită. În vesică este un cornutus mai scurt decât jumătatea aedeagusului.
Armătura genitală femelă (Fig. 142): Papilele anale sunt lungi şi late.
Tergitul VIII este scurt şi foarte lat. Apofizele posterioare şi anterioare sunt
scurte. Antrum are forma unui inel scurt şi lat. Sterigma este fină. Ductus bursae este lung şi membranos. Corpus bursae este mic, mai scurt decât ductus
bursae, membranos, fără signum.
OBSERVAŢII: Este o specie asemănătoare cu G. permixtana Den. &
Schiff., dar banda transversală mediană este întreruptă în celulă, desenul din
zona postmediană a aripii este confluent iar desenul maro închis este foarte
redus.
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Armătura genitală masculă se aseamănă cel mai mult cu G. luridana
Gregson, sacculus este însă proeminent iar aedeagus gros.
Armătura genitală femelă este foarte caracteristică, corpus bursae fiind
mic, fără nici un signum.
BIOLOGIE: Larvele şi planta gazdă sunt necunoscute. Adulţii zboară
în mai, iunie şi iulie.
DISTRIBUŢIE: Este o specie cu o răspândire predominant
mediteraneană, dar a fost semnalată şi din Slovacia şi sudul Rusiei.
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