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Tribul Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) în România. Par-
tea IV. (Aethes)

Zoltán Kovács & Sándor Kovács

Abstract

The Tribus Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) in Romania 

The series presents the results of the revision of the tribe Co-
chylini of Romania. The presence of 89 species are confirmed in 
the Romanian fauna belonging to 16 genera. The first part of the 
series discussed the general description of the tribe and the first two 
genera: phtheochroa and Hysterophora (Bul. inf. Soc. lepid. rom. 
12(1-4): 5-45, 2001), the second part discussed the genera cochyli-
morpha, phalonidia and gynnidomorpha (Bul. inf. Entomol. 14-15: 
57-145, 2003-2004), the third part treated the genera agapeta, cer-
atoxanthis, Fulvoclysia, eugnosta, commophila, prochlidonia and 
eupoecilia (Bul. inf. Entomol. 17/2006). 

This fourth part of the series discusses the aethes. The pres-
ence of 22 species are confirmed in the Romanian fauna. The pres-
ence of aethes dilucidana (stEpHEns, 1852) is considered doubtful 
in the Romanian fauna. keys to all recognised, doubtful and further 
four expected species are provided, based on external characters, 
male and female genitalia. Fore wings of adults, male and female 
genitalia are figured. Short description, biological and distribution 
data are given. The examined material is presented. 

Key words: Cochylini, Romania, revision, agapeta, ceratoxanthis, Fulvocly-
sia, eugnosta, commophila, prochlidonia, eupoecilia, aethes.

Genul Aethes billberG, 1820

Diagnostic: ADULT. Palpii labiali sunt bine dezvoltaţi, segmentul al 
doilea este mult lăţit în partea sa subterminală, segmentul al treilea este scurt, 
poate fi vizibil sau mascat complet de solzii lungi al segmentului al doilea. 
Antenele ajung până la jumătatea aripilor anterioare.

Aripa anterioară (Fig. 186-215) este alungită, marginea costală la baza 
aripii este puţin îndoită, în rest este uşor concavă, vârful aripii este scurt. Mar-
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ginea externă este dreaptă. Toate nervurile sunt independente sau, rar, R4 şi R5 
sunt pedunculate. Nervura R5 se termină în vârful aripii. Nervura CuA2 îşi are 
originea între nervurile R1 şi R2. Chorda, media şi nervura CuP sunt atrofiate. 
Culoarea de fond este deschisă, variază de la albă perlată până la galbenă-ocru 
deschisă. Desenul la majoritatea speciilor este maro de diferite nuanţe, este 
format dintr-un şir de pete mici sau o linie îngustă în treimea bazală şi două-
trei pete situate de-a lungul marginii costale, o bandă transversală mediană 
şi una subapicală, care pot fi fragmentate în mai multe puncte, în acest caz 
sunt prezente pata marginii posterioare respectiv cea tornală, sau din contră, 
benzile sunt extinse şi contopite. Pe marginile benzilor transversale la multe 
specii sunt pete mari sau chiar linii de culoare cenuşie-plumburie cu luciu 
mat sau strălucitor. La speciile ae. williana braHm şi ae. margarotana dup. 
desenul este mult mai redus şi simplu, format din pete mici de culoare maro 
dispersate pe aripa anterioară. Franjurile sunt preponderent de culoare galbenă 
deschisă.

Aripa posterioară este puţin mai lată decât cea anterioară, apexul este 
proeminent şi ascuţit. Nervura Sc+R1 este foarte lungă, se termină pe margi-
nea costală în apropierea apexului. Nervurile Rs şi M1 sunt lung pedunculate. 
Celelalte nervuri sunt independente. Culoarea lor este cenuşie şi variază între 
nuanţele gălbuie-deschisă şi maronie, franjurile sunt albe sau albe-gălbuie cu 
o linie bazală cenuşie deschisă.

Dimorfismul sexual puţin evident, femelele în general sunt mai mari 
decât masculii, doar la ae. cnicana wEstwood şi ae. rubigana trsK. este evi-
dent.

Armătura genitală masculă (Fig. 216-242): Tegumen este scurt şi lat, 
proximal bine, distal slab sclerotizat. Uncus lipseşte. Socii sunt înguşti, îndoiţi 
şi cu vârful ascuţit, au formă de coarne, baza lor este lată, rotunjită, păroasă, 
slab sclerotizată. Vinculum este puternic, ramurile sale ventral nu sunt suda-
te, capetele lor sunt îngroşate, la unele specii foarte groase (ae. triangulana 
triangulana trsK., ae. smeathmanniana F., ae. decimana dEn. & scHiff.). 
Valvele sunt late la baza lor şi în general scurte, costa şi sacculus divergente la 
majoritatea speciilor. Costa este bine sclerotizată şi mai lungă decât saculus. 
Sacculus este de regulă îngust, dar la multe specii distal este mult îngroşat, 
cu marginea ventrală concavă (ae. dilucidana stEpH., ae. francillana F., ae. 
bilbaensis rösslEr),  sau poate avea o apofiză terminală sau subterminală. 
Transtilla are părţile sale laterale late, partea mediană este proeminentă, groa-
să sau îngustă, uneori bifidă, cu dinţi mici. Juxta este simplă, plată, cu margi-
nea ventrală rotunjită. Aedeagus este de lungime şi lăţime variabilă, de regulă 
arcuit, la unele specii cu o apofiză (ae. beatricella wals., ae. francillana F.). 
sau o pereche de apofize la mijlocul lui (ae. bilbaensis rösslEr), pe partea sa 
ventro-posterioară este o apofiza terminală evidentă. Cornutus este prezent 
doar la o parte a speciilor, are forma unui cui. Caulis este de regulă scurt, dar 
la ae. cnicana wEstwood,  ae. rubigana trsK. şi ae. kindermanniana trsK. 
este foarte dezvoltat şi acoperit cu sclerite dentiforme.
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Armătura genitală femelă (Fig. 243-269): Ovipozitorul este normal 
conformat şi scurt. Apofizele anterioare şi posterioare sunt scurte şi înguste. 
Tergitul VIII este în general scurt. Sterigma este bine reprezentată, la ma-
joritatea speciilor prezintă un sclerit median caracteristic. Antrum este larg, 
frecvent bine sclerotizat. Bursa copulatrix are ductus bursae şi corpus bur-
sae bine diferenţiate. Ductus bursae este de lungime variabilă şi membranos, 
poate avea sclerite plate bine sclerotizate şi/sau sclerite dentiforme. Corpus 
bursae este membranos, în general mare, dar la ae. williana braHm şi ae. 
aurofasciana mann este mic, are signa variabile, cu sclerite plate bine sclero-
tizate şi/sau sclerite dentiforme, dar speciile ae. hartmanniana cl., ae. piercei 
obr., ae. williana braHm, ae. margarotana dup. şi ae. aurofasciana mann 
nu au signum. 

Observaţii: Unele specii sunt foarte variabile, la ae. tesserana tessera-
na dEn. & scHiff. ponderea elementelor de desen maro poate varia între limite 
foarte largi, la ae. moribundana stdG. atât culoarea de fond cât şi desenul este 
variabil. 

Răspândire: Genul este larg răspândit în regiunea palearctică, cu circa 
20 de specii în regiunile nearctică şi neotropicală, a fost semnalată doar cu 2 
specii din regiunea orientală.  Numeroase specii au o răspândire holarctică. 
În palearctic genul este reprezentat de 70 de specii, în Europa sunt cunoscute 
43 specii, 23 de specii au fost semnalate din România, dintre care am putut 
confirma numai 22 specii.

Lista speciilor genului Aethes din România

Aethes billbErG, 1820
chlidonia HübnEr, [1825]
phalonia HübnEr, [1825]
dapsilia HübnEr, [1825]
argyrolepia stEpHEns, 1829
lozopera stEpHEns, 1829
loxopera walsinGHam, 1900 – n. emend.
chrosis GuEnéE, 1845
argyridia stEpHEns, 1852
agriphiia stEpHEns, 1852
coecaethes obraztsov, 1943
cirriaethes razowsKi, 1962

hartmanniana (clErcK, 1758)
lyonetella linnaEus, 1758
wiedemannella müllEr, 1764

baumanniana [dEnis & scHiffErmüllEr], 1775
allioniana villErs, 1789
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avellana HübnEr, 1822
subbaumanniana wilKinson, 1859
murciana caradja, 1916
excelsior scHawErda, 1920

margarotana (duponcHEl, 1836)
maritimana GuEnéE, 1845
scabidulana lEdErEr, 1855
capnospila mEyricK,1912
parallelana KEnnEl,1913
stygiana rEbEl,1916
edrisitana cHrétiEn, 1922
paronyma mEyricK,1932

williana (braHm, 1791)
zephyrana trEitscHKE, 1830
luteolana stEpHEns, 1834
marmoratana curtis, 1834
dubrisana curtis, 1834
virginiana GuEnéE, 1845
loriculana GuEnéE, 1849
costignata filipjEv, 1926

moribundana (staudinGEr, 1859)
respirantana staudinGEr, 1879
dispersana KEnnEl, 1899
dilutana KEnnEl, 1899
helvolana KEnnEl, 1900
lanceolata filipjEv, 1924
modica razowsKi, 1970

caucasica (amsEl, 1959)
elsana razowsKi, 1961

nefandana (KEnnEl, 1899)
diacrisiana rEbEl, 1903
chersonana obraztsov, 1937

margaritana (HawortH, 1811)
dipoltella HübnEr, [1813]

triangulana triangulana (trEitscHKE, 1835)
kuhlweiniana fiscHEr v. röslErstamm, 1836
tergana EvErsmann, 1844

rutilana rutilana (HübnEr, [1817])
purpurella coq, 1801
roridana mann, 1867
interruptana KlEmEnsiEwicz, 1907

smeathmanniana (fabricius, 1781)
fabriciana HübnEr, [1799]
biviana duponcHEl, 1842
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stachydana HErricH-scHäffEr, 1851
?scissana walKEr, 1863
achromata sKala, 1936
obsoletella dufranE, 1955
superbella dufranE, 1955

tesserana tesserana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775)
aleella scHultzE, 1776
heiseana fabricius, 1787 
groendaliana tHunbErG, 1791

decimana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775)
sanguinana (trEitscHKE, 1830)
*dilucidana (stEpHEns, 1852)
flagellana flagellana (duponcHEl, 1836)

?eryngiella vallot, 1829
eryngiana HEydEn, 1865
helveticana HEydEn, 1865
sardoa amsEl, 1952

beatricella (walsinGHam, 1898)
ferruginea walsinGHam, 1900

francillana (fabricius, 1794)
francillonana HumpHrEys & wEstwood, 1845
ferulae müllEr-rutz, 1920

bilbaensis (rösslEr, 1877)
loxopteroides (walsinGHam, 1903)
mediterranea rEbEl,1906
reclusa mEyricK,1923

tornella (walsinGHam, 1898)
*fennicana (M. HErinG, 1924)
fennicana adelaidae (toll, 1955)
cnicana (wEstwood, 1854)
rubigana (trEitscHKE, 1830)

badiana HübnEr, [1799] nec [dEnis & scHiffErmüllEr], 
1775

obscurana cHrétiEn, 1893
arcticana brandt, 1937

kindermanniana (trEitscHKE, 1830)

Cheia de determinare a speciilor genului Aethes din România 
bazată pe morfologia externă a adultului

1  (4) - desenul este simplu, format din pete mici de culoare maro dispersate 
pe aripa anterioară, culoarea de fond este galbenă-ocru deschisă cu pete 
perlate dispersate pe toată aripa

2  (3) - specie de talie mai mică (13-17 mm), desenul formează două benzi 
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transversale mai mult sau mai puţin evidente   williana braHm
3  (2) - specie de talie mai mare (14-20 mm), desenul este dispersat mult sau 

mai puţin uniform pe toată aripa chiar dacă se schiţează şi două benzi 
transversale .............................................................  margarotana dup.

4  (1) - desenul este coplex, format din pete, benzi transversale, culoarea de 
fond este albă perlată sau galbenă de nuanţe diferite 

5  (22) - desenul este foarte extins
6  (9) - culoarea de fond este albă perlată7  ( 8 ) - desenul este galben-ocru, 

format din patru benzi transversale paralele, înguste şi cu margini 
neregulate  ...............................................................  margaritana Haw.

 8  (7) - desenul este maro verzui, format din trei benzi transversale foarte 
late   .......................................................................  [deutschiana zEtt.]

9  (6) - culoarea de fond este galbenă  
10 (15) - culoarea de fond este galbenă maronie, desenul este maro închis 

sau maro-gălbui
11 (12) - desenul este format din două benzi transversale legate între ele în 

formă de N, desenul este maro închis  ...................................................
  .............................................................  triangulana triangulana trsK.
12 (11) - desenul este format din două benzi transversale legate între ele în 

formă de X, desenul este maro-gălbui
13 (14) - specie de talie mai mare (15-23 mm), desenul este clar  ...................   

 ..................................................................................hartmanniana cl.
14 (13) - specie de talie mai mică (14-16 mm), desenul este mai şters  ...........   

 ................................................................................[piercei obraztsov]
15 (10) - culoarea de fond este galbenă aurie, desenul este maro ruginiu 
16 (19) - culoarea de fond se vede sub forma unor pete
17 (18) - elementele de desen maro sunt legate între ele de linii înguste 

plumburii strălucitoare în formă de W ...................................................  
  ....................................................... tesserana tesserana dEn. & scHiff.
18 (17) - desenul formează benzi transversale unite între ele în formă de X  ..  

decimana dEn. & scHiff.
19 (16) - culoarea de fond se vede sub forma unor benzi transversale
20 (21) - desenul este format din benzi transversale cu margini delimitate de 

linii late plumburii strălucitoare  ........................  [aurofasciana mann]
21 (20) - desenul este format din benzi transversale cu margini neregulate, 

unele confluente, acoperite parţial cu pete palide plumburii strălucitoa-
re ............................................................................................................   
 ............................................................................rutilana rutilana Hbn.

22 (5) - desenul este relativ restrâns, format din două benzi transversale (medi-
ană şi subapicală) sau pete formate prin fragmentarea acestor benzi

23 (30) - aripile anterioare sunt late 
24 (27) - benzile transversale sunt întrerupte numai sub marginea costală, sunt 

exemplare femele
25 (26) - petele marginii costale corespunzătoare benzilor transversale sunt 



63

mai late decât restul benzilor transversale  .... rubigana trsK. (femelă)
26 (25) - petele marginii costale corespunzătoare benzilor transversale nu sunt 

mai late decât restul benzilor transversale  ............ cnicana wEstwood 
(femelă)

27 (24) - banda transversală mediană este întreruptă numai sub marginea 
costală, banda transversală subapicală este înlocuită de două pete, 
costală şi tornală, sunt exemplare mascule

28 (29) - petele marginii costale au culoare identică cu cea a benzilor transver-
sale  ...............................................................  rubigana trsK. (mascul) 

29 (28) - petele marginii costale au culoare diferită de culoarea petei marginii 
interne şi tornale  ..................................... cnicana wEstwood (mascul)

30 (23) - aripile anterioare sunt mai înguste şi alungite
31 (32) - benzile transversale sunt late, au o nuanţă roşie pronunţată  .............   

 ...................................................................................sanguinana trsK.
32 (31) - benzile transversale sunt mai înguste, complete sau fragmentate în 

pete, nu au nuanţă roşie 
33 (44) - specii de talie medie şi mare, culoarea de fond este rar uniformă, dar 

de regulă galbenă deschisă, acoperită de pete mari, neregulate, galbenă-
ocru sau portocalie, benzile transversale sunt fragmentate în două sau 
trei pete

34 (37) - ambele benzi transversale sunt întrerupte în câte două pete
35 (36) - coloarea de fond este galbenă-ocru uniformă, desenul este maro 

gălbui deschis, petele marginii costale sunt foarte mici sau sunt ab-
sente, petele marginii posterioare ajung până la mijlocul aripii ............   
 .....................................................................................caucasica amsEl

36 (35) - coloarea de fond este albă-gălbuie, acoperită de pete mari, neregu-
late, galbene-ocru deschise, desenul este maro, petele marginii costale 
sunt mari, petele marginii posterioare ajung până în apropierea celor 
costale ....................................................................  nefandana KEnnEl

37 (34) - banda transversală mediană este întreruptă în două pete, cea subapicală 
în trei pete

38 (43) - coloarea de fond este galbenă deschisă sau albă-gălbuie
39 (42) - coloarea de fond este galbenă deschisă, desenul este maro deschis
40 (41) - petele marginii posterioare sunt mărginite de pete mari plumburii cu 

luciu metalic  ................................................  [ardezana müllEr-rutz]
41 (40) - pe petele marginii posterioare sunt doar câteva pete plumburii cu 

luciu metalic  ......................................................... smeathmanniana f.
42 (39) - coloarea de fond este albă-gălbuie, acoperită de pete mari, neregu-

late, galbene-ocru deschise, desenul este maro-gălbui deschis  .............   
 ...........................................................................kindermanniana trsK.

43 (38) - coloarea de fond este variabilă de la albă-gălbuie până la verde oliv, 
desenul este maro deschis sau maro verzui  .......... moribundana stdG.

44 (33) - specii de talie medie şi mică, culoarea de fond este galbenă uniformă, 
benzile transversale sunt complete sau doar pe-a locuri întrerupte, 
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identificarea lor sigură se poate face doar pe baza studiului armăturilor 
geni tale

45 (52) - desenul este format din două benzi transversale complete
46 (51) - aripa posterioară este cenuşie-maronie
47 (50) - benzile transversale sunt de culoare maro ruginie deschisă
48 (49) - ambele benzi transversale sunt îngustate sau întrerupte sub mar-

ginea costală, banda transversală subapicală are marginea bazală uşor 
concavă .....................................................................  beatricella wals.

49 (48) - numai banda transversală subapicală este întreruptă în două sau trei 
pete  ...............................................................................  tornella wals.

50 (47) - benzile transversale sunt de culoare maro mai închisă, banda 
transversală subapicală este mai sinuoasă  ..  fennicana adelaidae toll

51 (46) - aripa posterioară este galbenă-cenuşie, banda transversală subapicală 
este mai îngustă în jumătatea sa costală decât în cea tornală  ... francil-
lana f.

52 (45) - desenul este format din două benzi transversale incomplete, numai 
cea subapicală poate să fie completă

53 (56) - benzile transversale sunt uşor sinuoase
54 (55) - specie de talie mai mare (15-19 mm), benzile transversale sunt foarte 

înguste, cea mediană nu depăşeşte jumătatea aripii  ............. flagellana 
flagellana dup.

55 (54) - specie de talie mai mică (15 mm), benzile transversale sunt late, cea 
mediană este întreruptă sub marginea costală  .........bilbaensis rösslEr

56 (53) - benzile transversale sunt drepte  ........................  *dilucidana stEpH.

Cheia de determinare a speciilor genului Aethes din România
bazată pe structura armăturii genitale mascule

1  (48) - caulis este mic, fără spini
2  (25) - aedeagus cu cornuti 
3  (24) - aedeagus cu un singur cornutus 
4  (23) - cornutus are forma unui cui 
5  (22) - aedeagus scurt, totdeauna mai scurt decât dublul lungimii marginii 

costale a valvei
6  (11) - sacculus nu are apofiză terminală sau subterminală
7  (10) - aedeagus este foarte îndoit, cornutus este mai scurt decât jumătatea 

aedeagusului
8  (9) - aedeagus scurt şi gros, sacculus îngust, vinculum cu capătul ventral 

îngust  ........................................................................ caucasica amsEl
9  (8) - aedeagus lung şi îngust, sacculus gros, vinculum cu capătul ventral 

foarte gros   ........................................................... smeathmanniana f.  
10 ( 7 ) - aedeagus este doar uşor îndoit, are formă de S, cornutus este mai lung 

decât jumătatea aedeagusului  .............................. moribundana stdG.
11 ( 6 ) - sacculus are apofiză terminală sau subterminală 
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12 (17) - sacculus este gros
13 (16) - sacculus nu are spini, apofiza terminală este groasă 
14 (15) - sacculus este aproape la fel de lung cât costa, vârful valvei lat, jumă-

tatea distală a aedeagusului îngust  ..............  [ardezana müllEr-rutz]
15 (14) - sacculus este mai scurt decât costa, vârful valvei îngust, aedeagus 

distal lat  .......................................................  decimana dEn. & scHiff.
16 (13) - sacculus este acoperit abundent cu spini minuscului, are o apofiză 

subterminală îngustă  ........................................ rutilana rutilana Hbn.
17 (12) - sacculus este îngust 
18 (21) - aedeagus este scurt şi lat 
19 (20) - sacculus este scurt, doar jumătate din lungimea costei   ....................   

 ................................................................................. margaritana Haw.
20 (19) - sacculus este aproape la fel de lung cât costa ...  [deutschiana zEtt.]
21 (18) - aedeagus este lung şi îngust  ...........  triangulana triangulana trsK.
22 (5) - aedeagus foarte lung, de două ori mai lung decât lungimea marginii 

costale a valvei  ......................................................  nefandana KEnnEl
23 (4) - cornutus format de o placă scerificată alungită  ...  *dilucidana stEpH.
24 (3) - aedeagus cu numeroşi cornuti formaţi de spini minusculi  ..................  
  ...................................................... tesserana tesserana dEn. & scHiff.
25 (2) - aedeagus fără cornuti
26 (29) - sacculus este foarte scurt şi lat, aproape desprins de restul valvei 
27 (28) - valva este mai lată, apofiza terminală a sacculusului mai îngustă, 

apofiza terminală a aedeagusului mult mai lung decât restul aedeagu-
sului  .......................................................................  margarotana dup.

28 (27) - valva este mai îngustă, apofiza terminală a sacculusului mai lată, 
apofiza terminală a aedeagusului doar cu puţin mai lung decât restul 
aedeagusului  ............................................................... williana braHm

29 (26) - sacculus este mai lung, nu este desprins de restul valvei 
30 (33) - sub costa pe suprafaţa internă a valvei de la bază până la mijlocul 

marginii libere se întinde un şir de spini puternici
31 (32) - şirul de spini este rar  ................................................  tornella wals.
32 (31) - şirul de spini este foarte dens  .................  fennicana adelaidae toll
33 (33) - pe suprafaţa internă a valvei nu sunt spini puternici
34 (39) - aedeagus este numai uşor îndoit sau drept
35 (38) - aedeagus uşor îndoit, cu 1 sau 2 apofize laterale, transtilla cu partea 

mediană bifidă
36 (37) - aedeagus cu o apofiză laterală îndoită, sacculus cu o apofiză 

subterminală proeminentă  .............................................. francillana f.
37 (36) - aedeagus cu două apofize laterale de forma unor coarne, sacculus cu 

o apofiză subterminală foarte lată  .......................... bilbaensis rösslEr
38 (35) - aedeagus este drept, are o apofiză terminală perpendiculară pe axa 

longitudinală a aedeagusului şi o apofiză dorsolaterală zimţată, tran-
stilla cu partea mediană lată  .................................... sanguinana trsK.

39 (34) - aedeagus este foarte îndoit
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40 (47) - sacculus fără apofiză terminală 
41 (46) - aedeagus cu apofiză terminală 
42 (45) - aedeagus cu apofiză terminală lungă şi apofize dorsale 
43 (44) - apofiza dorsală uşor îndoită  ...............................  hartmanniana cl.
44 (43) - apofiza dorsală dreaptă, eventual două apofize dorsale  ....................
  .............................................................................. [piercei obraztsov]
45 (42) - aedeagus cu apofiză terminală scurtă, bifidă  .....................................
  .................................................................... flagellana flagellana dup.
46 (41) - aedeagus fără apofiză terminală, dar cu o apofiză laterală bifidă  ......   

 ...................................................................................beatricella wals.
47 (40) - sacculus cu o apofiză terminală lungă, aedeagus cu un grup de apofize 

terminale mici  ...................................................  [aurofasciana mann]
48 ( 1 ) - caulis este mare şi acoperit cu spini mari 
49 (52) - caulis simetric, aedeagus slab sclerotizat, socii înguşti, netezi, tran-

stilla cu partea mediană lungă 
50 (51) - baza valvei mai îngustă, vârful mai lat, transtilla cu partea mediană 

mai îngustă, aedeagus mai îngust  ......................... cnicana wEstwood
51 (50) - baza valvei mai lată, vârful mai îngust, transtilla cu partea mediană 

mai lată, aedeagus mai lat  ...........................................  rubigana trsK.
52 (49) - caulis asimetric, aedeagus puternic sclerotizat, socii groşi, rugoase la 

baze, transtilla cu partea mediană scurtă  ........ kindermanniana trsK.
 

Cheia de determinare a speciilor genului Aethes din România
bazată pe structura armăturii genitale femele

1  (4) - antrum învelit într-o membrană largă
2  (3) - pe membrana de pe antrum un şir dens de sclerite dentiforme, în corpus 

bursae signa formate numai din sclerite dentiforme  ............ fennicana 
adelaidae toll

3  (2) - pe membrana de pe antrum sunt doar puţine sclerite dentiforme sau 
chiar nici nu sunt, în corpus bursae signa formate din sclerite dentifor-
me şi un sclerit plat situat central  ................................  tornella wals.

4  (1) - antrum nu este învelit într-o membrană 
5  (10) - ductus şi corpus bursae sunt membranoase şi nu au signa
6  (9) - antrum slab sclerotizat, ductus bursae îngust, corpus bursae mare
7  (8) - corpus bursae în formă de sac, antrum fără sclerit, partea distală, 

rotunjită a sterigmei este mai mică  ........................  hartmanniana cl.
8  (7) - corpus bursae ovoid, antrum cu un sclerit de formă neregulată, partea 

distală, rotunjită a sterigmei este mare   ............... [piercei obraztsov]
9  (6) - antrum bine sclerotizat, ductus bursae larg, corpus bursae foarte mic    

 ............................................................................ [aurofasciana mann]
10 (5) - ductus bursae şi corpus bursae cu signa
11 (32) - signa formate numai din sclerite plate sau numai din sclerite denti-

forme
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12 (27) - signa formate numai din sclerite plate
13 (26) - signa numai în ductus bursae sau numai în corpus bursae
14 (17) - numai în ductus bursae sunt sclerite plate, corpus bursae fără sig-

num
15 (16) - antrum mai larg decât ductus bursae, scleritul ocupă tot ductus bur-

sae   .........................................................................  margarotana dup.
16 (15) - antrum nu este mai larg decât ductus bursae, scleritul este mai mic, 

nu ocupă tot ductus bursae   ......................................... williana braHm
17 (14) - numai în corpus bursae sunt sclerite plate
18 (25) - ductus bursae este scurt, membranos
19 (24) - corpus bursae este alungit
20 (23) - scleritul plat este bine sclerotizat
21 (22) - antrum are forma unei panglici, ductus bursae cu pliuri longitudinale, 

scleritul din corpus bursae situat central  .............  moribundana stdG.
22 (21) - antrum extins cu o zonă centrală membranoasă, ductus bursae fără 

pliuri longitudinale, scleritul din corpus bursae extins, excentric  ........   
 ...............................................................................smeathmanniana f.

23 (20) - scleritul plat este slab sclerotizat, extins   .........  [deutschiana zEtt.]
24 (19) - corpus bursae este rotund cu un sclerit plat mic situat central  ..........   

 ....................................................................................caucasica amsEl
25 (18) - ductus bursae lung, cu pliuri longitudinale bine sclerotizate  ............   

 ................................................................................ nefandana KEnnEl
26 (13) - scleritul plat ocupă partea distală a corpului bursae şi partea proximală 

a ductului bursae  .........................................  decimana dEn. & scHiff.
27 (12) - signa formate numai din sclerite dentiforme
28 (31) - ductus bursae nediferenţiat, corpus bursae mare
29 (30) - sterigma şi antrum cu o structură foarte complexă  ...........................
  ................................................................................. sanguinana trsK.
30 (29) - sterigma cu un sclerit postostial rotunjit, amtrum cu un sclerit îndoit, 

foarte puternic sclerificat  .........................................  beatricella wals.
31 (28) - ductus bursae foarte lung, cu pliuri longitudinale, corpus bursae foar-

te mic cu sclerite dentiforme mici  ................... rutilana rutilana Hbn.
32 (11) - signa formate din sclerite plate şi sclerite dentiforme
33 (44) - antrum bine sclerotizat
34 (41) - antrum are forma unei panglici
35 (38) - scleritul plat ocupă numai jumătatea distală a corpului bursae
36 (37) - antrum este mic   .................................................  margaritana Haw.
37 (36) - antrum este mare, ocupă tot ductus bursae   ......................................
  .....................................................  tesserana tesserana dEn. & scHiff.
38 (35) - scleritul plat din corpus bursae este foarte extins
39 (40) - scleritele dentiforme sunt situate numai în jumătatea distală a corpu-

lui bursae   ...........................................  triangulana triangulana trsK.
40 (39) - scleritele dentiforme sunt grupate în trei grupuri şi ocupă tot corpus 

bursae ...........................................................  [ardezana müllEr-rutz]
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41 (34) - antrumul nu are forma unei panglici
42 (43) - antrum este larg, format de un sclerit plat extins, puternic sclerotizat, 

situat median  .............................................. flagellana flagellana dup.
43 (42) - antrum scurt format de un sclerit plat cu partea distală ascuţită  .......   

 ................................................................................ *dilucidana stEpH.
44 (33) - antrum slab sclerotizat, membranos
45 (48) - corpus bursae este căptuşit distal de scleritul plat, iar proximal de 

scleritele dentiforme
46 (47) - ductus bursae este mărginit proximal de un sclerit îngust  ................   

 .................................................................................bilbaensis rösslEr
47 (46) - nu sunt sclerite în ductus bursae  ................................ francillana f.
48 (45) - sleritele nu căptuşesc corpus bursae în întregime
49 (52) - sleritele căptuşesc numai partea distală a corpului bursae
50 (51) - sterigma cu apofizele late, antrum mai larg, ductus bursae mai îngust, 

scleritul din corpus bursae mai bine sclerotizat  .... cnicana wEstwood
51 (50) - sterigma cu apofizele înguste, antrum mai îngust, ductus bursae mai 

lat, cele două sclerite din corpus bursae mai slab sclerotizate  ..............   
 ...................................................................................... rubigana trsK.

52 (49) - sleritele căptuşesc numai partea centrală a corpului bursae, scleritul 
plat este situat distal, cele dentiforme proximal  ...................................

  ......................................................................... kindermanniana trsK.

Descrierea speciilor 

Aethes hartmanniana (clErcK, 1758), (Fig. 186, 216, 243)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 15-23 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-maronie. 
Aripa anterioară (Fig. 186) lungă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-
maronie deasupra căreia este suprapus un desen reticulat foarte fin, maro. 
Desenul maro-gălbui este format: dintr-o linie scurtă, groasă, la baza marginii 
costale; trei-patru pete mici de-a lungul marginii costale; două benzi transver-
sale, mediană şi subapicală, late, întrerupte sub marginea costală, convergente 
spre vârful celulei unde sunt confluente, căpătând astfel forma unei litere X. 
Pe marginile benzilor transversale sunt şiruri de pete mici formate din solzi 
cu luciu cenuşiu-albăstrui metalic, iar în teritoriile postmediană şi apicală pe 
culoarea de fond sunt şiruri de pete mici formate din solzi albe-gălbuie cu 
luciu perlat. Franjurile sunt de culoare galbenă-maronie cu o linie bazală şi 
una marginală maro-gălbuie. Aripa posterioară este cenuşie-maronie închisă 
cu un desen reticulat gălbui fin, franjurile sunt de culoare cenuşie sau cenuşie-
gălbuie deschisă cu o linie bazală îngustă, cenuşie mai închisă.

Femelă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie mai închisă, nu are de-
sen reticulat gălbui.
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Fig. 186–189: Aripile anterioare ale speciilor genului aethes: 186 – a. hartman-
niana (clErcK, 1758) ♂; 187 – a. margarotana (duponcHEl, 1836) ♀; 188 – a. 
williana (braHm, 1791) ♂; 189 – a. moribundana (staudinGEr, 1859) ♂ (origi-
nal).
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Fig. 190–193: Aripile anterioare ale speciilor genului aethes: 190 – a. caucasica 
(amsEl, 1959) ♂; 191 – a. caucasica (amsEl, 1959) ♀; 192 – a. nefandana (KEn-
nEl, 1899) ♂; 193 –a. margaritana (HawortH, [1811]) ♂ (original).
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Fig. 194–198: Aripile anterioare ale speciilor genului aethes: 194 – a. triangula-
na triangulana (trEitscHKE, 1835) ♂; 195 – a. rutilana rutilana (HübnEr, [1817]) 
♂; 196 – a. smeathmanniana (fabricius, 1781) ♂; 197 – a. tesserana tesserana 
([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775) ♀; 198 – a. decimana ([dEnis & scHiffErmül-
lEr], 1775) ♂ (original).
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Fig. 199–206: Aripile anterioare ale speciilor genului aethes: 199 – a. sangui-
nana (trEitscHKE, 1830) ♂; 200 – a. dilucidana (stEpHEns, 1852) ♂; 201 – a. 
flagellana flagellana (duponcHEl, 1836) ♂; 202 – a. beatricella (walsinGHam, 
1898) ♂; 203 – a. francillana (fabricius, 1794) ♂; 204 – a. bilbaensis (rösslEr, 
1877) ♂; 205 – a. tornella (walsinGHam, 1898) ♂; 206 – a. fennicana adelaidae 
(toll, 1955) ♂ (200: schiţă după fotografie din razowsKi 2002; 199, 201–206: 
original).
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Fig. 207–210: Aripile anterioare ale speciilor genului aethes: 207 – a. cnicana 
(wEstwood, 1854) ♂; 208 – a. cnicana (wEstwood, 1854) ♀; 09 – a. rubigana 
(trEitscHKE, 1830) ♂; 210 – a. rubigana (trEitscHKE, 1830) ♀ (original).
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Fig. 211–215: Aripile anterioare ale speciilor genului aethes: 211 – a. kinder-
manniana (trEitscHKE, 1830) ♂; 212 – a. piercei obraztsov, 1952 ♂; 213 – a. 
deutschiana (zEttErstEdt, 1839) ♂; 214 – a. ardezana (müllEr-rutz, 1922) ♀; 
215 – a. aurofasciana (Mann, 1855) ♂ (212–215: schiţă după fotografie din ra-
zowsKi 2002; 211: original).
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Fig. 216–218: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 216 – a. hart-
manniana (clErcK, 1758); 217 – a. margarotana (duponcHEl, 1836); 218 – a. 
williana (braHm, 1791) (original).
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Fig. 219–221: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 219 – a. mo-
ribundana (staudinGEr, 1859); 220 – a. caucasica (amsEl, 1959); 221 – a. ne-
fandana (KEnnEl, 1899) (original).
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Fig. 222–224: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 222 – a. 
margaritana (HawortH, [1811]); 223 – a. triangulana triangulana (trEitscHKE, 
1835); 224 – a. rutilana rutilana (HübnEr, [1817]) (original).
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Fig. 225–227: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 225 – a. sme-
athmanniana (fabricius, 1781); 226 – a. tesserana tesserana ([dEnis & scHiffEr-
müllEr], 1775); 227 – a. decimana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775) (original).
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Fig. 228–230: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 228 – a. 
sanguinana (trEitscHKE, 1830); 229 – a. dilucidana (stEpHEns, 1852); 230 – a. 
flagellana flagellana (duponcHEl, 1836) (229: după razowsKi 1970; 228, 230: 
original).
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Fig. 231–233: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 231 – a. bea-
tricella (walsinGHam, 1898); 232 – a. francillana (fabricius, 1794); 233 – a. 
bilbaensis (rösslEr, 1877) (original).



81

Fig. 234–236: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 234 – a. tor-
nella (walsinGHam, 1898); 235 – a. fennicana adelaidae (toll, 1955); 236 – a. 
cnicana (wEstwood, 1854) (original).
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Fig. 237–239: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 237 – a. rubi-
gana (trEitscHKE, 1830); 238 – a. kindermanniana (trEitscHKE, 1830); 239 – a. 
piercei obraztsov, 1952 (239: după razowsKi 1970; 237–238: original).
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Fig. 240–242: Armăturile genitale ♂♂ ale speciilor genului aethes: 240 – a. deu-
tschiana (zEttErstEdt, 1839); 241 – a. ardezana (müllEr-rutz, 1922); 242 – a. 
aurofasciana (mann, 1855) (după razowsKi 1970).
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Armătura genitală masculă (Fig. 216): Tegumen este foarte scurt. 
Uncus lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne lungi, îndoite. Vinculum este 
puternic, ramurile sale sunt drepte şi ventral nu sunt sudate. Valva este relativ 
lată. Costa şi sacculus sunt lungi şi înguste. Transtilla are părţile laterale mici, 
partea mediană foarte lată, rotunjită, cu două apofize dentiforme mici. Juxta 
este simplă. Aedeagus este lung, subţire şi uşor arcuit, are o apofiză terminală 
foarte lungă la baza căreia sunt două apofize dorsale scurte. Vesica nu are 
cornutus.

Armătura genitală femelă (Fig. 243): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este fină, slab sclerotizată, cu capătul distal rotunjit.  Antrum este larg şi de 
formă de pâlnie, slab sclerotizat. Ductus bursae este foarte îngust, membranos, 
corpus bursae este ovoid, membranos şi nu are signa.

OBSERVAŢII: Variabilitatea este foarte mare atât în privinţa culorii de 
fond cât şi a culorii desenului. Specia se poate diferenţia uşor de celelalte 
specii ale genului cu excepţia speciei aethes piercei obr., care are o talie 
mai mică (14-16 mm), desenul este mai şters şi încă nu a fost semnalată din 
România.

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită aedeagusului cu o 
apofiză terminală foarte lungă la baza căreia sunt două apofize dorsale scurte. 
La specia cea mai asemănătoare, aethes piercei obr., singurul element con-
stant utilizabil la diferenţiere este aedeagusul, care este mai lung, mai arcuit şi 
apofizele dorsale de la baza apofizei terminale sunt mai groase şi mai lungi. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită antrumului în 
formă de pâlnie, ductus bursae foarte îngust şi corpus bursae fără signum. La 
specia cea mai asemănătoare, aethes piercei obr., antrum prezintă un sclerit 
de formă neregulată. 

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de Dipsacaceae (scabiosa, suc-
cisa, Knautia). Adulţii zboară în lunile mai-iunie şi iulie-august, în două ge-
neraţii. 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Europa. În România nu a 
fost semnalată din Muntenia, din Dobrogea a fost menţionată numai de mann 
(1866: 25), din celelalte regiuni ale ţării am găsit exemplare în colecţiile studi-
ate. Alte date din literatură: Grumăzeşti (caradja 1901: 132); Băile Herculane 
(rEbEl 1911: 402); Câmpia Transilvaniei: Jimbor, Tăureni şi Pădurenii (rotH-
scHild 1912: 25); Munţii Retezat (diószEGHy 1929-1930); Suceava, Munţii 
Rarău şi Câmpulung Moldovenesc (pOpeScu-GOrj & nemeş 1965); Valea lui 
David, Bârnova, Pădurea Drăgăneşti, Pădurea Furceni, Pădurea Ploşcuţeni 
(nemeş & Dănilă 1970: 208); Cheile Bicazului (popEscu-Gorj 1970: 334); 
Vârciorova [Mehedinţi] (nemeş 1972); Băile Herculane, Herneacova, Reme-
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tea Mare şi Sibiu (KöniG 1975: 53); Maramureş, Strâmtura, Podul Slătioarei 
(StăneScu & ruşti 1997); Sinaia (popEscu-Gorj 1995: 184); Săcele, Timişul 
de Jos şi Racoş (széKEly 1996); Munţii Apuseni, Colţii Trascăului (ráKosy & 
al. 1999); Bârnova (marcu & ráKosy 2002: 38).

MATERIAL EXAMINAT: (145 exemplare, 4 preparate genitale mas-
cule, 1 preparat genital femel) 

- Colecţia MNINGA: Maramureş, Călineşti – Văleni, Cantonul Silvic 
Săcătura, 7. VII. 1995. (1 ex.), legit D. ruşti & m. StăneScu; 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Băile Herculane, 18. V. 1916. (1 ex.); Tran-
silvania, Sibiu, 20. V. 1918. (♀), legit M. prall; Tecuci, Pădurea Drăgăneşti, 
28. VI. 1939. (2 ♂♂); 4. V. 1946. (♀), legit A. alExinscHi; Sinaia, spre Gura 
Văii Rele, 7. VII. 1946. (♀); Iaşi, Valea lui David, 21. VI. 1954. (♂); 24. V. 
1959. (♂), legit a. popEscu-Gorj; 

- Colecţia D. czekelius: Lotrioara, 25. VI. 1916. (♀); Sibiu, Dumb-
rava Sibiului, 1. VII. 1917. (♂); Râul Sadu, 10. VII. 1995. (♀); Ocna Sibiului, 
23. VII. (♂), legit D. czEKElius; Cisteiu de Mureş, 25. V. 1918. (♂); 23. VI. 
1918. (♂); 8. VII. 1918. (♀), legit R. Gross; Sibiu, 8. VI. 1916. (♀), legit M. 
prall; 

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 8. VI. 1935. (♂), legit L. 
diószEGHy;

- Colecţia TTM: Zau de Câmpie, 9. VI. 1910. (♀); Tomeşti, jud. Timiş, 
24. VII. 1912. (♀), legit A. scHmidt; Haţeg, 15. VI. 1914. (♂); Munţii Retezat, 
900 m, 24. V. 1922. (♀); 27. V. 1922. (♂); Munţii Retezat, 800 m, 29. V. 1922. 
(♂), legit L. diószEGHy; 

- Colecţia V. Vicol: Toldal, Mureş, 11. VI. 1978. (♂); Ideciu de Jos, 
Mureş, 21. VI. 1978. (♂); Vidrasău, sudic, 2. V. 1985. (♂); Ciugud, lumină, 
13. VII. 1985. (♂); 15. VII. 1985. (1 ♂, 1 ♀); Chinari, lumină, 18. VII. 1985. 
(♂); 19. VII. 1985. (♂); Sânmarghita, 15. VII. 1991. (1 ♂, 1 ♀); 16-17. VII. 
1999. (♂); 12-13. VII. 2001. (♀); Neagra Stânceni, lumină, 24. VI. 1992. (♂); 
5-6. VII. 1993. (♂); Dateş, Luduş, stepă, 21. V. 1993. (♂); Tăureni, 30. VI. 
1993. (♂); Râmeţ, Alba, lumină, 19-20, VI. 1995. (2 ♂♂); 20-21. VI. 1995. 
(♂), legit V. vicol;

- Colecţia H. neuMann: (15 ♂♂, 8 ♀♀) Băile Herculane, Pecinişca, 9. 
VI. 1980. (1 ex.); Căpălnaş, jud. Arad, 28. VI. 1981. (6 ex.); 26. V. 1999. (1 
ex.); Vadul Crişului, Peştera, jud. Bihor, 13. V. 1983. (1 ex.); Peciu Nou (Bo-
ciar), jud. Timiş, 19. V. 1996. (1 ex.); Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 10. VII. 
1996. (1 ex.); 17. V. 2000. (1 ex.); 23. V. 2001. (1 ex.); Ghiroda, jud. Timiş, 
15. VII. 19976. (4 ex.); 26. VI. 2001. (2 ex.); Gura Văii, jud. Mehedinţi, 2. V. 
1998. (2 ex.); Cheile Nerei, jud. Caraş-Severin, 6. VI. 1998. (1 ex); Întregalde, 
jud. Alba, 4. V. 2001. (1 ex.), legit H. nEumann;

- Colecţia L. rákosy: Transilvania, Şeica Mare, 24. VI. 1981. (3 ♂♂); 
Floreşti, Cluj, 20. V. 1986. (♂); Băile Turda, 30. V. 1986. (♂); Târnava, Copşa 
Mică, 1. VII. 1987. (♀); Munţii Apuseni, Întregalde, 19. VI. 1990. (♂); Munţii 
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Apuseni, Băişoara, 1200 m, 4. VII. 1997. (3 ♂♂); Munţii Apuseni, 960 m, 
Gheţar – Scărişoara, 14. VII. 1998. (♂); Rimetea, Piatra Secuilor, 600 m, 6-7. 
V. 2000. (♂); Căianu Vamă, Cluj, 350 m, 9-10. V. 2000. (♂), legit L. ráKosy;

- Colecţia Gy. szabó: Întregalde, Alba, 21. VII. 1988. (1 ♂, 1 ♀); Mu-
jdeni, Satu Mare, 1. VII. 1984. (♂); 10. V. 1994. (1 ♂, 2 ♀♀); Sf. Gheorghe, 
17. V. 1982. (♂); Suatu, jud. Cluj, 16. V. 1981. (♂); Livada, jud. Satu Mare, 
25. V. 1980. (♀), legit Gy. szabó; 

- Colecţia L. székely: jud. Braşov, Săcele, 12. VII. 1984. (♂); jud. 
Braşov, Timişu de Jos, 5-12. VI. 1994. (♂), legit L. széKEly;

- Colecţia M. W. Manoliu: Cluj, 31. V. 1988. (1 ex.); 16. VI. 1988. 
(♂), legit M. W. manoliu;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Munţii Baraolt, 650 m, Sf. Gheo-
rghe, 11. V. 1974. (♂); 18. IV. 1986. (♂); Munţii Bodoc, Zoltan, 600 m, 22. 
V. 1976. (♂); 6. VI. 1976. (♀), (preparat genital nr. 830/♀/ Kovács); Cheile 
Vârghişului, 4-6. VII. 1980. (3 ♂♂), (preparat genital nr. 353A/♂/ Kovács); 
10/12. VII. 1984. (♂); Cheile Bicazului, 13. VII. 1981. (♂); 2-3. VII. 1982. (2 
♂♂, 1 ♀); 27. V. 1983. (♂); 19. VII. 1985. (♀); 20-21. VII. 1986. (♀); 28. VI. 
1987. (2 ♂♂); 4. VII. 1987. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 352/♂/ Kovács); 
8-9. VI. 1988. (♂), (preparat genital nr. 1437/♂/ Kovács); 10-11. VII. 1988. 
(♂), (preparat genital nr. 749/♂/ Kovács); 26-28. VI. 1989. (♂); 26-27. VII. 
1995. (♂); Munţii Baraolt, Veczer, 4. V. 1982. (♀); Munţii Hăghimaş, Piatra 
Singuratică, 1450 m, 7-9. VII. 1983. (♀); Munţii Harghita, Bicsad, 1-2. VII. 
1984. (♂); 5. VII. 1988. (♂); Toldal, jud. Mureş, 28. VI. 1987. (2 ♂♂); 29. 
VII. 1988. (♂); 13. V. 1989. (♂); 2. VI. 1989. (♂); 14. VI. 1992. (♂); Câmpia 
Transivaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 5. VII. 1995. (♂); 1. VI. 1996. (2 ♂♂); 
Câmpia Transivaniei, Lechinţa (jud. Mureş), 17. V. 1996. (2 ♂♂); 4. VII. 1996. 
(♂); 22. VI. 2002. (♀); 3. VII. 2004. (♂); Munţii Harghita, Királykútja, 8. VI. 
1997. (♀); 28. VI. 1997. (♀); Praid (jud. Harghita), 27. VI. 2000. (♂); Munţii 
Apuseni, Munţii Trascăului, Piatra Secuilor (Rimetea), 6. V. 2000. (2 ♂♂); 
5. VII. 2000. (♀); Munţii Ciucului, Racu, 600 m, 7. VI. 2001. (♂); Munţii 
Harghita, Băile Jigodin, 650 m, 30. V. 2001. (♀); Depresiunea Trei Scaune, 
Mestecănişul de la Reci, 540 m, 5. VII. 2002. (♂); Depresiunea Ghiurgheului, 
Voşlăbeni, Szenéte, 850 m, 10-13. VII. 2002. (♂); Glodeni (jud. Mureş), 24. V. 
2003. (♂); Munţii Ciucului, Jigodin, 650 m, 30. V. 2004. (♀), legit s. Kovács 
& z. Kovács;

Aethes margarotana (duponcHEl, 1836), (Fig. 187, 217, 244)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 14-20 mm. Cea-
fa, fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru 
deschisă. Aripa anterioară (Fig. 187) este lată şi scurtă, cu vârful rotunjit. Cu-
loarea de fond este albă-gălbuie deschisă, perlată, slab strălucitoare, deasu-
pra căreia uniform pe toată suprafaţa aripii se suprapune un desen reticulat 
galben-ocru extins. De-a lungul marginilor aripii sub forma unor pete mici 
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maro închise şi în restul aripii sunt dispersate difuz pete izolate, datorită cărora 
desenul reticulat este mai evident în aceste teritorii. Franjurile sunt de culoare 
galbenă-ocru deschisă, cu o linie maro foarte discretă. Aripa posterioară este 
cenuşie-maronie înschisă, iar franjurile albe-gălbuie cu o linie maro foarte 
deschisă. 

Femelă. Petele maro închise suprapuse desenului sunt mai abundente.

Armătura genitală masculă (Fig. 217): Tegumen este scurt. Uncus lip-
seşte. Socii sunt de forma unor coarne îndoite, relativ groase. Vinculum este 
puternic, ramurile sale sunt uşor sinuase şi capetele lor ventrale mai groase 
nu sunt sudate. Valva este lată la bază. Costa este lungă şi îngustă. Sacculus 
este foarte scurt, lat, cu o apofiză terminală ascuţită. La baza valvei, deasupra 
mijlocului sacculusului este o apofiză scurtă, bine sclerotizată. Transtilla are 
părţile laterale late, partea mediană este lată la bază, lungă, se lărgeşte din nou 
la vârf. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, îngust şi distal arcuit, are o apo-
fiză terminală foarte lungă la baza căreia este o apofiză laterală lată şi alungită. 
Vesica nu are cornutus.

Armătura genitală femelă (Fig. 244): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este fină dar bine sclerotizată, în linia mediană cu un sclerit rotunjit. Antrum 
este larg, bine sclerotizat, are formă de cupă, postostial cu o cută arcuită. Duc-
tus bursae este membranos, mai îngust decât antrum, este căptuşit în întregime 
de un sclerit plat voluminos, bine sclerotizat. Corpus bursae este mare, ovoid, 
membranos şi nu are signum.

OBSERVAŢII: Variabilitatea este foarte mare atât în privinţa culorii de 
fond cât şi a culorii desenului. Specia se poate diferenţia uşor de celelalte 
specii ale genului cu excepţia speciei aethes williana braHm, care are o talie 
în general mai mică (13-17 mm), desenul este aproape absent sau din contră, 
mai contrastantă, conturându-se două benzi transversale, una mediană şi una 
subapicală.

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită aedeagusului în-
gust şi arcuit distal, cu o apofiză terminală foarte lungă la baza căreia este 
o apofiză laterală extinsă. La specia cea mai asemănătoare, aethes williana 
braHm, transtilla are partea mediană mai îngustă, apofiza terminală a sacculu-
sului este mai proeminentă, pe aedeagus apofiza laterală este mai mică. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită scleritului rotunjit 
în linia mediană a sterigmei, antrumului în formă de cupă cu o cută arcuită 
situată postostial şi corpus bursae fără signum. La specia cea mai asemănătoare, 
aethes williana braHm, antrum nu este mai lat decât ductus bursae, scleritul 
din ductus bursae este mai mic. 

BIOLOGIE: Larvele trăiesc în rădăcina şi tulpina de eryngium mar-
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itimum din septembrie până în martie, respectiv luna iulie. Adulţii zboară în 
lunile aprilie-mai şi august, în două generaţii. 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în vestul palearcticului, în toată 
Europa, în vestul Asiei până în Armenia şi în nord-vestul Africii. În România 
nu a fost încă semnalată din Muntenia, din celelalte regiuni ale ţării am gă-
sit exemplare în colecţiile studiate. Date din literatură: Pădurea Gârboavele 
(marcu & ráKosy 2002: 38).

MATERIAL EXAMINAT: (71 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 
preparat genital femel) 

- Colecţia MNINGA: Grumăzeşti, 10. VII. 1899. (1 ex.), legit A. 
caradja;  

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 1. VII. 1922. (♀); 5. V. 1931. 
(♀); 27. IV. 1933. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 2994/♂/ căpuşe); 5. V. 
1935. (♀); 20. VII. 1935. (♀), legit L. diószEGHy;

- Colecţia D. czekelius: Câmpia Transilvaniei, Jimbor, 20. IV. (1 ex.), 
legit H. rEbEl; 

- Colecţia TTM: Viţa, [jud. Bistriţa-Năsăud], 29. IV. 1913. (♀), legit 
ujHElyi; Aiud, (♀), legit Dr. szilády;  

- Colecţia V. Vicol: Chirileu, 7. VII. 1985. (♀); Vidrasău, pantă, 19. 
IV. 1990. (1 ♂, 4 ♀♀); 21. IV. 1990. (1 ♂, 5 ♀♀); 20. VII. 1991. (♀); Hilişeu, 
Horia [jud. Suceava], 22. VII. 1990. (♂); Râmeţ, pantă, 29. VIII. 1990. (♀); 
Suatu, Cluj, 1. V. 1993. (♀); Sânmarghita, 23. V. 1993. (♀); 4-5. VII. 1995. 
(♂); 20-21. VII. 1995. (♀); Dâmbu Mureş, stepă, 13. VI. 1994. (♀); Tăureni, 
stepă, 15. VI. 1994. (♀), legit V. vicol;

- Colecţia H. neuMann: (13 ♂♂, 6 ♀♀) Uliuc, jud. Timiş, 21. IV. 
1985. (6 ex.), (preparat genital nr. 133/♂/ nEumann); 2. VIII. 1987. (1 ex.); 
Dragşina, jud. Timiş, 22. IV. 1985. (1 ex.); 28. VII. 1985. (♂), (preparat geni-
tal nr. 279/♂/ nEumann); 10. V. 1995. (2 ex.); 1. V. 2001. (1 ex.); Ciupercenii 
Noi, jud. Dolj, 25. VII. 1997. (1 ex.); Cerneţi, jud. Mehedinţi, 26. VII. 1997. (1 
ex.); 11-13. VII. 1999. (2 ex.); Gura Văii, jud. Mehedinţi, 2. V. 1998. (1 ex.); 
Suatu, jud. Cluj, 6-7. V. 1985. (2 ex.), legit H. nEumann;

- Colecţia Gy. szabó: Viile Satu Mare, 15. IV. 1978. (1 ♂, 3 ♀♀); 21. 
IV. 1978. (♀); 12. IV. 1979. (♀); Foieni, jud. Satu Mare, 6. V. 1982. (1 ♂, 2 
♀♀), (preparat genital nr. 872/♂/ Kovács); 27. IV. 1983. (♀); 26. IV. 1984. 
(♀); Cheile Turzii, 10. VII. 1991. (♀), legit Gy. szabó;

- Colecţia C. corDuneanu: jud. Botoşani, Orăşeni Vale, 150 m, Curteşti, 
lumină, 3. VII. 1997. (♀); 17. VI. 1998. (♀), legit C. cordunEanu;

- Colecţia L. rákosy: Suatu, 6. V. 1992. (♀); Dobrogea, Munţii Măcin, 
Pricopan, 250 m, 22/23. VI. 1995. (♀), legit L. ráKosy;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Dobrogea, Munţii Măcin, Culmea 
Pricopanului, 11. VII. 1993. (♀), (preparat genital nr. 826/♀/ Kovács); 
Câmpia Transilvaniei, Mihalţ (jud. Alba), 30. IV. 2000. (♀), Dobrogea, Valea 
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Fig. 243–248: Armăturile genitale ♀♀ ale speciilor genului aethes: 243 – a. hart-
manniana (clErcK, 1758); 244 – a. margarotana (duponcHEl, 1836); 245 – a. 
williana (braHm, 1791); 246 – a. moribundana (staudinGEr, 1859); 247 – a. 
caucasica (amsEl, 1959); 248 – a. nefandana (KEnnEl, 1899) (original).
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Casimcei, Cheia, 29. VII. 2000. (♀), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes williana (braHm, 1791), (Fig. 188, 218, 245)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 13-17 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. 
Aripa anterioară (Fig. 188) este lată şi scurtă, cu vârful rotunjit. Culoarea de 
fond este albă-gălbuie deschisă, perlată, slab strălucitoare, deasupra căreia 
uniform pe toată suprafaţa aripii se suprapune un desen reticulat galben-ocru 
extins. De-a lungul marginilor aripii sub forma unor pete mici maro închise, 
mai rar şi corespunzător benzilor transversale mediană şi subapicală sunt dis-
persate pete maro închise mici, izolate, datorită cărora desenul reticulat este 
mai evident în aceste teritorii. Franjurile sunt de culoare albă-gălbuie, numai 
la exemplare cu colorit mai închis cu pete maro mici la capătul nervurilor. 
Aripa posterioară este albă sau cenuşie-maronie deschisă, iar franjurile de 
culoare albă-gălbuie cu o linie maro foarte deschisă numai la exemplare cu 
colorit mai închis. 

Femelă. Anvergura aripilor anterioare: 19,5 mm. Spaţiile lăsate liber 
de desenul reticulat sunt mai mici şi mai puţine ca număr decât la mascul, de 
aceea culoarea de fond se vede pe suprafeţe mult mai restrânse. Petele maro 
închise suprapuse desenului sunt în general mai abundente.

Armătura genitală masculă (Fig. 218): Tegumen este scurt. Uncus lip-
seşte. Socii sunt de forma unor coarne îndoite, relativ groase. Vinculum este 
puternic, ramurile sale sunt uşor sinuase şi capetele lor ventrale mai groase nu 
sunt sudate. Valva este lată la bază. Costa este lungă şi îngustă. Sacculus este 
foarte scurt, lat, cu o apofiză terminală ascuţită. La baza valvei, deasupra mij-
locului sacculusului este o apofiză scurtă, relativ slab sclerotizată. Transtilla 
are părţile laterale late, partea mediană este îngustă, lungă. Juxta este simplă. 
Aedeagus este lung, îngust şi distal arcuit, are o apofiză terminală foarte lungă 
la baza căreia este o apofiză laterală mică şi alungită. Vesica nu are cornutus.

Armătura genitală femelă (Fig. 245): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este fină dar bine sclerotizată, în linia mediană cu un sclerit rotunjit. Antrum 
este larg, bine sclerotizat, are formă de cupă, postostial cu o cută arcuită. Duc-
tus bursae este membranos, la fel de larg ca antrum, este parţial căptuşit de un 
sclerit plat voluminos, bine sclerotizat. Corpus bursae este mic, ovoid, mem-
branos şi nu are signum.

OBSERVAŢII: Variabilitatea este foarte mare atât în privinţa taliei, cu-
lorii de fond cât şi a culorii desenului. Specia se poate diferenţia uşor de cele-
lalte specii ale genului cu excepţia speciei aethes margarotana dup., care are 
în general o talie mai mare (14-20 mm), desenul este difuz şi mai vag.
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Armătura genitală masculă este caracteristică datorită aedeagusului în-
gust şi arcuit distal, cu o apofiză terminală foarte lungă la baza căreia este o 
apofiză laterală extinsă. La specia cea mai asemănătoare, aethes margarotana 
dup., apofiza terminală a sacculusului este mai mică, apofiza de la baza valvei 
mai evidentă, pe aedeagus apofiza laterală este mai mare. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită scleritului rotunjit 
în linia mediană a sterigmei, antrumului în formă de cupă cu o cută arcuită 
situată postostial şi corpus bursae fără signum. La specia cea mai asemănătoare, 
aethes margarotana dup., antrum este evident mai lat decât ductus bursae, 
scleritul din ductus bursae este mai mare, ocupă tot ductus bursae. 

BIOLOGIE: Larvele trăiesc în rădăcina şi tulpina de daucus carota, 
Helichrysum arenarium, H. stoechas, eryngium campestre, e. maritimum, 
Ferula, gnaphalium, din septembrie până în martie, respectiv luna iulie. 
Adulţii zboară în lunile aprilie-iulie şi august, în două generaţii (razowsKi 
2002: 57). Specia a fost semnalată ca dăunător pe daucus carota.

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în vestul palearcticului, în toată 
Europa, în vestul Asiei şi Asia Centrală, Asia Mică şi în nord-vestul Africii. În 
România a fost semnalată din toate regiunile ţării. Date din literatură: Tulcea 
(mann 1866: 26); Grumăzeşti (caradja 1901: 132); Băile Herculane, Orşova 
(rEbEl 1911: 402); Câmpia Transilvaniei: Buza, Jimbor şi Cătina (rotHscHild 
1912: 25); Suceava (pOpeScu-GOrj & nemeş 1965); Valea lui David, Pădurea 
Drăgăneşti (nemeş & Dănilă 1970: 208); Vârciorova [Mehedinţi], Orşova şi 
Ieşelniţa (nemeş 1972); Guşteriţa [Sibiu] (KöniG 1975: 53).

MATERIAL EXAMINAT: (57 exemplare, 2 preparate genitale mas-
cule, 2 preparate genitale femele) 

- Colecţia D. czekelius: Bazna, 20. VII. 1912. (♀), legit D. czEKElius; 
Cisteiu de Mureş, 30. VII. 1921. (1 ex.), legit R. Gross; 

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 1. VII. 1922. (2 ♂♂, 1 ♀), 
(preparat genital nr. 2993/♂/ căpuşe), legit L. diószEGHy;

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Bucureşti, ex ovo, 15. III. 1949. (♀), legit 
a. popEscu-Gorj; 

- Colecţia TTM: Băile Herculane, 22. IV. 1909. (♀), legit asznEr; 
Aldeşti, [jud. Arad], 21. VII. 1921. (1 ex.), legit L. diószEGHy; Mehadia, (♀), 
legit pávEl; 

- Colecţia h. neuMann: (12 ♂♂, 4 ♀♀) Ghiroda, jud. Timiş, 24. V. 1985. 
(♂), (preparat genital nr. 132/♂/ nEumann); Valea Vodiţei, jud. Mehedinţi, 2. 
VII. 1996. (1 ex.); Cerneţi, jud. Mehedinţi, 27. VII. 1994. (1 ex.); 2. VI. 1997. 
(3 ex.); 26. VII. 1997. (1 ex.); 11-13. VII. 1999. (2 ex.); Uliuc, jud. Timiş, 3. 
VI. 2001. (1 ex.); Sângeorge, jud. Timiş, 12. VI. 2001. (1 ex.); Sânmihaiu 
Român, jud. Timiş, 10. VIII. 2000. (2 ex.); 23. V. 2001. (2 ex.); Dragşina, jud. 
Timiş, 18. V. 2001. (1 ex.), legit H. nEumann;
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- Colecţia V. Vicol: Vidrasău, pantă sudică, 2. V. 1985. (♀); Ciugud, 
tufe, 19. VII. 1989. (♂); Ciugudu de Jos, pantă, 30. VII. 1990. (2 ♂♂), (preparat 
genital nr. 1108/♂/ vicol); Sânmarghita, 16. VI. 1991. (♂); Râmeţ, păşune, 
18. VIII. 1992. (1 ♂, 1 ♀), legit V. vicol;

- Colecţia Gy. szabó: Foieni, jud. Satu Mare, 18. VI. 1981. (♂); 18. VI. 
1982. (♂), legit Gy. szabó;

- Colecţia M. W. Manoliu: Cluj, 8. VII. 1987. (♂), legit M. W. 
manoliu;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Craiova, 19. VIII. 1989. (♂), (pre-
parat genital nr. 832/♂/ Kovács); 23. VIII. 1989. (♀), (preparat genital nr. 
833/♀/ Kovács), capcană luminoasă; Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia 
Turzii), 15. V. 1993. (♂); Dobrogea, Grindul Chituc, Vadu, litoral, 28. VII. 
2000. (12 ♂♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1343/♂ şi 1344/♀ /Kovács); 12. 
VIII. 2001. (♂); 30. VIII. 2003. (3 ♂♂), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes moribundana (staudinGEr, 1859), (Fig. 189, 219, 246)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-16 mm. Ceafa, fruntea, pal-
pii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare albă-gălbuie sau albă-cenuşie 
deschisă deasupra căreia sunt suprapuse solzi de culoare galbenă-ocru des-
chisă predominant pe ceafă şi tegule. Aripa anterioară (Fig. 189) îngustă şi 
alungită are vârful ascuţit. Culoarea de fond este albă-gălbuie sau albă-cenu-
şie, acoperită de pete neregulate de culoare galbenă-ocru sau galbenă-cenuşie 
deschisă. Desenul maro-gălbui sau maro-cenuşiu deschis este format: dintr-un 
şir de pete mici pe marginea costală; două pete mari, una mediană şi una sub-
apicală tot pe marginea costală; pata marginii posterioare, care este îngustă, 
alungită şi ajunge până la mijlocul aripii; subapical este o pată tornală îngustă 
şi alungită, care ajunge până la mijlocul aripii, dar frecvent este fragmentată 
în două pete mai mici. Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă cu o linie 
bazală galbenă-ocru sau galbenă-cenuşie deschisă. Aripa posterioară este ce-
nuşie-maronie deschisă, franjurile sunt albe, la baza lor este o linie cenuşie-
maronie deschisă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 219): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral sunt foarte apropiate, dar nu sunt sudate. Valva este lată, cu costa şi 
sacculus înguste, cu vârful lat şi rotunjit. Costa este de trei ori mai lung decât 
sacculus. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană lată, proeminentă, 
cu două dinţi mici pe vârf. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, aproape de 
două ori mai lung decât lungimea marginii costale a valvei, lat, discret îndoit, 
distal cu o apofiză terminală lată şi ascuţită. Vesica cu un cornutus de forma 
unui cui mai lung decât jumătatea aedeagusului. 

Armătura genitală femelă (Fig. 246): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt lungi, înguste. Tergitul VIII este lung. Sterigma 
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este fină. Antrum este larg de formă de panglică. Ductus bursae este lung şi 
lat cu pliuri longitudinale. Corpus bursae este alungit, membranos, cu pliuri 
longitudinale fine şi cu un sclerit plat central.

OBSERVAŢII: Specia prezintă o variabilitate mare. Petele suprapuse 
culorii de fond pot varia de la galbenă-ocru deschisă prin galbenă-ocru închisă 
până la galbenă-cenuşie deschisă. Desenul poate varia între maro-gălbui şi 
maro-cenuşiu, corespunzător culorii de fond.

Specia cea mai asemănătoare este aethes smeathmanniana f., 
diferenţierea ei pe baza morfologiei externe este posibilă doar de exemplarele 
mai închise, diferenţierea de cele deschise este dificilă, necesitând examina-
rea armăturilor genitale. Este asemănătoare şi aethes nefandana KEn., dar are 
desenul mult mai clar şi contrastant.

Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciilor aethes 
caucasica amsEl şi aethes nefandana KEn., dar are valva cu vârful mai lat, şi 
un aedeagus de lungime intermediară cu un cornutus foarte lung.

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită lui ductus bursae 
cu pliuri longitudinale mari şi lui corpus bursae cu pliuri longitudinale fine şi 
cu un sclerit plat central.

BIOLOGIE: Stadiile preimaginale nu sunt cunoscute. Planta gazdă este 
sideritis tautrica. Adulţii zboară în două generaţii în lunile mai şi iunie, re-
spectiv iulie şi august (razowsKi 2002). Exemplare cunoscute din România au 
fost capturate în biotopuri de stepă, ziua cu fileul în vegetaţia ierboasă precum 
şi noaptea la lumină.

DISTRIBUŢIE: Specia are distribuţie vest-palearctică, spre est până în 
Mongolia. Din România a fost semnalată din Dobrogea de la Agigea de nemeş 
& Dănilă (1970: 209) respectiv de la Cheia de (marcu & ráKosy (2002: 38), 
Mangalia şi Neptun-Comorova şi din Moldova de la Suceava şi Grumăzeşti de 
nemeş & pEiu (1970) şi Câmpia Transilvaniei: Cătina, Lacu, Jimbor şi Buza 
de rotHscHild (1912: 26). În colecţiile studiate am examinat numai exempla-
re provenind din Transilvania.

MATERIAL EXAMINAT: (25 exemplare, 3 preparate genitale mas-
cule, 2 preparate genitale femele) 

- Colecţia D. czekelius: Sibiu, Viile Sibiului, 17. VI. 1936. (♀), legit 
D. czEKElius; Câmpia Transilvaniei, Şamşud, 2. VII. (♂), legit H. rEbEl; 

- Colecţia V. Vicol: Chinari, lumină, 19. VII. 1985. (♂); Corunca, 
pădure, 29. IV. 1986. (♀); Toldal, Mureş, pantă, 5. VII. 1989. (♀); Cantamare, 
Râciu, 31. VII. 1990. (♀); Bădeni, Turda, lumină, 15. V. 1993. (♀), (preparat 
genital nr. 786/♀/ Kovács); Sânmarghita, 5-7. VII. 1995. (♀); 20-21. V. 1996. 
(♀); 21-22. VI. 1996. (♀); 29-30. VI. 1998. (♀), legit v. vicol;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Toldal, jud. Mureş, 13. V. 1989. 
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(♀), (preparat genital nr. 432/♀/ Kovács); 24. VI. 1989. (♂), (preparat genital 
nr. 412/♂/ Kovács); Câmpia Transilvaniei, Valea Lungă (Alba), 11. V. 1991. 
(♂); Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 30. VII. 1995. (♂), (pre-
parat genital nr. 525/♂/ Kovács); 1. VI. 1996. (♂); 17. V. 1997. (2 ♂♂); Câm-
pia Transilvaniei, Lechinţa (jud. Mureş), 17. V. 1996. (♀); 11. V. 2002. (2 ♂♂); 
22. VI. 2002. (♂); Câmpia Transilvaniei, Căpuşu de Câmpie, 18. V. 1996. (♀); 
Munţii Apuseni, Munţii Trascăului, Piatra Secuilor (Rimetea), 6. V. 2000. (♂), 
(preparat genital nr. 1436/♂/ Kovács), legit s. Kovács & z. Kovács; Câmpia 
Transilvaniei, Miluani (jud. Sălaj), 22. VIII. 2002. (♂), legit c. bErE;

Aethes caucasica (amsEl, 1959), (Fig. 190-191, 220, 247)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 13-21 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschi-
să. Aripa anterioară (Fig. 190) îngustă şi alungită are vârful ascuţit. Culoarea 
de fond este galbenă-ocru deschisă, uniformă pe toată suprafaţa aripii. Dese-
nul maro-gălbui deschis este format: dintr-o linie îngustă în treimea bazală a 
marginii costale, care poate fi doar un şir de pete foarte mici; inconstant alte 
două pete mici pe marginea costală, una mediană şi una subapicală; pata mar-
ginii posterioare, care este îngustă şi alungită, depăşeşte centrul aripii şi poate 
fi întreruptă în două pete; subapical este o pată tornală, urmată de una-două 
pete care ajung până la centrul aripii. Franjurile sunt de culoare galbenă-ocru 
deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-gălbuie deschisă, franjurile sunt de 
culoare albă-gălbuie, la baza lor este o linie cenuşie-gălbuie deschisă. 

Femelă (Fig. 191). Anvergura aripilor anterioare: 18-20 mm. Aripa 
anterioară este mai lată şi mai arcuită la bază. Pete maro mici sunt de-a lungul 
marginilor costale şi posterioare a aripii, un desen reticulat maro-gălbui fin 
este în regiunea subapicală şi apicală a aripii, desenul descris la mascul este 
mai evident. Aripa posterioară este mai închisă la culoare decât la mascul.

Armătura genitală masculă (Fig. 220): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral nu sunt sudate. Valva este îngustă, cu costa şi sacculus 
înguste, uşor divergente, cu vârful ascuţit. Costa este de aproximativ două 
ori mai lung decât sacculus. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană 
lată, proeminentă, de formă de clopot, cu două dinţi pe vârf. Juxta este simplă. 
Aedeagus este scurt, abia depăşeşte lungimea marginii costale a valvei, arcuit, 
distal cu o apofiză terminală ascuţită. Vesica cu un cornutus lung cât jumătatea 
aedeagusului. 

Armătura genitală femelă (Fig. 247): Ovipozitorul este lat. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt lungi, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterig-
ma lateral îngust, median cu un sclerit voluminos, care pătrunde în antrum. 
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Antrum este foarte larg, membranos, de forma unui clopot inversat. Ductus 
bursae este foarte scurt. Corpus bursae este alungit, membranos, în jumătatea 
distală cu pliuri longitudinale fine şi cu un sclerit plat situat central.

OBSERVAŢII: Femela a fost descrisă recent pe baza materialului co-
lectat din România (Kovács & Kovács 1996). Speciile cele mai asemănătoare 
sunt speciile aethes nefandana KEn., aethes smeathmanniana F. şi aethes mo-
ribundana stdG. Diferenţierea de aceste specii este posibilă datorită taliei mai 
mare, culorii de fond de culoare galbenă-ocru deschisă, uniformă, culoarea 
maro-gălbuie deschisă a desenului.

Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciei înrudite 
aethes nefandana KEn., dar aceasta are un aedeagus foarte lung şi lat.

Armătura genitală femelă este caracteristică având sterigma cu un scle-
rit median voluminos, de formă caracteristică, antrum foarte larg, de forma 
unui clopot inversat, ductus bursae foarte scurt, corpus bursae cu un sclerit 
plat situat central.

BIOLOGIE: Specia este caracteristică habitatelor de stepă (stipetum 
lessingianae). Stadiile preimaginale şi planta gazdă nu sunt cunoscute. Adulţii 
zboară de la sfârţitul lunii aprilie până în iulie, probabil în două generaţii (Ko-
vács & Kovács 1996). 

DISTRIBUŢIE: Specia a fost colectată numai în Munţii Caucaz, Munţii 
Ural, Italia şi România. Din România a fost semnalată din Transilvania (Ko-
vács & Kovács 1996), Banat şi Dobrogea. 

MATERIAL EXAMINAT: (67 exemplare, 4 preparate genitale mas-
cule, 4 preparate genitale femele) 

- Colecţia MNINGA: Cluj, Sf. Paul, 24. V. 1931. (1 ♂, 1 ♀), (preparat 
genital nr. 789/♀/ Kovács), legit A. ostroGovicH; 

- Colecţia TTM: Haţeg, 12. VI. 1914. (♂), legit L. diószEGHy;
- Colecţia V. Vicol: Dateş, 16. V, 1986. (♂), (preparat genital nr. 208/♂/ 

vicol); Sânmarghita, 20. V. 1993. (♂); 21-22. VI. 1996. (♂), (preparat genital 
nr. 1782/♂/ vicol); Sânmarghita, stepă, 23. V. 1993. (♂), (preparat genital nr. 
1781/♂/ vicol, [examinat]), legit V. vicol;

- Colecţia L. székely: Dobrogea, Hagieni, 3. VII. 1982. (♂), (preparat 
genital nr. 742/♂/ Kovács), legit L. széKEly;

- Colecţia L. rákosy: Suatu, Cluj, 28. VI. 1981. (♂); Dobrogea, Horia, 
250 m, 27-28. V. 2000. (♂), (preparat genital nr. 1474/♂/ Kovács), legit L. 
ráKosy;

- Colecţia cs. szabóky: Banat, Sasca, Cheile Nerei, 23. VI. 1975. (♂), 
legit F. KöniG; 

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Toldal, jud. Mureş, 13. V. 1989. 
(♂),; Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 5. VII. 1995. (12 ♂♂, 3 
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♀♀), (preparat genital nr.493/♂, 494/♀ şi 499/♀/ Kovács); 1. VI. 1996. (♂); 
17. V. 1997. (10 ♂♂); 23. IV. 1998. (♂); 28. VII. 1998. (3 ♂♂); 4. V. 2000. 
(3 ♂♂); 27. V. 2000. (4 ♂♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1446/♀/ Kovács); 30. 
IV. 2001. (7 ♂♂); 28. VI. 2003. (3 ♂♂, 1 ♀), legit s. Kovács & z. Kovács; 
Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 18. V. 2002. (6 ♂♂), legit c. 
bErE; 

Aethes nefandana (KEnnEl, 1899), (Fig. 192, 221, 248)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 19-21 mm. Ceafa, fruntea, pal-
pii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa 
anterioară (Fig. 192) îngustă şi alungită are vârful rotunjit. Culoarea de fond 
este albă-gălbuie, acoperită de pete mari, neregulate de culoare galbenă-ocru 
deschisă. Desenul maro-gălbui deschis este format: dintr-o linie îngustă la 
baza marginii costale; un şir de pete mici în treimea bazală şi câteva pete în 
treimea apicală a marginii costale; pe marginea costală două pete mari, una 
mediană şi una subapicală; pata marginii posterioare, care este îngustă şi alun-
gită, depăşeşte centrul aripii şi ajunge până în apropierea petei costale media-
ne; subterminal este o pată tornală îngustă şi alungită, care depăşeşte centrul 
aripii. Franjurile sunt de culoare albă-gălbuie cu o linie bazală galbenă-ocru 
deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie deschisă, franjurile sunt albe, 
la vârful aripii cenuşii, la baza lor este o linie cenuşie-maronie deschisă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 221): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral nu sunt sudate. Valva este îngustă, cu costa şi sacculus 
înguste, uşor divergente, cu vârful ascuţit. Costa este de aproximativ două 
ori mai lung decât sacculus. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană 
lată, proeminentă, de formă de clopot, cu două dinţi pe vârf. Juxta este simplă. 
Aedeagus foarte lung, este de peste două ori mai lung decât marginea costală 
a valvei, îndoit în formă de S, distal cu o apofiză terminală ascuţită. Vesica cu 
un cornutus lung cât treimea aedeagusului, de formă de cui. 

Armătura genitală femelă (Fig. 248): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
lateral îngustă, median uşor îngroşată. Antrum este larg, bine sclerotizat, de 
formă de panglică. Ductus bursae este foarte lung, cu pliuri longitudinale. 
Corpus bursae este alungit, membranos, în mare parte căptuşit de un sclerit 
plat extins.

OBSERVAŢII: Speciile cele mai asemănătoare sunt speciile aethes 
caucasica amsEl, aethes smeathmanniana F. şi aethes moribundana stdG. 
Diferenţierea de aceste specii este posibilă datorită desenului foarte clar, cara-
cterizat de cele două pete ale marginii posterioare foarte lungi, ajungând până 
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în apropierea petelor costale corespunzătoare.
Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciilor înrudite 

aethes caucasica amsEl şi aethes moribundana stdG., dar are un aedeagus 
foarte lung, lat şi îndoit în formă de S.

Armătura genitală femelă este caracteristică având ductus bursae foarte 
lung, cu pliuri longitudinale şi corpus bursae căptuşit de un sclerit plat ex-
tins.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Apiaceae (probabil pe eryngium). 
Adulţii zboară în două generaţii în lunile aprilie-iunie şi iulie-august (ra-
zowsKi 2002). 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în centrul, estul şi sudul Euro-
pei, Asia Mică până în Asia Centrală. Din România a fost semnalată numai 
din Transilvania şi Dobrogea. Date din literatură: Tulcea (mann 1866: 25), 
Grumăzeşti (caradja 1901: 132).

MATERIAL EXAMINAT: (8 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 
preparat genital femel) 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Agigea, 31. V. 1963. (♂); 18. VI. 1964. 
(♂), legit a. popEscu-Gorj, det. J. razowsKi; 

- Colecţia V. Vicol: Râmeţ, Alba, 19-20. VI. 1995. (♂); 20-21. VI. 
1995. (2 ♂♂, 2 ♀♀), (preparat genital nr. 785/♀/ Kovács), legit v. vicol; 

- Colecţia L. székely: Dobrogea, Hagieni, 12. VIII. 1980. (♂), (pre-
parat genital nr. 743/♂/ Kovács), legit L. széKEly;

Aethes margaritana (HawortH, 1811), (Fig. 193, 222, 249)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13-17 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-ocru. Aripa anterioară 
(Fig. 193) lungă şi îngustă cu vârful ascuţit are culoarea de fond albă-perlată. 
Desenul galben-ocru închis este format dintr-o pată bazală mică; din patru 
benzi transversale foarte înguste paralele cu marginea externă a aripii; o pată 
tornală mică, frecvent confluentă cu banda transversală postmediană. Fran-
jurile sunt de culoare albă, cu solzi galbene-ocru, mai ales la tornus. Aripa 
posterioară este cenuşie deschisă, franjurile sunt albe cu o linie bazală cenuşie 
îngustă.

Armătura genitală masculă (Fig. 222): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral nu sunt sudate. Valva este îngustă. Costa este lungă, sacculus scurt cu o 
apofiză terminală ascuţită. Transtilla are părţile laterale relativ înguste, partea 
mediană proeminentă cu vârful rotunjit, cu vârful bifid. Juxta este simplă. Ae-
deagus este scurt, lat şi uşor arcuit, apofiza terminală este scurtă. Vesica cu un 
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Fig. 249–255: Armăturile genitale ♀♀ ale speciilor genului aethes: 249 – a. 
margaritana (HawortH, [1811]); 250 – a. triangulana triangulana (trEitscHKE, 
1835); 251 – a. rutilana (HübnEr, [1817]); 252 – a. smeathmanniana (fabricius, 
1781); 253 – a. tesserana tesserana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775); 254 – a. 
decimana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775); 255 – a. sanguinana (trEitscHKE, 
1830) (251: după razowsKi 1970; 249–250, 252–255: original).
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cornutus relativ lung şi gros, în formă de cui.

Armătura genitală femelă (Fig. 249): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Ster-
igma are formă de cupă, este scurtă şi lată. Antrum este lat, bine sclerotizat, 
are formă de panglică. Ductus bursae este foarte scurt. Corpus bursae este 
mare, ovoid-alungit, membranos şi are signa format dintr-un sclerit plat slab 
sclerotizat, extins în jumătatea distală şi sclerite dentiforme mici dispersate în 
centrul corpului bursae.

OBSERVAŢII: Specia având un desen foarte caracteristic se diferenţi-
ază cu uşurinţă de toate speciile tribului, exceptând speciile ae. margaritifera 
falKovitsH, 1963 şi eupoecilia cebrana (HübnEr, [1813]), nesemnalate însă 
din România.

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită valvei alungite 
cu sacculus cu o apofiză terminală ascuţită şi aedeagus scurt şi lat. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită sterigmei în formă 
de cupă scurtă şi lată, antrumului larg asociat cu ductus bursae foarte scurt, 
practic absent.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Asteraceae (achillea, chamomilla, 
matricaria, tanacetum). Adulţii zboară în lunile mai-iunie şi iulie-august în 
două generaţii. 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Europa până în Asia Centrală. 
În România a fost semnalată din Dobrogea din împrejurimile oraşului Tulcea 
de mann (1866: 25) şi din Munţii Măcin, Greci de ráKosy & wiEsEr (2000: 
34), din Banat de la Băile Herculane de rEbEl (1911: 401), din Transilvania 
de la Borsec de czEKElius (1917: 39), din Moldova de la Suceava şi Liteni 
de nemeş & peiu (1970) şi de la Suceava de marcu & ráKosy (2002: 38) şi 
din Munţii Ciucaş, Muntele Roşu de széKEly (1996). Noi am examinat numai 
exemplare din  Transilvania şi Crişana, dar probabil are o răspândire mai lar-
gă.

MATERIAL EXAMINAT: (21 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 
preparat genital femel) 

- Colecţia D. czekelius: Borsec, 18. VII. 1911. (♂); Transilvania, 
1918. (♂), legit D. czEKElius; Cisteiu de Mureş, 18. VII. 1917. (♂), legit R. 
Gross; 

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 6. VII. 1936. (♂), legit L. 
diószEGHy;

- Colecţia V. Vicol: Neagra, Stânceni, lumină, 25-26. VI. 1993. (♂); 
Munţii Ciucaş, Munte Roşu, 1260 m, 17-18. VII. 1993. (♂); Râmeţ, Alba, 
lumină, 20-21. VI. 1995. (♂), legit V. vicol;
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- Colecţia L. rákosy: Munţii Cozia, Stânişoara, 680 m, 8/9. V. 2000. 
(♂); Dobrogea, Munţii Măcin, Greci, 320 m, 26/27. VI. 2000. (♂), legit L. 
ráKosy;

- Colecţia H. neuMann: Lacu Roşu, 30. VII. – 5. VIII. 1985. (♂), legit 
H. nEumann;

- Colecţia Gy. szabó: Întregalde, Alba, 21. VII. 1997. (♂), legit Gy. 
szabó;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Munţii Harghita, Bicsad, 1-3. VII. 
1984. (2 ♂♂); 6-7. VIII. 1984. (♂); 19-20. VI. 1986. (♂), (preparat genital 
nr. 1636/♂/ Kovács); Munţii Nemira, Apa Lină, 21-22. VI. 1996. (♂); Munţii 
Apuseni, Munţii Trascăului, Piatra Secuilor (Rimetea), 5. VII. 2000. (♂); 
Depresiunea Ghiurgheului, Voşlăbeni, Szenéte, 850 m, 10-13. VII. 2002. (1 
♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1637/♀/ Kovács); Munţii Ciucului, Racu, 650 m, 
7. VII. 2004. (♂); 8. VII. 2004. (♂), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes triangulana triangulana (trEitscHKE, 1835), (Fig. 194, 223, 250)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 19-23 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-maronie. Aripa anterioară 
(Fig. 194) lungă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-maronie, mai 
deschisă lângă elementele desenului. Desenul maro închis este format: dintr-o 
linie scurtă, groasă, la baza marginii costale; două benzi transversale, mediană 
şi subapicală, late, care sunt unite între ele de o linie care porneşte de la capătul 
costal al benzii transversale mediane până la capătul tornal al benzii transver-
sale subapicale, desenul căpătând astfel forma unei litere N. Pe marginile ben-
zilor transversale sunt pete mici formate din solzi cu luciu cenuşiu-albăstrui 
metalic. Franjurile sunt de culoare galbenă-maronie, mai închisă la tornus. 
Aripa posterioară este cenuşie-maronie închisă, franjurile sunt de culoare 
cenuşie-gălbuie deschisă cu o linie bazală cenuşie îngustă.

Armătura genitală masculă (Fig. 223): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne lungi. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral sunt extrem de late, nu sunt sudate. Valva este lată. Costa este lungă, 
sacculus scurt. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană proeminentă 
cu vârful rotunjit, cu dinţi foarte mici. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, 
îngust şi arcuit, apofiza terminală este scurtă. Vesica are un cornutus lung şi 
subţire, în formă de cui.

Armătura genitală femelă (Fig. 250): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt lungi, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este lungă şi lată. Antrum este larg şi bine sclerotizat, de formă de panglică. 
Ductus bursae este scurt, membranos, în care pătrunde scleritul plat din corpus 
bursae. Corpus bursae este membranos şi are signa formate dintr-un sclerit plat 
extins, care ocupă în întregime jumătatea distală a corpului bursae şi sclerite 
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dentiforme foarte mici, dispersate tot în jumătatea distală a corpului bursae.

OBSERVAŢII: Specia are două subspecii, subspecia nominată este răs-
pândită în vestul palearcticului, ssp. excellentana (cHristopH, 1881) în estul 
regiunii palearctice (Estul Îndepărtat, Japonia).

Specia având un desen foarte caracteristic se diferenţiază cu uşurinţă de 
toate speciile tribului.

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită vinculumului ale 
cărei ramuri ventral sunt extrem de late. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită scleritului plat ex-
tins, care ocupă în întregime jumătatea distală a corpului bursae.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe veronica longifolia L. Adulţii zboară în 
lunile mai-iulie. 

DISTRIBUŢIE: Specia are o răspândire palearctică. În România a fost 
semnalată din toată ţara. Date din literatură: Câmpia Transilvaniei: Pădurenii 
şi Tăureni (rotHscHild 1912: 26); Munţii Retezat (diószEGHy 1929-1930); 
Valea lui David (nemeş & Dănilă 1970: 208).

MATERIAL EXAMINAT: (73 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 
preparat genital femel) 

- Colecţia MNINGA: Cluj, Fânaţe, 29. VI. 1928. (♂); 10. V. 1929. (2 
♂♂); Cluj, 19. VII. 1933. (♂); Cluj, Becaş, 15. V. 1938. (♀); 12. VI. 1938. 
(♂); Tur (Turda), 26. V. 1938. (♂), legit A. ostroGovicH; 

- Colecţia A. PoPescu-Gorj: Transilvania, Turnu Roşu, 27. V. 1914. 
(♂), legit M. prall; Periprava (Pădurea Letea), Delta Dunării, 25. VI. 1966. 
(♀), legit A. popEscu-Gorj; 

- Colecţia D. czekelius: Sibiu, Dumbrava Sibiului, 12. VII.1911. (♂); 
Bazna, 20. VII. 1912. (♂); 18. VI. 1921. (♀); Lotrioara, 25. VI. 1916. (♂); 
Sibiu, Viile Sibiului, 24. VII.1932. (♀); Guşteriţa [Sibiu], 15. VII. (♀), legit 
D. czEKElius; 

- Colecţia TTM: Transilvania, Turnu Roşu, 9. VI. 1910. (♂), legit 
KErtész; Transilvania, Turnu Roşu, Lotrioara, (♂), legit csiKi; Munţii Retezat, 
800 m, 25. V. 1922. (♀); 26. V. 1922. (♂); 1. VI. 1922. (♂); Munţii Retezat, 
900 m, 28. V. 1922. (♀); 29. V. 1922. (1 ex.); Munţii Retezat, 950 m, 11. VI. 
1923. (♂); Munţii Retezat, 1100 m, 8. VI. 1923. (♀); Munţii Retezat, 20. VI. 
1928. (1 ex.), legit L. diószEGHy; 

- Colecţia H. neuMann: (8 ♂♂, 2 ♀♀) Cerneţi, jud. Mehedinţi, 20. VI. 
1997. (3 ex.), (preparat genital nr. 152/♂/ nEumann); 25. VI. 1998. (2 ex.); 
Căpălnaş, jud. Arad, 16. V. 1999. (1 ex.); 26. V. 1999. (♂), (preparat genital 
nr. 425/♂/ nEumann); 26. VI. 2001. (1 ex.); Ciupercenii Noi, jud. Dolj, 23-24. 
VI. 1998. (2 ex.), legit H. nEumann;

- Colecţia V. Vicol: Stânceni, 21. VII. 1985. (♂), (preparat genital 
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nr. 128/♂/ vicol); Toldal, Mureş, pantă, 4. VII. 1989. (♂); Neagra Stânceni, 
lumină, 24. VI. 1992. (♂); 27. VII. 1992. (♂); 11-12. VII. 1993. (♂); 12-13. 
VII. 1993. (2 ♂♂), legit V. vicol;

- Colecţia Gy. szabó: Tufoasa, Satu Mare, 10. V. 1981. (2 ♂♂, 1 ♀); 
Turulung, Satu Mare, 2. V. 1984. (♀), legit Gy. szabó;

- Colecţia L. rákosy: Fânaţele Clujului, 350 m, 12. VI. 1993. (♂), legit 
L. ráKosy;

- Colecţia T. cs. Vizauer: Ocna – Dej, 29/30. VI. 1995. (♀), legit t. 
cs. vizauEr;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Depresiunea Ghiurgheului, Reme-
tea, 24 – 25. V. 1986. (♂); Toldal, Mureş, 15. VI. 1986. (♂); 1. VII. 1990. (♀), 
(preparat genital nr. 829/♀/ Kovács); Câmpia Transivaniei, Viişoara (Câmpia 
Turzii), 15. V. 1993. (♂), (preparat genital nr. 466/♂/ Kovács); 5. VII. 1995. (3 
♂♂); 1. VI. 1996. (♂); 23. IV. 1998. (♂); 26. VII. 1998. (6 ♂♂, 2 ♀♀); 28. VI. 
2003. (2 ♂♂); Câmpia Transivaniei, Lechinţa (jud. Mureş), 4. VII. 1996. (2 
♂♂); 22. VI. 2002. (♂); Munţii Baraolt, Ariuşd, 600 m, 23. VI. 2000. (♀); 10. 
VII. 2001. (♂); Praid (jud. Harghita), 27. VI. 2000. (2 ♂♂); Munţii Ciucului, 
Racu, 650 m, 8. VII. 2004. (♂); Munţii Perşani, Cheile Vârghişului, 600-800 
m, 27. VII. 2004. (♂), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes rutilana rutilana (HübnEr, [1817]), (Fig. 195, 224, 251)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-14 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-ruginie închisă. Antenele 
ajung până la jumătatea aripilor anterioare. Aripa anterioară (Fig. 195) lungă şi 
îngustă cu vârful ascuţit are culoarea de fond galbenă-aurie slab strălucitoare. 
Desenul maro-ruginiu închis este format dintr-o pată bazală mare; din trei 
benzi transversale foarte late, cu margini neregulate; o pată tornală confluentă 
cu banda transversală mediană. Franjurile la costa şi la tornus sunt de cu-
loare maro-ruginie, iar de la vârful aripii până la tornus galbenă-aurie. Aripa 
posterioară este cenuşie-maronie deschisă, franjurile sunt de culoare cenuşie 
deschisă cu o linie bazală cenuşie îngustă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 224): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral nu sunt sudate. Valva este îngustă. Costa este lungă, sacculus lung cu 
marginea ventrală lăţită, rotunjită şi o apofiză terminală ascuţită şi uşor arcuită 
ventral. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană proeminentă cu vâr-
ful rotunjit, cu două dinţi foarte mici. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, 
lat şi uşor arcuit, apofiza terminală este scurtă şi lată. Vesica are un cornutus 
lung şi gros, în formă de cui.

Armătura genitală femelă (Fig. 251): Ovipozitorul este lat. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt lungi, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
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are formă de semicerc, este fuzionată cu antrum. Antrum este lat, bine scle-
rotizat, are formă de panglică. Ductus bursae este scurt, membranos. Cor-
pus bursae este îngust şi alungit, membranos, cu pliuri longitudinale lungi şi 
are signa formate din sclerite dentiforme foarte mici dispersate în jumătatea 
proximală a corpus bursae.

OBSERVAŢII: Specia are trei subspecii descrise, subspecia nominată 
este răspândită în regiunea palearctică (exceptând Munţii Tatra), ssp. tatrica 
(adamczEwsKi, 1936) numai în Munţii Tatra şi ssp. canadana razowsKi, 1997 
în Nearctic.

Specia având o talie mică şi un desen foarte caracteristic se diferenţiază 
cu uşurinţă de toate speciile tribului, este asemănătoare cu aethes aurofasci-
ana mann, specie cu benzi transversale mărginite cu linii groase plumburii 
strălucitoare, nesemnalată din România (vezi acolo).

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită sacculusului ca-
racteristic asociat cu un aedeagus lung şi gros. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită sterigmei în formă 
de semicerc fuzionată cu antrum şi corpus bursae foarte îngust şi alungit cu 
pliuri longitudinale lungi.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Juniperus communis L. Adulţii zboară 
în lunile mai–iulie. 

DISTRIBUŢIE: Specia are o răspândire holarctică. În România a fost 
semnalată numai din Munţii Făgăraş şi Munţii Rodnei. 

MATERIAL EXAMINAT: (5 exemplare, 1 preparat genital mascul) 
- Colecţia D. czekelius: Munţii Făgăraş, 2000 m, 7. VII. 1910. (3 

♂♂); Păltiniş, Bătrâna, (1 ex.), legit D. czEKElius; 
- Colecţia Gy. szabó: Munţii Rodnei, Apa Rea, 23. VII. 1985. (♂), 

(preparat genital nr. 868/♂/ Kovács), legit Gy. szabó; 

Aethes smeathmanniana (fabricius, 1781), (Fig. 196, 225, 252)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 11-19 mm. Ceafa, fruntea, pal-
pii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru deschisă. Aripa 
anterioară (Fig. 196) îngustă şi alungită are vârful rotunjit. Culoarea de fond 
este albă-gălbuie, acoperită de pete mari, neregulate, de culoare galbenă-ocru 
deschisă. Desenul maro-gălbui deschis este format: dintr-un şir de pete mici 
în treimea bazală a marginii costale; două pete mari pe marginea costală, una 
mediană şi una subapicală; pata marginii posterioare, care este îngustă şi alun-
gită, ajunge până la mijlocul aripii; subapical este o pată tornală îngustă şi 
alungită, care ajunge până la mijlocul aripii, dar frecvent este fragmentată în 
două pete mai mici. Franjurile sunt de culoare albă-gălbuie cu o linie bazală 
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galbenă-ocru deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie deschisă, fran-
jurile sunt albe, cenuşii la vârful aripii, la baza franjurilor este o linie cenuşie-
maronie deschisă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 225): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt foarte late şi nu sunt sudate. Valva este îngustă, cu 
costa şi sacculus înguste, cu vârful rotunjit. Costa este de peste două ori mai 
lungă decât sacculus. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană lată, 
proeminentă, de formă de clopot foarte lat, cu dinţi mici pe vârf. Juxta este 
simplă. Aedeagus este lung, îngust, îndoit în unghi drept, distal cu o apofiză 
terminală ascuţită. Vesica cu un cornutus mai mic decât sfertul aedeagusului, 
de forma unui cui. 

Armătura genitală femelă (Fig. 252): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
lateral este îngustă, median mai lată. Antrum este larg cu un sclerit foarte 
extins, care are o zonă membranoasă centrală de formă neregulată. Ductus 
bursae este foarte scurt. Corpus bursae este alungit, membranos, cu un sclerit 
plat extins, excentric.

OBSERVAŢII: Specia prezintă o variabilitate mare. Exemplarele pri-
mei generaţii sunt mai mici (13-15 mm), cele din generaţia a doua sunt în 
general de talie mai mare (18-19 mm), dar sunt şi exemplare extrem de mici 
(11 mm). Culoarea de fond poate varia de la albă-gălbuie la galbenă-ocru. De-
senul poate varia între foarte clar şi extins respectiv şters şi relativ redus.

Speciile cele mai asemănătoare sunt aethes caucasica amsEl, aethes 
nefandana KEn. şi aethes moribundana stdG. Diferenţierea de aceste specii 
este uneori dificilă.

Armătura genitală masculă este caracteristică având un aedeagus îndoit 
în unghi drept.

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită scleritului foarte 
mare din antrum.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Asteraceae (achillea millefolium L., 
anthemis cotula L., centaurea nigra L.) şi Cichoriaceae (lactuca sativa L.). 
Adulţii zboară în lunile mai-septembrie (razowsKi 2001). 

DISTRIBUŢIE: Specia are răspândire holarctică, este frecventă. Din 
România nu a fost menţionată din Muntenia. A fost semnalată de la Tulcea 
de mann (1866: 26) şi caradja (1901: 132); Munţii Retezat (diószEGHy 
1929-1930); Fânaţele seculare Todirescu (pOpeScu-GOrj & nemeş 1965); 
Valea lui David şi Munţii Suhard (nemeş & Dănilă 1970: 208); respectiv 
Cheile Bicazului (popEscu-Gorj 1970: 334). 
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MATERIAL EXAMINAT: (142 exemplare, 4 preparate genitale mas-
cule, 1 preparat genital femel) 

- Colecţia MNINGA: Cluj, 5. IX. 1931. (♀); 28. VII. 1935. (♂); 2. IX. 
1946. (♂); Cluj, Dealul Galişer, 8. VI. 1933. (♂); Cluj, Academia Agricolă, 
17. VI. 1934. (♀), legit A. ostroGovicH; Maramureş, Săpânţa, Cantonul Silvic 
Nireş, 800 m, 20. V. 1996. (1 ex.), legit D. ruşti & m. StăneScu; 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Fânaţele Todirescu, 22. VI. 1963. (3 ♂♂, 
1 ♀), legit I. nemeş; 

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 31. VII. 1938. (♂), (preparat 
genital nr. 2991/♂/ căpuşe), legit L. diószEGHy;

- Colecţia D. czekelius: Cluj, Hoia, 10. V. 1912. (♂); Cluj, 15. V. 1915. 
(♂); Cisteiu de Mureş, 15. V. 1917. (♂); 20. V. 1917. (♂), legit R. Gross; Lo-
trioara, 25. VI. 1916. (♀); Sibiu, Dumbrava Sibiului, 1. VII.1917. (♂); Râul 
Sadu, 26. VI. 1913. (2 ex.), legit D. czEKElius; Câmpia Transilvaniei, Buza, 4. 
V. (1 ex.); Câmpia Transilvaniei, Tg. Mureş, 6. V. (1 ex.), legit H. rEbEl; 

- Colecţia TTM: Viţa, [jud. Bistriţa-Năsăud], 29. IV. 1913. (1 ex.); Ineu 
(Arad), 3. VII. 1913. (♀); Munţii Retezat, 900 m, 11. VII. 1921. (♀); Munţii 
Retezat, 20. VI. 1928. (♂); 14. VII. 1928. (♀), legit L. diószEGHy; 

- Colecţia V. Vicol: Dateş, Luduş, 8. VIII. 1976. (♂), (preparat genital 
nr. 1230/♂/ vicol); Mold. 17. V. 1981. (♂), (preparat genital nr. 1784/♂/ vi-
col); Budiu Mic, pădure, 30. VIII. 1984. (1 ♂, 1 ♀); 1. IX. 1984. (♂); Ciugud, 
lumină, 15. VII. 1985. (♂); 22. VIII. 1985. (♂), (preparat genital nr. 1218/♂/ 
vicol); Chinari, lumină, 19. VII. 1985. (♂); 28. VIII. 1985. (♂); Sânmarghita, 
30. VII. 1985. (♀); 24-25. V. 1993. (♂); 25-26. V. 1993. (2 ♂♂), (preparat 
genital nr. 1785/♂/ vicol); 11-12. VIII. 1994. (2 ♂♂); 12-13. VIII. 1994. (2 
♂♂); 1-2. VI. 1995. (1 ♂, 2 ♀♀); 5-6. VI. 1995. (2 ♂♂); 10-11. VI. 1995. (♂); 
20-21. V. 1996. (♂); Corunca, pădure, 4. VI. 1986. (♀); Toldal, Mureş, pantă, 
4. VII. 1989. (♀); 5. VII. 1989. (♂), (preparat genital nr. 1217/♂/ vicol); L. 
Vidraru, M. Vidraru, 12. VII. 1990. (♀); L. Vidraru, Munţii Făgăraş, 12. VII. 
1990. (♂); Cheile Turzii, pantă, 23. V. 1992. (♂); Râmeţ, Alba, lumină, 18. 
VIII. 1992. (♀); 31. VII. – 1. VIII. 1993. (♀); 25-26, VII. 1995. (♂); 24-25. 
VIII. 1995. (♂); Bădeni, Turda, 15. V. 1993. (♂); Suat, Cluj, 17. V. 1993. (2 
♂♂); Vidrasău, stepă, 2. VI. 1993. (♂); Sângeorgiu de Mureş, 16. VIII. 1994. 
(♀), legit V. vicol;

- Colecţia Gy. szabó: Satu Mare, 26. VII. 1974. (♂); Pădurea Noroi-
eni, Satu Mare, 31. V. 1978. (♂); 8. VI. 1980. (1 ♂, 1 ♀); 24. V. 1982. (♂); 21. 
V. 1986. (♂); 27. VII. 1992. (♀); 1. VIII. 1992. (♀); 4. VIII. 1992. (♂); 3. VI. 
1993. (♂); 31. VII. 1993. (♀); 4. VIII. 1993. (2 ♀♀); 16. VIII. 1993. (4 ♂♂), 
(preparat genital nr. 871/♂/ Kovács); Turulung, Satu Mare, 19. V. 1979. (♂); 
30. V. 1979. (2 ♂♂); Livada, Satu Mare, 25. V. 1980. (♂); Viile Satu Mare, 
Satu Mare, 22. V. 1982. (♂); 10. VIII. 1996. (♂); Turulung Vii, Satu Mare, 4. 
VIII. 1984. (♀), legit Gy. szabó;

- Colecţia H. neuMann: (5 ♂♂, 4 ♀♀) Remetea Mare, jud. Timiş, 25. 
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IV. 1983. (♂), (preparat genital nr. 131/♂/ nEumann); Dragşina, jud. Timiş, 8. 
V. 1983. (♂), (preparat genital nr. 151/♂/ nEumann); Nemeşeşti, jud. Timiş, 
14. VIII. 1985. (1 ex.); Sânmihaiu Român, jud. Timiş, 24. IV. 1998. (1 ex.); 
Peciul Nou (Bociar), jud. Timiş, 20. VIII. 1998. (2 ex.); Giulvăz, jud. Timiş, 
3. VIII. 1999. (2 ex.); Căpălnaş, jud. Arad, 14. V. 2000. (♂), (preparat genital 
nr. 406/♂/ nEumann), legit H. nEumann;

- Colecţia L. rákosy: Căianu Vamă, Cluj, 350 m, 9-10. V. 2000. (2 
♂♂); Dobrogea, Horia, 27-28. V. 2000. (4 ♂♂); Dobrogea, Hagieni, 29-30. V. 
2000. (♂), legit L. ráKosy;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Cheile Bicazului, 13. VII. 1981. 
(♂), (preparat genital nr. 408/♂/ Kovács); 2-4. VII. 1982. (♂), (preparat 
genital nr. 411/♂/ Kovács); 4. VII. 1987. (♀); 26-28. VI. 1989. (1 ♂, 1 ♀); 
Munţii Harghita, Bicsad, 5-7. IX. 1983. (♀); Glodeni, jud. Mureş, 22-24. V. 
1985. (♂); 1-5. V. 1989. (♂); 24. V. 2003. (3 ♂♂, 2 ♀♀), (preparat genital nr. 
1638/♀/ Kovács); Munţii Călimani, Tihuţa, 1600 m, 15-17. VII. 1991. (♂); 
Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 30. VII. 1995. (♂), (preparat 
genital nr. 526/♂/ Kovács); 1. VI. 1996. (2 ♂♂, 1 ♀); 27. V. 2000. (5 ♂♂); 
Câmpia Transilvaniei, Lechinţa (jud. Mureş), 17. V. 1996. (♂); 22. VI. 2002. 
(♂); 13. VIII. 2003. (2 ♂♂); Câmpia Transilvaniei, Căpuşu de Câmpie, 18. 
V. 1996. (1 ♂, 1 ♀); Munţii Bodoc, 700 m, Valea Besenyő, 24. V. 1997. (♀); 
Munţii Baraolt, Ariuşd, 600 m, 10. VIII. 1999. (♂); Depresiunea Trei Scaune, 
Mestecănişul de la Reci, 540 m, 17. V. 2002. (3 ♂♂); Munţii Harghita, Király-
kútja, 1000 m, 28. V. 2002. (♂); Munţii Gurghiului, Brădeşti, 600 m, 14. V. 
2003. (♀); Munţii Ciucului, Jigodin, 650 m, 30. V. 2004. (♂), legit s. Kovács 
& z. Kovács;

Aethes tesserana tesserana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775), (Fig. 197, 
226, 253)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 14-20 mm. Ceafa, fruntea, 
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-ruginie închisă. Ari-
pa anterioară (Fig. 197) lungă şi lată cu vârful rotunjit are culoarea de fond 
galbenă-aurie strălucitoare şi se vede sub forma unor pete mari. Desenul 
maro-ruginiu închis este format din cinci pete mari, trei pe marginea costală şi 
două pe marginea posterioară. Elementele de desen sunt legate între ele cu li-
nii plumburii strălucitoare, desenul căpătând astfel forma unei litere W. Fran-
jurile sunt de culoare galbenă, cenuşie-plumburie la tornus, cu o linie bazală 
cenuşie-maronie îngustă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie închisă, 
franjurile sunt cenuşii deschise cu o linie bazală cenuşie îngustă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 226): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt puţin mai late, nu sunt sudate. Valva este scurtă, lată, 
cu costa şi sacculus divergente. Costa este mai lungă, sacculus puţin mai scurt, 
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lat şi se termină într-o apofiză terminală scurtă, groasă, triunghiulară, orientată 
ventral. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană lată pe vârf cu mulţi 
dinţi mici. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, lat şi uşor arcuit, distal cu 
multe sclerite dentiforme foarte mici şi cu o apofiză terminală cu vârful ro-
tunjit. 

Armătura genitală femelă (Fig. 253): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este lung. Sterigma 
are un sclerit proximal bine sclerotizat. Antrum este bine sclerotizat, lat şi 
lung, de forma unei panglici. Ductus bursae este scurt, lat, membranos. Cor-
pus bursae este mare, în jumătatea distală cu un sclerit plat extins şi sclerite 
dentiforme minuscule.

OBSERVAŢII: Sunt descrise două subspecii, cea nominată este răspân-
dită în vestul palearcticului, iar ssp. magister (walsinGHam, 1900) în Siria 
(razowsKi 2002: 60).

Specia având un desen foarte caracteristic nu seamănă cu alte specii ale 
tribului. 

Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciilor înrudite 
aethes decimana dEn.& scHiff. şi aethes aurofasciana mann, dar aedeagus 
distal are multe sclerite dentiforme foarte mici. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită antrumului foarte 
mare, de forma unei panglici.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Asteraceae (picris hieracoides, Hier-
acium) (razowsKi 2002: 60). Adulţii zboară în lunile mai-iunie şi iulie-august, 
în două generaţii. 

DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în palearcticul de vest (Eu-
ropa şi Asia Mică). Din România a fost semnalată din toată ţara. Date din 
literatură: Tulcea (mann 1866: 25); Grumăzeşti (caradja 1901: 132); Băile 
Herculane (rEbEl 1911: 402); Câmpia Transilvaniei: Feldioara, Buza şi Tău-
reni (rotHscHild 1912: 25); Munţii Retezat (diószEGHy 1929-1930); Sucea-
va, Mălini şi Păltinoasa (pOpeScu-GOrj & nemeş 1965); Pădurea Drăgăneşti, 
Valea lui David, Pădurea Ploşcuţeni, Iaşi şi Suceava (nemeş & Dănilă 1970: 
208); Timişoara (KöniG 1975: 53); Delta Dunării, Grindul Letea (popEscu-
Gorj 1985a); Sinaia (popEscu-Gorj 1995: 184).

 
MATERIAL EXAMINAT: (98 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 

preparat genital femel) 
- Colecţia MNINGA: Grumăzeşti, VI. 1896. (2 ♂♂), legit A. caradja; 

Cluj, 13. VII. 1928. (♂); Cluj, Valea Mănăstur, 26. VI. 1934. (♂), legit A. 
ostroGovicH;  

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Munţii Retezat, 1200 m, 10. VII. 1929. 
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(♀), legit L. diószEGHy; Silva, Ploşcuţeni, 12. VI. 1943. (♂); Sinaia, Staţiunea 
Zoologică, 30. VI. 1945. (♀); Bârnova, Iaşi, 19. VI. 1960. (♂), legit a. 
popEscu-Gorj; 

- Colecţia D. czekelius: Sibiu, Viile Sibiului, 14. VI.1915. (♂); Lot-
rioara, 25. VI. 1916. (♀); Sânmiclăuş, jud. Alba, 28. V. 1921. (1 ex.); Bazna, 
28. VI. 1921. (1 ex.); Ocna Sibiului, 23. VI. 1929. (1 ex.); Sibiu, 25. VI. (♂); 
Guşteriţa [Sibiu], 17. VII. (♂), legit D. czEKElius; 

- Colecţia E. schneiDer: Delta Dunării, C. A. Rosetti, 27. V. 1980. (1 
ex.), legit E. scHnEidEr; 

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 24. VI. 1939. (1 ♂, 1 ♀), (pre-
parat genital nr. 2989/♂/ căpuşe); 7. VII. 1939. (♀), legit L. diószEGHy;

- Colecţia TTM: Ineu (Arad), 1. V. 1913. (♂); 12. VI. 1914. (♀); Haţeg, 
12. VII. 1914. (♂); Râu de Mori, [jud. Hunedoara], 13. VI. 1914. (♂); Munţii 
Retezat, 800-950 m, 7. VI. 1913. (♂); Munte Codru, 23. VI. 1923. (♂), legit 
L. diószEGHy; 

- Colecţia V. Vicol: Toldal, Mureş, 11. VI. 1978. (♂); 4. VII. 1989. (2 
♂♂); 5. VII. 1989. (♀); Ideciu de Jos, Mureş, 21. VI. 1978. (♂); Vidrasău, 
deal, 19. V. 1986. (2 ♂♂); 4. VI. 1991. (♂); 26. VI. 1991. (♂); Tăureni, stepă, 
30. VI. 1993. (2 ♂♂); Râmeţ, Alba, lumină, 3-4. VIII. 1993. (♂); Râmeţ, Alba, 
pantă sudică, 20. VI. 1995. (♂); Râciu, stepă, 9. VI. 1994. (♂); Sânmarghita, 
11. VI. 1996. (♂); 21-22. VI. 1996. (♂), legit V. vicol;

- Colecţia H. neuMann: (10 ♂♂, 5 ♀♀) Băile Herculane, Pecinişca, 9. 
VI. 1980. (1 ex.); 5. VI. 1988. (2 ex.); Poieni, jud. Timiş, 24. V. 1981. (4 ex.); 
Uivar, jud. Timiş, 1. VI. 1981. (1 ex.); Poiana Stampei, jud. Suceava, 11-12. 
VI. 1988. (1 ex.); Lepşa, jud. Vrancea, 30. VI. – 2. VII. 1997. (1 ex.); Sânmi-
haiu Român, jud. Timiş, 15. V. 1998. (2 ex.); Ciupercenii Noi, jud. Dolj, 2. VI. 
1999. (1 ex.); Cheile Nerei, jud. Caraş-Severin, 14. VI. 2000. (1 ex.); Radna, 
jud. Arad, 25. VI. 2001. (1 ex.), legit H. nEumann;

- Colecţia Gy. szabó: Seini, jud. Maramureş, 5. VII. 1981. (♀); Fânaţe, 
Cluj, 21. VI. 1980. (♂); [Băile Herculane], Valea Feregari, Domogled, 14. VI. 
1977. (♂); 22. VI. 1998. (4 ♂♂); [Dobrogea, Băneasa, Rezervaţia] Canaraua 
Fetii, 20. V. 1994. (2 ♂♂); 19. V. 1996. (♂); 23. V. 1997. (♂); 24. V. 1997. 
(♂), legit Gy. szabó; 

- Colecţia L. rákosy: Sighişoara, 12. VII. 1974. (♂); Munţii Vrancei, 
Cheile Tişiţei, Vf. Ciuta, 29. VI. 1997. (♂); Munţii Vrancei, Cheile Tişiţei, 800 
m, 30. VI. 1997. (♂); Căianu Vamă, Cluj, 350 m, 9-10. V. 2000. (♂); Rimetea, 
Piatra Secuilor, 600 m, 11. VI. 2000. (♀), legit L. ráKosy;

- Colecţia L. székely: Dobrogea, Canaraua Fetii, 29. V. 1991. (2 ♂♂); 
8. VI. 1991. (3 ♂♂, 2 ♀♀); 22. V. 1994. (♂), legit L. széKEly;

- Colecţia M. W. Manoliu: Cluj, 5. VII. 1988. (♂), legit M. W. 
manoliu;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Cheile Vârghişului, 10-12. VII. 
1984. (2 ♂♂), (preparat genital nr. 827/♂/ Kovács); 23. V. 1999. (♀); Voini-
ceni (jud. Mureş), 16. VI. 1989. (♂); Toldal, jud. Mureş, 28. VI. 1987. (♂); 
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Dobrogea, Rezervaţia Canaraua Fetii, 12-13. VII. 1993. (♂); Dobrogea, 
Munţii Măcin, Culmea Pricopanului, 27-28. V. 1994. (♀), (preparat genital 
nr. 828/♀/ Kovács); Munţii Harghita, 1000 m, Királykútja, 22. VI. 1997. (♂); 
Munţii Apuseni, Munţii Trascăului, Piatra Secuilor (Rimetea), 5. VII. 2000. 
(♀); Câmpia Transilvaniei, Viişoara (Câmpia Turzii), 4.VI. 2001. (♀); Munţii 
Ciucului, Şumuleul Mare, 700 m, 26. VI. 2001. (♂); Munţii Ciucului, Racu, 
650 m, 2. VII. 2001. (♂); 27. V. 2003. (♀); 8. VI. 2004. (♀); Dobrogea, Grindul 
Chituc, Vadu, 15. V. 2004. (♂); Munţii Ciucului, Jigodin, 600 m, 30. V. 2004. 
(♂); Depresiunea Bârsei, Mlaştina Eutrofă de la Prejmer, 500 m, 20. VI. 2004. 
(♂), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes decimana ([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775), (Fig. 198, 227, 254)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 17-19 mm. Ceafa, fruntea, 
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-ruginie închisă. Ari-
pa anterioară (Fig. 198) lungă şi lată, cu vârful rotunjit are culoarea de fond 
galbenă-aurie strălucitoare şi se vede sub forma unor pete mari. Desenul 
maro-ruginiu închis este format din patru benzi transversale foarte late, cu 
margini uşor neregulate, cele două mijlocii sunt legate între ele, formând 
astfel forma unei litere X. Elementele de desen sunt mărginite cu pete mari 
plumburii strălucitoare. Franjurile sunt de culoare galbenă, la tornus cenuşie-
plumburie cu o linie bazală cenuşie-maronie îngustă. Aripa posterioară este 
cenuşie-maronie închisă, franjurile sunt cenuşii deschise cu o linie bazală 
cenuşie îngustă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 227): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, 
ramurile sale ventral sunt late, nu sunt sudate. Valva este scurtă, dar foarte 
lată, cu costa şi sacculus divergente. Costa este mai lungă, sacculus scurt, lat 
şi se termină într-o apofiză terminală groasă, triunghiulară, orientată ventral. 
Transtilla are părţile laterale foarte late, partea mediană lată, cu dinţi mici pe 
vârf. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, lat şi arcuit cu o apofiză terminală 
lungă şi groasă. Vesica are un cornutus scurt şi subţire, de forma unui cui.

Armătura genitală femelă (Fig. 254): Ovipozitorul este lat. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt lungi, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este lată, are un sclerit proximal slab sclerotizat. Antrum este lat, bine scle-
rotizat, de forma unei panglici. Ductus bursae este lung, lat, membranos, cu 
un sclerit plat extins cu pliuri longitudinale discrete şi o zonă membranoasă 
rotundă centrală. Corpus bursae este mic, doar cu puţin mai larg decât ductus 
bursae, rotund, membranos, scleritul plat din ductus bursae se extinde şi asu-
pra părţii lui distale.

OBSERVAŢII: Specia având un desen foarte caracteristic nu seamănă 
cu alte specii ale tribului, oarecum asemănătoare sunt speciile alloclemensia 



110

mesospilella (HErricH-scHäffEr, 1854) (Incurvariidae) şi lampronia rupella 
([dEnis & scHiffErmüllEr], 1775) (Prodoxidae), dar la acestea capul este gal-
ben şi desenul de culoare maro-purpurie închisă. 

Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciilor înrudite 
ae. tesserana dEn.& scHiff. şi ae. aurofasciana mann, dar aedeagus are un 
cornutus. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită lui ductus bursae 
cu un sclerit plat foarte extins cu o zonă membranoasă rotundă.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe centaurea montana l. (razowsKi 2001). 
Adulţii zboară în lunile iunie–august. 

DISTRIBUŢIE: Este o specie montană rară, distribuită în Europa. Din 
România a fost semnalată din Munţii Rarău-Giumalău de nemeş (1971: 236), 
din Munţii Rodnei de fazEKas (1992), de la Cheile Bicazului şi din Munţii 
Bucegi Kovács & Kovács (1996b). 

MATERIAL EXAMINAT: (19 exemplare, 2 preparate genitale mas-
cule, 1 preparat genital femel) 

- Colecţia H. neuMann: Lacu Roşu, jud. Harghita, 30. VII. – 5. VIII. 
1985. (7 ♂♂, 4 ♀♀), legit H. nEumann;

- Colecţia V. Vicol: Neagra Stânceni, 24. VI. 1992. (♀), legit V. 
vicol;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Cheile Bicazului, 4. VII. 1987. 
(2 ♂♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 350/♂/ Kovács); 26 – 28. VI. 1989. (♂), 
(preparat genital nr. 414/♂/ Kovács); Munţii Bucegi, Valea Jepii, 8. VII. 1989. 
(♀), (preparat genital nr. 426/♀/ Kovács), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes sanguinana (trEitscHKE, 1830), (Fig. 199, 228, 255)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 16 mm. Ceafa, fruntea, 
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. Partea late-
rală a palpilor labiali este ruginie deschisă. Aripa anterioară (Fig. 199) relativ 
lat şi alungit are culoarea de fond galbenă deschisă, slab strălucitoare. Dese-
nul este ruginiu-maroniu deschis cu o nuanţă roşie pronunţată şi este format 
dintr-un şir pete mici la baza marginii costale, dintre care două sunt mai mari, 
respectiv două benzi transversale late, sinuoase, paralele cu marginea externă 
a aripii, având pe marginile lor numeroase pete mici plumburii strălucitoare. 
Banda transversală bazală este mai îngustă. Banda transversală subapicală este 
lată, cea mai lată fiind la marginea costală şi deasupra tornusului. Franjurile 
sunt galbene deschise. Aripa posterioară este lată şi alungită, cu vârful ascuţit, 
cenuşie-maronie deschisă, franjurile sunt galbene deschise, la baza lor este o 
linie cenuşie îngustă. 

Femelă. Anvergura aripilor anterioare: 14 mm. 
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Armătura genitală masculă (Fig. 228): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral sunt mai late, nu sunt sudate. Valva este lată cu costa şi sacculus uşor 
divergente. Costa este uşor arcuită, de trei ori mai lungă decât sacculus. Sac-
culus este gros şi lat, bine sclerotizat, vîrful lat. Transtilla are părţile laterale 
late, partea mediană foarte lată. Juxta este simplă. Aedeagus este scurt, drept, 
partea dorso-distală cu un sclerit zimţat mare, apofiza terminală ascuţită este 
în unghi drept faţă de axul aedeagusului, vesica fără cornuti. 

Armătura genitală femelă (Fig. 255): Ovipozitorul este lat. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt şi lat. 
Sterigma este lată şi complexă, are un sclerit median bine sclerotizat. Antrum 
este larg, bine sclerotizat, plicaturat. Ductus bursae nediferenţiat. Corpus bur-
sae este mare, membranos, cu numeroase sclerite dentiforme mici dispersate 
neuniform în tot corpus bursae.

OBSERVAŢII: Identificarea speciei este posibilă datorită celor două 
benzi transversale late, sinuoase, complete, de culoare ruginii-maronii de-
schise cu o nuanţă roşie pronunţată. 

Armătura genitală masculă are aedeagus, cea femelă sterigma şi antrum 
foarte caracteristice.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe eryngiumum campestre L. Este o specie 
caracteristică biotopurilor nisipoase. Adulţii zboară în două generaţii în lunile 
mai-iunie, respectiv iulie-august (razowsKi 2002). 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Africa de Nord, Europa de Sud 
şi Centrală şi Asia Mică (razowsKi 2001: 42). Din România a fost semnalată 
numai din Moldova de la Lespezi şi Botoşani de nemeş & peiu (1970: 157), 
nemeş & Dănilă (1970: 208) şi (marcu & ráKosy 2002: 38), în colecţiile 
studiate am examinat exemplare şi din Muntenia şi Dobrogea.  

MATERIAL EXAMINAT: (6 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 
preparat genital femel) 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Segarcea [jud. Dolj], 26. VI. 1961. (1 
ex.), det. J. razowsKi; Lespezi [jud. Iaşi], 2. VIII. 1964. (4 ♂♂), (preparat 
genital nr. 795/♂/ Kovács); 

- Colecţia Gy. szabó: Periprava, Delta Dunării, 8. VII. 1996. (♀), (pre-
parat genital nr. 893/♀/ Kovács), legit Gy. szabó;

*Aethes dilucidana (stEpHEns, 1852), (Fig. 200, 229, 256)
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ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 15 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. Aripa anterioară 
(Fig. 200) îngustă şi alungită are vârful ascuţit. Culoarea de fond este galbenă 
deschisă. Desenul maro-gălbui deschis este format: dintr-un şir de pete mici în 
jumătatea bazală şi o pată îngustă şi alungită la mijlocul marginii costale; pata 
marginii posterioare, care este dreaptă, îngustă şi alungită, ajunge până la mij-
locul aripii; o bandă transversală subapicală dreaptă şi îngustă, uşor mai lată 
la tornus decât la marginea costală. Pe marginile benzii transversale subapica-
le sunt pete mari de culoare cenuşie-plumburie cu luciu mat. Franjurile sunt 
de culoare galbenă deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-gălbuie deschisă, 
franjurile sunt albe-gălbuie. 

Armătura genitală masculă (Fig. 229): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral nu sunt sudate. Valva este lată. Costa este uşor arcuită. Sacculus este 
gros la baza lui, jumătatea lui terminală are o apofiză ventrală mare, rotunjită. 
Transtilla are părţile laterale late, partea mediană îngustă cu dinţi mici pe vârf. 
Juxta este simplă. Aedeagus este scurt, îndoit, partea dorso-distală lungă şi 
îngustă, apofiza terminală lungă şi ascuţită, vesica are un sclerit mic. 

Armătura genitală femelă (Fig. 256): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este îngustă. Antrum este scurt, bine scerotizat, distal ascuţit. Ductus bursae 
este scurt, îngust şi membranos. Corpus bursae este foarte mare, distal cu un 
sclerit plat mare, plicaturat şi cu numeroase sclerite dentiforme mici disperate 
în jumătatea distală a corpus bursae.

OBSERVAŢII: Specia este asemănătoare cu ae. flagellana flagellana 
dup., dar are talia mai mică, culoarea de fond mai închisă şi desenul mult mai 
clar.

Armătura genitală masculă este caracteristică având valva cu sacculus 
foarte lat distal şi aedeagus cu un sclerit mic în vesica.

Armătura genitală femelă are antrum ascuţit distal şi distal în corpus 
bursae un sclerit plat plicaturat caracteristic.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de Apiaceae (peucedanum sati-
vum bEntHam & HooK, peucedanum oreoselinum (L.) mncH., pastinaca sa-
tiva L., Heracleum sphondylium L.) din august până în aprilie. Adulţii zboară 
în lunile iunie-iulie (razowsKi 2001: 42). 

DISTRIBUŢIE: Specie rară, răspândită în palearcticul de vest (ra-
zowsKi 2002: 61). A fost menţionată din Bucovina de spulEr (1913, citat de 
vicol 1997), dar nu a fost inclusă în lista microlepidopterelor din România de 
popEscu-Gorj (1984), dar este menţionată de ráKosy & al. (2003: 80, 274). 
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Fig. 256–262: Armăturile genitale ♀♀ ale speciilor genului aethes: 256 – a. di-
lucidana (stEpHEns, 1852); 257 – a. flagellana flagellana (duponcHEl, 1836); 
258 – a. beatricella (walsinGHam, 1898): 259 – a. francillana (fabricius, 1794); 
260 – a. bilbaensis (rösslEr, 1877); 261 – a. tornella (walsinGHam, 1898); 262 
– a. fennicana adelaidae (toll, 1955) (256–259: după razowsKi 1970; 260–262: 
original).
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Noi nu am găsit exemplare în colecţiile studiate. 

Aethes flagellana flagellana (duponcHEl, 1836), (Fig. 201, 230, 257)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 14-15 mm. Ceafa, fruntea, pal-
pii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. Partea laterală 
a palpilor labiali este galbenă-maronie foarte deschisă. Aripa anterioară (Fig. 
201) relativ lată şi alungită are culoarea de fond galbenă deschisă, slab strălu-
citoare. Desenul este maro-ruginiu deschis şi este format dintr-o linie îngustă, 
scurtă la baza marginii costale, urmată de câteva puncte mici şi două benzi 
transversale înguste, paralele cu marginea externă a aripii. Banda transversală 
mediană este incompletă, are margini paralele, începe la mijlocul marginii cos-
tale cu o pată mică, se întrerupe sub costa şi se continuă numai între mijlocul 
aripii şi marginea posterioară. Banda transversală subapicală este sinuoasă, se 
întrerupe sub costa, este îngustă în jumătatea costală a aripii şi mai lată în rest, 
cea mai lată fiind deasupra tornusului şi îngustându-se brusc ajungându-se la 
marginea posterioară la tornus. Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă. 
Aripa posterioară este îngustă şi alungită cu vârful ascuţit, cenuşie deschisă, 
franjurile sunt galbene deschise, la baza lor este o linie lată cenuşie deschisă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 230): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt mai late şi nu sunt sudate. Valva este lată la bază şi 
mult mai îngustă la vârf, cu costa şi sacculus uşor divergente. Costa este uşor 
arcuită, mai lungă decât sacculus. Sacculus este gros şi lat, bine sclerotizat, cu 
marginea ventrală sinuoasă. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană 
lată, cu vârful bifid, cu mulţi dinţi. Juxta este simplă. Aedeagus este îngust, 
lung, mult îndoit, apofiza terminală ascuţită cu un dinte orientat lateral, vesica 
fără cornuti. 

Armătura genitală femelă (Fig. 257): Ovipozitorul este lat. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt şi lat. 
Sterigma îngustă, median slab sclerotizată, distal cu o placă rotundă. Antrum 
este larg, membranos, median cu un sclerit plat puternic sclerotizat. Ductus 
bursae este scurt. Corpus bursae este mare, ovoid, membranos, distal cu un 
sclerit plat mare şi numeroase sclerite dentiforme mici dispersate neuniform 
în tot corpus bursae.

OBSERVAŢII: Sunt cunoscute două subspecii, cea nominată are o 
răspândire vest-palearctică, ssp. atlasi razowsKi, 1962 a fost descrisă din 
Munţii Atlas din Maroc.

Este asemănătoare în special cu ae. dilucidana stEpH., identificarea 
speciei este posibilă datorită culorii de fond foarte deschise, taliei mai mari şi 
a desenului mai şters şi lipsit de pete de culoare plumburie. 
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Armătura genitală masculă este caracterizată de valva lată la bază şi 
mult mai îngustă la vârf, sacculus cu marginea ventrală sinuoasă, aedeagus 
îngust, lung şi îndoit. 

Armătura genitală femelă are ductus bursae scurt şi antrum cu un sclerit 
plat mare.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe eryngiumum campestre L. Este o specie 
caracteristică biotopurilor deschise, aride. Adulţii zboară în două generaţii în 
lunile mai-iunie, respectiv iulie-august (razowsKi 2001: 42). 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Africa de Nord, Europa de 
Sud şi Centrală, vestul Asiei şi Asia Mică (razowsKi 2002: 62). Din România 
nu a fost încă semnalată din Muntenia, dar prezenţa ei este foarte probabilă şi 
acolo. Date din literatură: Sibiu (czEKElius 1933-1934: 68); Suceava (popEscu-
GOrj & nemeş 1965); Bârnova (peiu & nemeş 1968); Bădeni (mihuţ 1997).

MATERIAL EXAMINAT: (46 exemplare, 2 preparate genitale mas-
cule) 

- Colecţia MNINGA: Suat, pl. Mociu (Cluj), 7. IV. 1931, (♂), legit A. 
ostroGovicH; 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Eforie Sud, 6. VIII. 1948. (1 ex.); C. A. 
Rosetti, Pădurea Letea, 14. VII. 1962. (1 ex.), legit a. popEscu-Gorj; Suceava, 
7. VII. 1962. (1 ex.); 14. VII. 1962. (1 ex.); 4. VIII. 1962. (1 ex.), legit I. 
nemeş, det. J. razowsKi; 

- Colecţia D. czekelius: Sânmiclăuş, jud. Alba, 20. VII. 1920. (2 ex.); 
25. VII. 1920. (1 ex.); Sibiu, Viile Sibiului, 11. VII. 1928. (♀); 3. VIII. 1929. 
(2 ex.); 10. VIII. 1929. (♀); 4. VIII. 1933. (1 ex.), legit D. czEKElius; 

- Colecţia TTM: Gurahonţ, 25. V. 1912. (♀), legit L. diószEGHy, det. 
J. razowsKi; 

- Colecţia H. neuMann: (17 ♂♂, 4 ♀♀) Dragşina, jud. Timiş, 28. VII. 
1985. (2 ex.), (preparat genital nr. 301/♂/ nEumann); 6. VII. 1986. (1 ex.); 
Cerneţi, jud. Mehedinţi, 20. VI. 1997. (♂), (preparat genital nr. 149/♂/Neu-
mann); 26. VII. 1997. (11 ex.), (preparat genital nr. 280/♂ şi 281/♂/ nEu-
mann); 25. VI. 1998. (1 ex.); 11-13. VII. 1999. (3 ex.); 11. IX. 1999. (1 ex.); 
Valea Vodiţei, jud. Mehedinţi, 2. VII. 1996. (1 ex.), legit H. nEumann;

- Colecţia V. Vicol: Chirileu, lumină, 30. VII. 1988. (♀); Sânmarghita, 
7-8. VII. 1995. (♂); 21-22. VI. 1996. (♂); 13-14. VII. 1996. (♂); Râmeţ, Alba, 
lumină, 27-28. VII. 1995. (♂), legit V. vicol;

- Colecţia L. rákosy: Ocna Sibiului, 3. VIII. 1984. (♂), legit L. 
ráKosy;

- Colecţia L. székely: Dobrogea, Hagieni, 21. VII. 1981. (1 ex.), legit 
L. széKEly;

- Colecţia Gy. szabó: Cheile Turzii, 20. VII. 1997. (♂), legit Gy. sza-
bó;
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- Colecţia s. koVács & z. koVács: Toldal, jud. Mureş, 23. VII. 1988. 
(♂), (preparat genital nr. 413/♂/ Kovács); Câmpia Transilvaniei, Lechinţa 
(jud. Mureş), 4. VII. 1996. (3 ♂♂), (preparat genital nr. 692/♂/ Kovács), legit 
s. Kovács & z. Kovács;

Aethes beatricella (walsinGHam, 1898), (Fig. 202, 231, 258)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 12-14 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. 
Partea laterală a palpilor labiali este galbenă-maronie deschisă. Aripa ante-
rioară (Fig. 202) îngustă şi alungită are culoarea de fond galbenă deschisă, 
slab strălucitoare. Desenul este maro-ruginiu deschis şi este format dintr-o 
linie îngustă, scurtă la baza marginii costale, urmată de 2 sau 3 puncte mici şi 
două benzi transversale înguste, paralele cu marginea externă a aripii. Benzile 
transversale au pe marginile lor numeroase pete mici de culoare plumburie 
strălucitoare. Banda transversală mediană are margini paralele, porneşte de la 
mijlocul marginii costale, se îngustează sau se întrerupe sub costa şi ajunge 
până la marginea internă. Banda transversală subapicală are marginea bazală 
uşor concavă şi cea externă foarte sinuoasă, se îngustează sau se întrerupe sub 
costa, este lată deasupra tornusului şi îngustându-se brusc ajunge marginea in-
ternă la tornus. Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă. Aripa posterioară 
este lată şi alungită cu vârful ascuţit, cenuşie-maronie deschisă, franjurile sunt 
de culoare albă-gălbuie, la baza lor este o linie  lată maro deschisă. 

Femelă. Benzile transversale sunt puţin mai late decât la masculi. 

Armătura genitală masculă (Fig. 231): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral mai sunt late, nu sunt sudate. Valva este lată la bază şi se 
îngustează spre vârf. Costa este uşor arcuită. Sacculus este gros la baza lui. 
Un grup de sclerite dentiforme mici în mijlocul valvei. Transtilla are părţile 
laterale late, partea mediană este lată în partea bazală şi are trei apofize, cele 
laterale cu dinţi mici, cea mediană cu dinţi mari, ascuţiţi. Juxta este simplă. 
Aedeagus este scurt, îndoit. În partea lui mijlocie are o apofiză lungă, bine 
sclerotizată, cu vârful ascuţit şi cu un dinte mic orientat lateral. Partea dorso-
distală a aedeagusului este mai scurtă, apofiza terminală scurtă şi rotunjită. 
Vesica nu are cornuti. 

Armătura genitală femelă (Fig. 258): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt şi lat. 
Sterigma este lată, are un sclerit postostial rotunjit. Antrum este larg, are un 
sclerit îndoit foarte puternic sclerotizat. Ductus bursae nediferenţiat. Corpus 
bursae este mare, uşor alungit, membranos, cu numeroase sclerite dentiforme 
mici disperate în tot corpus bursae.
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OBSERVAŢII: Identificarea speciei este dificilă pe baza caracterelor 
externe, toate speciile având două benzi transversale complete sunt foarte 
asemănătoare (ae. francillana F., ae. beatricella wlsm., ae. tornella wlsm. 
şi ae. fennicana M. HErinG). Totuşi, la identificarea speciei ae. beatricella 
Wlsm. ne putem baza pe următoarele caractere: ambele benzi transversale 
sunt îngustate sau chiar întrerupte sub costa şi cea subapicală are marginea 
bazală uşor concavă. 

Identificarea sigură a speciei poate fi făcută numai prin examenul 
armăturilor genitale, care la mascul este caracterizată de aedeagus cu o apofiză 
la mijloc, iar cea femelă de antrumul lat cu un sclerit îndoit foarte puternic 
sclerotizat.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe conium maculatum L., adulţii zboară în 
lunile iunie-iulie (razowsKi 2002: 62). 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Palearcticul de Vest. În Ro-
mânia a fost semnalată de la Iaşi (peiu & nemeş 1968); Agigea şi Ciucurova 
(nemeş & Dănilă 1970: 209). Noi am examinat numai exemplare din Tran-
silvania.  

MATERIAL EXAMINAT: (25 exemplare, 2 preparate genitale mas-
cule, 1 preparat genital femel) 

- Colecţia D. czekelius: Vâlcele, (♂), legit R. KlEmEnt; 
- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Cefa – Bihor, 10 VII. 1948. (♀), (preparat 

genital nr. 7542/♀/ razowsKi), legit a. popEscu-Gorj; 
- Colecţia V. Vicol: Chinari, lumină, 18. VII. 1985. (8 ♂♂), (preparat 

genital nr. 780/♂/ Kovács); 23. VII. 1985. (♂); 25. VII. 1985. (5 ♂♂), (pre-
parat genital nr. 122/♂/ vicol); Chirileu, lumină , 30. VII. 1985. (♂), (preparat 
genital nr. 1219/♂/ vicol); Sânmarghita, lumină, 7-8. VII. 1995. (2 ♂♂); 1-2. 
VII. 1998. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 867/♂/ Kovács), legit V. vicol;

- Colecţia H. neuMann: Munţii Locvei-Naidăş, jud. Caraş- Severin, 
10. VIII. 1999. (4 ♂♂), (preparat genital nr. 411/♂/ nEumann), legit H. nEu-
mann;

Aethes francillana (fabricius, 1794), (Fig. 203, 232, 259)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 14,5 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă dechisă. Partea laterală a 
palpilor labiali este galbenă-maronie deschisă. Aripa anterioară (Fig. 203) în-
gust şi alungit are culoarea de fond galbenă deschisă, slab strălucitoare. Dese-
nul este maro-ruginiu deschis şi este format dintr-o linie îngustă mai lungă la 
baza marginii costale urmată de 2 sau 3 puncte mici, care ajung aproape până 
la banda transversală mediană şi două benzi transversale înguste, paralele cu 
marginea externă a aripii. Benzile transversale au pe marginile lor numeroase 



118

pete mici de culoare plumburie strălucitoare. Banda transversală mediană are 
margini sinuoase, porneşte de la mijlocul marginii costale, se îngustează sau 
se întrerupe sub costa şi se mai îngustează de 2 – 3 ori până ajunge la marginea 
internă. Banda transversală subapicală are marginile sinuoase, este mai îngus-
tă în jumătatea sa anterioară şi mai lată în cea posterioară, deasupra tornusului 
este cea mai lată şi îngustându-se brusc ajunge marginea internă la tornus. 
Franjurile sunt de culoare albă-gălbuie foarte deschisă. Aripa posterioară este 
lată şi alungită cu vârful ascuţit, galbenă-cenuşie deschisă, franjurile sunt de 
culoare albă-gălbuie, la baza lor este o linie lată maro deschisă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 232): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt mai late, nu sunt sudate. Valva este lată. Costa este 
uşor arcuită. Sacculus este gros la baza lui, are o apofiză subterminală mare, 
cu vârful rotunjit. Transtilla are părţile laterale late, partea mediană lată în 
partea bazală are vârful bifid cu dinţi mici, ascuţiţi. Juxta este simplă. Aedea-
gus este scurt, îndoit, în partea mijlocie cu o apofiză lungă, torsionată, bine 
sclerotizată, cu vârful ascuţit. Partea dorso-distală a aedeagusului este scurtă 
şi lată, apofiza terminală lungă şi rotunjită. Vesica nu are cornuti. 

Armătura genitală femelă (Fig. 259): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt şi lat. 
Sterigma este lată, slab sclerotizată. Antrum este larg, membranos. Ductus 
bursae este scurt, lat şi membranos. Corpus bursae este mare, ovoid, distal cu 
un sclerit plat mare de formă variabilă şi sclerite dentiforme minuscule în tot 
corpus bursae.

OBSERVAŢII: Identificarea speciei este dificilă pe baza caractere-
lor externe, toate speciile cu două benzi transversale complete fiind foarte 
asemănătoare (ae. francillana F., ae. beatricella wlsm., ae. tornella wlsm. 
şi ae. fennicana M. HErinG). Totuşi, la identificarea speciei ae. francillana F. 
ne putem baza pe următoarele caractere: banda transversală subapicală este 
mai îngustă în jumătatea sa anterioară şi mai lată în cea posterioară, iar aripa 
posterioară este galbenă-cenuşie deschisă. 

Identificarea sigură a speciei poate fi făcută numai prin examenul 
armăturilor genitale, care la mascul este foarte caracteristică datorită apofizei 
subterminale mari a sacculusului, iar la femelă singurul element bine scleroti-
zat este scleritul plat din partea distală a corpului bursae.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de Apiaceae (eryngiumum camp-
estre L., angelica sylvestris L., crithmum maritimum L., daucus, pastinaca, 
peucedanum). Adulţii zboară în două generaţii în lunile mai-august (razowsKi 
2001: 42-43). 
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DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în sudul şi centrul europei, nord-
vestul Africii, Asia Mică şi Asia Centrală (razowsKi 2002: 63). Din România 
a fost semnalată din Moldova de la Suceava de popEscu-Gorj & nemeş (1965) 
şi Tecuci de nemeş & Dănilă (1970: 209), din Dobrogea de la Tulcea (mann 
1866: 26) şi (caradja 1901: 132), Delta Dunării, Grindul Letea de popEscu-
Gorj (1985a), Greci de ráKosy & wiEsEr (2000: 34), din Banat de la Timi-
şoara şi Remetea Mare de KöniG (1975: 53). Noi am examinat exemplare din 
Transilvania şi Dobrogea, dar prezenţa speciei este posibilă în toată ţara.

  
MATERIAL EXAMINAT: (12 exemplare, 2 preparate genitale mas-

cule) 
- Colecţia MNINGA: Cluj, 5. VIII. 1933. (♂), legit A. ostroGovicH; 
- Colecţia a. PoPescu-Gorj: C. A. Rosetti, 17. VII. 1962. (1 ♂, 1 ♀), 

(preparat genital nr. 7538/♀ şi 7541/♂/ razowsKi), legit a. popEscu-Gorj; 
- Colecţia D. czekelius: Bazna, 20. VII. 1912. (♂); 25. VII. 1912. (1 

ex.); Guşteriţa [Sibiu], 20. VII.1917. (♂), legit D. czEKElius; 
- Colecţia V. Vicol: Ciugud, lumină, 6. VIII. 1985. (♂); Ciugudu de 

Jos, Alba, lumină, 4. VII. 1990. (♂), (preparat genital nr. 1069/♂/ vicol); 
Râmeţ, Alba, lumină, 31. VII. – 1. VIII. 1993. (2 ♂♂), legit V. vicol;

- Colecţia L. székely: Dobrogea, Canaraua Fetii, 7. VIII. 1992. (♂), 
(preparat genital nr. 744/♂/ Kovács), legit L. széKEly;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Dobrogea, Grindul Ghituc, Vadu, 
litoral, 28. VII. 2000. (♂), (preparat genital nr. 1445/♂/ Kovács), legit s. Ko-
vács & z. Kovács;

Aethes bilbaensis (rösslEr, 1877), (Fig. 204, 233, 260)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 10-13 mm. Ceafa, fruntea, pal-
pii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. Partea laterală 
a palpilor labiali este galbenă-maronie deschisă. Aripa anterioară (Fig. 204) 
îngustă şi scurtă are culoarea de fond galbenă deschisă, slab strălucitoare. De-
senul este maro-ruginiu deschis şi este format dintr-o linie lată de la baza până 
la mijlocul marginii costale şi două benzi transversale înguste, sinuoase, para-
lele cu marginea externă a aripii. Benzile transversale au pe marginile lor nu-
meroase pete mici de culoare plumburie strălucitoare. Banda transversală me-
diană este incompletă, nu ajunge până la marginea costală. Banda transversală 
subapicală este relativ lată, la marginea costală şi deasupra tornusului este cea 
mai lată şi îngustându-se brusc ajunge la marginea posterioară la tornus. De-a 
lungul marginii externe a aripii sunt dispersaţi solzi de culoare maro deschisă. 
Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă. Aripa posterioară este îngustă şi 
alungită cu vârful ascuţit, cenuşie deschisă, franjurile sunt de culoare galbenă 
deschisă, la baza lor este o linie cenuşie palidă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 233): Tegumen este mic. Uncus 
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lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt mai late, nu sunt sudate. Valva este lată cu costa şi 
sacculus la fel de lungi, uşor divergente. Costa este uşor arcuită. Sacculus 
este gros la baza lui, marginea ventrală la mijloc este mult lăţită, concavă, are 
o apofiză terminală mică, rotunjită. Transtilla are părţile laterale late, partea 
mediană lată, cu vârful bifid, îngust şi ascuţit. Juxta este simplă. Aedeagus este 
scurt, îngust şi uşor îndoit, pe partea mijlocie cu două apofize bine sclerotizate, 
lungi, înguste, cu vârfuri ascuţite şi cu dinţi mici pe ele. Partea dorso-distală 
a aedeagusului este rotunjită, apofiza terminală scurtă şi ascuţită. Vesica fără 
cornuti. 

Armătura genitală femelă (Fig. 260): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt şi lat. 
Sterigma lată, în formă de placă slab sclerotizată distal rotunjită. Antrum este 
larg, membranos. Ductus bursae este lung şi lat, proximal mărginit de un scle-
rit plat îngust. Corpus bursae este alungit, proximal membranos, distal cu un 
sclerit plat extins, bine sclerotizat, cu pliuri longitudinale evidente. Numer-
oase sclerite dentiforme mici căptuşesc corpus bursae în totalitate.

OBSERVAŢII: Identificarea speciei este posibilă datorită taliei mici, 
liniei late şi lungi de la baza marginii costale, benzii transversale mediane, 
care nu ajunge până la marginea costală şi benzii transversale subcostale late 
la marginea costală a aripii. 

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită aedeagusului cu 
o pereche de apofize bine sclerotizate, lungi, de formă de coarne.

Armătura genitală femelă este caracterizată de sterigma în formă de 
placă slab sclerotizată şi corpus bursae alungit, proximal membranos, distal 
cu un sclerit plat extins, bine sclerotizat, cu pliuri longitudinale, căptuşit cu 
sclerite dentiforme mici.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de Apiaceae (crithmum mariti-
mum L., carum verticillatum (l.) KocH). Adulţii zboară în două, în sud în 
trei generaţii în lunile mai-iunie, iulie, respectiv august-septembrie (razowsKi 
2002: 63). 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Africa de Nord, Europa de 
Sud şi Centrală, Asia Mică şi Asia Centrală. Este caracteristică biotopurilor 
uscate (razowsKi 2001: 43). Din România a fost semnalată numai din Crişana, 
Transilvania şi Dobrogea, dar probabil este răspândită în toată ţara cu excepţia 
zonelor montane. Date din literatură: Ciutelec (Bihor) (razowsKi 1970: 355).

MATERIAL EXAMINAT: (21 exemplare, 3 preparate genitale mas-
cule, 1 preparat genital femel)

- Colecţia TTM: Ineu (Arad), 22. VII. 1925. (♀), legit L. diószEGHy;
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- Colecţia h. neuMann: Banat, Munţii Locvei-Naidăş, lumină, 10. 
VIII. 1999. (♀), legit H. nEumann;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Câmpia Transilvaniei, Viişoara 
(Câmpia Turzii), 26. VII. 1998. (♂), (preparat genital nr. 888/♂/ Kovács); 22. 
VII. 1999. (♂); Dobrogea, Munţii Măcin, Culmea Pricopanului, 150-200 m, 
24. VIII. 1999. (♀), (preparat genital nr. 1639/♀/ Kovács); Dobrogea, Valea 
Casimcei, Cheia, 27. VIII. 1999. (2 ♂♂); 13. VIII. 2001. (2 ♂♂); Dobrogea, 
Cetatea Histria, 27. VII. 2000. (3 ♂♂), (preparat genital nr. 1438/♂/ Kovács); 
Dobrogea, Grindul Ghituc, Vadu, litoral, 28. VII. 2000. (8 ♂♂), (preparat ge-
nital nr. 1439/♂/ Kovács); 12. VIII. 2001. (♂), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes tornella (walsinGHam, 1898), (Fig. 205, 234, 261)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 11-14 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. 
Partea laterală a palpilor labiali este maro deschisă. Aripa anterioară (Fig. 205) 
îngustă şi alungită are culoarea de fond galbenă deschisă, slab strălucitoare. 
Desenul este maro-ruginiu deschis şi este format dintr-o linie îngustă, scurtă 
la baza marginii costale, urmată de 2 sau 3 puncte mici şi două benzi trans-
versale înguste, paralele cu marginea externă a aripii. Benzile transversale 
au pe marginile lor numeroase pete mici de culoare plumburie strălucitoare. 
Banda transversală mediană este puţin mai lată, are margini uşor sinuoase, 
dar paralele, porneşte de la mijlocul marginii costale, se îngustează sub costa, 
şi ajunge până la marginea posterioară. Banda transversală subapicală este 
mai îngustă, se îngustează sau se întrerupe sub costa, este mai lată deasupra 
tornusului, îngustându-se brusc înainte să ajungă marginea posterioară la tor-
nus. Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă. Aripa posterioară este lată şi 
alungită cu vârful ascuţit, cenuşie-maronie deschisă, franjurile sunt de culoare 
albă-gălbuie, la baza lor este o linie lată maro deschisă. 

Femelă. Aripa anterioară are benzi mai înguste şi banda subapicală poa-
te să fie fragmentată în 2 sau 3 pete. Aripa posterioară este mai închisă decât 
la mascul. 

Armătura genitală masculă (Fig. 234): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral nu sunt sudate. Valva este lată cu costa şi sacculus uşor 
divergente. Costa este mai lungă decât sacculus, care este gros la baza lui şi 
are o apofiză terminală mare, cu vîrful rotunjit. Pe suprafaţa internă a valvei de 
la marginea liberă a valvei se întinde arcuit spre baza marginii costale un şir de 
spini lungi, care ajunge până la mijlocul sau chiar la baza valvei. Transtilla are 
părţile laterale late, partea mediană lată în partea bazală şi cu vârful îngust şi 
ascuţit. Juxta este simplă. Aedeagus este scurt, îngust şi îndoit în unghi drept, 
partea dorso-distală rotunjită, apofiza terminală lungă şi rotunjită, vesica fără 
cornuti. 
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Armătura genitală femelă (Fig. 261): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este lung şi lat. 
Sterigma lată, complexă, fuzionată cu antrum. Antrum este larg, învelit într-o 
membrană largăfără spini sau cu doar puţini spini. Ductus bursae este scurt, 
lat, distal bine sclerotizat. Corpus bursae este mare, alungit, membranos, cu un 
sclerit plat situat central şi numeroase sclerite dentiforme mici, care căptuşesc 
în totalitate corpus bursae.

OBSERVAŢII: Benzile transversale sunt foarte variabile, uneori pot fi 
fragmentate în mai multe locuri. În structura armăturii genitale mascule lungi-
mea şirului de spini de pe suprafaţa internă a valvei este la fel variabilă. 

Identificarea speciei numai pe baza caracterelor externe este dificilă, 
toate speciile cu două benzi transversale complete fiind foarte asemănătoare 
(ae. francillana F., ae. beatricella wlsm., ae. tornella wlsm. şi ae. fennicana 
M. HErinG). Totuşi, la identificarea speciei ae. tornella Wlsm. ne putem baza 
pe următoarele caractere: benzile transversale au o culoare maro-ruginie mai 
deschisă, banda transversală subapicală este mai sinuoasă şi de obicei între-
ruptă în 2 sau 3 pete. 

Identificarea sigură a speciei poate fi făcută numai prin studierea 
armăturilor genitale, care la mascul se caracterizează prin şirul de spini lungi 
de pe suprafaţa internă a valvei, care nu este atât de dens şi lung ca la ae. 
fennicana M. HErinG, la femelă antrum este învelit de o membrană largă fără 
spini şi în corpus bursae este şi un sclerit plat situat central.

BIOLOGIE: Stadiile preimaginale şi planta gazdă nu sunt cunoscute. 
Adulţii zboară în lunile mai-iunie şi iulie în două generaţii (razowsKi 2002: 
63). 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în palearcticul de vest (Euro-
pa, Asia Mică şi Asia Centrală) (razowsKi 2001: 43). A fost semnalată de la 
Băile Herculane de rEbEl (1911: 401); Bazna (czEKElius 1917: 39); Suceava 
(pOpeScu-GOrj & nemeş 1965). Exemplarele studiate de noi au fost colectate 
în Dobrogea şi nordul Moldovei. Puţinele date cunoscute din România indică 
totuşi o posibilă răspândire largă a speciei.  

MATERIAL EXAMINAT: (7 exemplare, 2 preparate genitale mascule, 
1 preparat genital femel) 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Suceava, 7. VII. 1960. (♀), (preparat 
genital nr. 7540/♀/ razowsKi), legit A. popEscu-Gorj; 

- Colecţia Gy. szabó: Canaraua Fetii, 25. VI. 1993. (2 ♂♂, 1 ♀); 20. V. 
1994. (♀), (preparat genital nr. 869/♀/ Kovács), legit Gy. szabó; 

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Dobrogea, Lespezi, 18. V. 1994. 
(2 ♂♂), (preparat genital nr. 464/♂ şi 465/♂/ Kovács), legit s. Kovács & z. 



123

Kovács;

Aethes fennicana (m. HErinG, 1924) 

Sunt cunoscute două subspecii, cea nominată este răspândită în nordul 
europei (Finlanda, Suedia, Lituania, Letonia), în Europa Centrală şi în Româ-
nia trăieşte ssp. adelaidae (toll, 1955).

Aethes fennicana adelaidae (toll, 1955), (Fig. 206, 235, 262)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 14 mm. Ceafa, fruntea, 
palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. Partea la-
terală a palpilor labiali este galbenă-maronie deschisă. Aripa anterioară (Fig. 
206) îngustă şi alungită are culoarea de fond galbenă deschisă, slab străluci-
toare. Desenul este maro deschis cu o nuanţă ruginie discretă şi este format 
dintr-o linie îngustă, scurtă la baza marginii costale urmată de 3 puncte mici şi 
două benzi transversale înguste, paralele cu marginea externă a aripii. Benzile 
transversale au pe marginile lor numeroase pete mici de culoare plumburie 
strălucitoare. Banda transversală mediană are margini uşor sinuoase, dar pa-
ralele, porneşte de la mijlocul marginii costale şi ajunge până la marginea 
posterioară, se îngustează sub costa şi deasupra marginii posterioare. Banda 
transversală subapicală are marginea bazală aproape dreaptă şi cea externă 
foarte sinuoasă, se îngustează la mijlocul aripii şi deasupra tornusului, ajunge 
la marginea posterioară la tornus. Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă. 
Aripa posterioară este lată şi alungită cu vârful ascuţit, cenuşie-maronie des-
chisă, franjurile sunt de culoare albă-gălbuie, la baza lor este o linie lată maro 
deschisă. 

Femelă. Banda mediană este întreruptă sub costa. Aripa posterioară este 
puţin mai închisă decât la mascul. 

Armătura genitală masculă (Fig. 235): Tegumen este mic. Uncus lipseşte. 
Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile sale 
ventral nu sunt sudate. Valva este lată cu costa şi sacculus divergente. Costa 
este mai lung decât sacculus, care este gros şi are o apofiză terminală mare, 
cu vîrful rotunjit. Pe suprafaţa internă a valvei între baza marginii costale şi 
marginea liberă a valvei se întinde arcuit un şir dens de spini lungi. Transtilla 
are părţile laterale late, partea mediană lată în partea bazală şi cu vârful îngust 
şi ascuţit. Juxta este simplă. Aedeagus este scurt, îngust şi îndoit în unghi 
drept, partea dorso-distală rotunjită, apofiza terminală lată şi rotunjită, vesica 
fără cornuti. 

Armătura genitală femelă (Fig. 262): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt şi lat. 
Sterigma lată, complexă. Antrum este larg, învelit într-o membrană largă cu 
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un şir dens de spini pe margini. Ductus bursae este scurt, lat, bine sclerotizat. 
Corpus bursae este mare, ovoid-alungit, membranos, cu sclerite dentiforme 
mici în partea lui distală şi laterale.

OBSERVAŢII: Identificarea speciei este dificilă pe baza caracterelor ex-
terne, speciile cu două benzi transversale complete fiind foarte asemănătoare 
(ae. francillana F., ae. beatricella wlsm., ae. tornella wlsm. şi ae. fennicana 
M. HErinG). Totuşi, la identificarea speciei ae. fennicana M. HErinG ne putem 
baza pe următoarele caractere: benzile transversale au culoare maro mai în-
chisă, banda transversală subapicală este mai sinuoasă şi de obicei nu este 
întreruptă. 

Identificarea sigură a speciei poate fi făcută numai prin studierea 
armăturilor genitale, care la mascul se caracterizează prin şirul dens de spini 
din partea ventrală a valvei, iar la femele antrum este învelit într-o membrană 
largă cu un şir dens de spini pe margini.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de angelica (Apiaceae). Adulţii 
zboară în lunile iunie-iulie (razowsKi 2001). 

DISTRIBUŢIE: Subspecia nominată este răspândită în nordestul Eu-
ropei (vezi acolo), subspecia adelaidae toll în Europa Centrală, România 
reprezentând extrema sudestică a răspândirii ei. Specia a fost semnalată din 
România de la Bârnova-Iaşi de nemeş & peiu (1968), de la Suceava de nemeş 
& pEiu (1970), apoi din judeţul Botoşani de Kovács & al. (2000). Recent a 
fost colectată şi în Transilvania.

MATERIAL EXAMINAT: (9 exemplare, 3 preparate genitale mascule, 
1 preparat genital femel)

- Colecţia C. corDuneanu: jud. Botoşani, Orăşeni Vale, 150 m, Cur-
teşti, lumină, 10. VII. 1997. (♀), (preparat genital nr. 892/♀/ Kovács); jud. 
Botoşani, Orăşeni Vale, 150 m, lumină, 26. VI. 1998. (♂), (preparat genital nr. 
865/♂/ Kovács); 25. VI. 2000. (1 ♂, 1 ♀), legit C. cordunEanu;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Munţii Perşani, Cheile Vârghi-
şului, 6-7. VII. 2002. (1 ♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 1490/♂/ Kovács); 5-7. 
VII. 2004. (3 ♂♂), (preparat genital nr. 1642/♂/ Kovács), legit s. Kovács & 
z. Kovács;

Aethes cnicana (wEstwood, 1854), (Fig. 207-208, 236, 263)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 15-17 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. 
Partea laterală a palpilor labiali este galbenă-maronie deschisă. Aripa anteri-
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oară (Fig. 207) lată şi alungită are vârful ascuţit. Culoarea de fond este albă-
gălbuie, deasupra căreia sunt suprapuse pete extinse de culoare galbenă-ocru 
deschisă. Desenul este maro-gălbui şi maro deschis cu o nuanţă cenuşie dis-
cretă. Desenul maro deschis este format din trei pete mari pe marginea costală 
şi majoritatea benzii transversale subapicale cu excepţia petei tornale. Această 
bandă este şi mai deschisă, decât petele marginii costale, se lăţeşte treptat de 
la costa spre tornus şi este străbătută de o linie îngustă albă-gălbuie, arcuită, 
care porneşte de la costa de la marginea bazală a benzii şi se întinde până la 
marginea posterioară a aripii, unde se termină la marginea apicală a benzii. 
Desenul maro-gălbui este format din pata marginii posterioare, care depăşeşte 
mijlocul aripii, şi pata tornală, care este parte componentă a benzii transver-
sale subapicale. Franjurile sunt de culoare albă-gălbuie deschisă. Aripa pos-
terioară este lată, cu vârful ascuţit, cenuşie-gălbuie deschisă, cu pete discrete 
de culoare galbenă deschisă, care îi conferă un aspect marmorat. Franjurile au 
culoarea albă, cenuşie deschisă la vârful aripii, la baza lor este o linie cenuşie 
deschisă. 

Femelă (Fig. 208). Culoarea de fond albă-gălbuie este acoperită aproape 
complet de culoarea galbenă-ocru deschisă. Desenul este maro-gălbui şi este 
format dintr-o pată la baza marginii costale şi două benzi transversale. Banda 
transversală mediană este la fel de lată la marginile aripii ca la centrul aripii, 
dar este mai îngustă sau întreruptă sub costa. Banda transversală subapicală 
este uşor mai lată şi mai deschisă la centrul aripii şi este străbătută de aceeaşi 
linie ca la mascul. Aripa posterioară este mai închisă decât la mascul, nu este 
marmorată.

Armătura genitală masculă (Fig. 236): Tegumen este mic. Uncus lipseş-
te. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile 
sale ventral nu sunt sudate. Valva este alungită, lată numai la bază, cu costa şi 
sacculus înguste, uşor divergente. Costa este mai lungă, sacculus scurt. Tran-
stilla are părţile laterale înguste, partea mediană lungă şi lată, de formă de 
clopot, pe vârf cu dinţi mici. Juxta este simplă. Aedeagus este slab sclerotizat, 
lung şi cu coecum lat, distal cu o apofiză terminală scurtă. Vesica are un cornu-
tus foarte mic, în formă de cui. Caulis este foarte dezvoltat, simetric, acoperit 
cu sclerite dentiforme mici.

Armătura genitală femelă (Fig. 263): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este lung. Sterigma 
lateral este îngust, median cu două apofize mai late, care părtund în antrum. 
Antrum este larg, membranos. Ductus bursae este scurt, lat, membranos. Cor-
pus bursae este mare, ovoid-alungit, membranos, în jumătatea distală cu un 
sclerit plat extins cu pliuri longitudinale şi numeroase sclerite dentiforme 
mici.

OBSERVAŢII: La masculi culoarea petelor suprapuse culorii de fond 
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Fig. 263–269: Armăturile genitale ♀♀ ale speciilor genului aethes: 263 – a. cni-
cana (wEstwood, 1854); 264 – a. rubigana (trEitscHKE, 1830): 265 – a. kin-
dermanniana (trEitscHKE, 1830); 266 – a. piercei obraztsov, 1952; 267 – a. 
deutschiana (zEttErstEdt, 1839): 268 – a. ardezana (müllEr-rutz, 1922); 269 
– a. aurofasciana (mann, 1855) (266–269: după razowsKi 1970; 263–265: (ori-
ginal). 
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sunt foarte variabile de la galbenă-ocru deschisă până la galbenă-cenuşie sau 
verzuie, şi culoarea desenului capătă de obicei aceste nuanţe. La majoritatea 
exemplarelor este însă deschisă la culoare.

Diferenţierea de ae. rubigana trsK. este dificilă din cauza variabilităţii 
accentuate la ambele specii. La masculii de ae. cnicana wEstwood petele 
marginii costale nu sunt mai late decât petele marginii posteriore, dar sunt de 
culoare mai deschisă, faţă de ae. rubigana trsK., la care petele marginii cos-
tale sunt mai late decât petele marginii posteriore şi sunt de aceeaşi culoare. 
La femelele de ae. cnicana wEstwood benzile transversale sunt de regulă 
neîntrerupte şi aproximativ la fel de late la marginile aripii ca la centrul aripii 
faţă de aethes rubigana trsK., a cărei benzi transversale sunt întrerupte sub 
marginea costală şi sunt mai late la marginile aripii decât la centrul aripii.

Armătura genitală masculă este asemănătoare cu a speciilor înrudite ae. 
rubigana trsK. şi ae. kindermanniana trsK., având caulis foarte dezvoltat 
şi acoperit cu sclerite dentiforme mici. Marginile drepte ale caulisului, socii 
înguste şi partea mediană a transtillei lungă şi foarte lată o diferenţiază de ae. 
kindermanniana trsK. Valva îngustă şi alungită, cu costa de aproximativ trei 
ori mai lungă decât sacculus şi aedeagus lat numai la coecum cu un cornutus 
mic, caracterizează ae. cnicana wEstwood. În schimb, la ae. rubigana trsK. 
valva este mai lată, costa numai de aproximativ de două ori mai lungă decât 
sacculus, iar aedeagus este lat şi fără cornutus.

Armătura genitală femelă este asemănătoare cu a speciei ae. rubigana 
trsK. Caracteristică pentru ae. cnicana wEstwood este sterigma cu apofizele 
mai late, antrum mai larg, ductus bursae mai scurt, mai îngust şi corpus bursae 
cu scleritul plat mai bine sclerotizat.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Asteraceae (carduus, cirsium) (ra-
zowsKi 2001: 43). Adulţii zboară în lunile iunie–începutul lui august. 

DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în Europa. Din România a fost 
semnalată din Dobrogea de la Agigea şi din Moldova de la Bârnova (nemeş & 
Dănilă 1970: 209), din Munţii Retezat de KöniG (1975: 53). Noi am examinat 
exemplare colectate din Carpaţii Orientali şi Meridionali, Transilvania, Crişa-
na, Banat, dar probabil, specia este răspândită în toată ţara. 

MATERIAL EXAMINAT: (77 exemplare, 2 preparate genitale mas-
cule, 2 preparate genitale femele) 

- Colecţia L. DiószeGhy: Ineu (Arad), 27. VII. 1921. (1 ♂, 1 ♀), (pre-
parat genital nr. 818/♀/ Kovács); 26. VII. 1922. (♂); 25. VII. 1923. (♂), (pre-
parat genital nr. 2998/♂/ căpuşe); 12. VII. 1927. (2 ♂♂), (preparat genital nr. 
810/♂/ Kovács); Munţii Retezat, 1000 m, 6. VII. 1929. (♀); 21. VII. 1937. 
(♀); Munţii Retezat, 1200 m, 1. VII. 1929. (♀); 16. VII. 1929. (♂); 8. VII. 
1937. (♀), (preparat genital nr. 842/♀/ Kovács); 18. VII. 1937. (♀), legit L. 
diószEGHy;
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- Colecţia TTM: Munţii Retezat, 600-900 m, 16. VI. 1921. (♀); 10. 
VII. 1921. (♀); Munţii Retezat, 1200 m, 14. VII. 1927. (♀); Munţii Retezat, 
1100 m, 31. VII. 1927. (♀); Munţii Retezat, 20. VI. 1928. (2 ♀♀); 14. VII. 
1928. (1 ♂, 2 ♀♀); 15. VII. 1928. (♂); Munţii Retezat, (2 ♂♂, 5 ♀♀), le-
git L. diószEGHy; Munţii Retezat, 10-23. VII. (1 ex.), legit ujHElyi; Stânceni 
Neagra, 750 m, 1-15. VIII. 1943. (2 ♂♂), legit éHiK & loKsa; 

- Colecţia V. Vicol: Chinari, 19. VII. 1985. (♂); 23. VII. 1985. (♀); 
Stânceni, lumină, 21. VII. 1985. (2 ♂♂), (preparat genital nr. 129 şi 130/♂/ 
vicol); Chirileu, lumină, 30. VII.1985. (♂); Ciugud, 5. VIII. 1985. (♂); 20. 
VII. 1987. (♂); 21. VII. 1987. (♀); Sânmarghita, lumină, 7-8. VII. 1995. (♂); 
19-20. VII. 1995. (♂); 20-21. VII. 1995. (♂); 1-2. VII. 1998. (♂); 28-29. VII. 
1998. (2 ♂♂), (preparat genital nr. 894/♂/ vicol); 29-30. VII. 1998. (♂); 4-5. 
VII. 1999 (♂); 13-14. VII. 2001. (♀); Munţii Vrancei, Gura Tişiţei, 1-2. VII. 
1991. (♀), legit V. vicol;

- Colecţia Gy. szabó: Satu Mare, 26. VII. 1973. (♂); Romăneşti, 
Ploieşti, 25. VII. 1978. (♂); Pădurea Noroieni, Satu Mare, 31. VII. 1993. (♀); 
4. VIII. 1993. (♀), legit Gy. szabó;

- Colecţia H. neuMann: Ardeu – Hunedoara, 20. VII. 1982. (♀), (pre-
parat genital nr. 145/♀/ nEumann); Banat, Nădrag, 4. VI. 1983. (♂), (preparat 
genital nr. 144/♂/ nEumann), legit H. nEumann;

- Colecţia L. rákosy: Sighişoara, 1. VIII. 1978. (♀); Munţii Apuseni, 
Băişoara, 1200 m, 4. VII. 1997. (♂), legit L. ráKosy;

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Munţii Baraolt, Ozunca Băi, 19. 
VII. 1975. (♀); Munţii Bodoc, Vârful Büdös, 950 m, 29. VIII. 1975. (♂); 21. 
VII. 1976. (♀); Cheile Bicazului, 12-13. VII. 1981. (1 ♂, 2 ♀♀); 2-4. VII. 
1982. (♂), (preparat genital nr. 409/♂/ Kovács); 19. VII. 1985. (♀); 2. VII. 
2002. (1 ♂, 1 ♀); Munţii Harghita, Bicsad, 19. VII. 1987. (1 ♂, 1 ♀); 4. VIII. 
1988. (♂); Munţii Nemira, Apa Lină, 1100 m, 21-22. VI. 1996. (♂), (preparat 
genital nr. 837/♂/ Kovács); Munţii Harghita, Pasul Brădet, 2. VII. 1998. (1 ♂, 
2 ♀♀); Depresiunea Ghiurgheului, Voşlăbeni, Szenéte, 850 m, 1. VII. 2003. 
(1 ♂, 1 ♀), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes rubigana (trEitscHKE, 1830), (Fig. 209-210, 237, 264)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 17-19 mm. Ceafa, frun-
tea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. Partea 
laterală a palpilor labiali este galbenă-maronie deschisă. Aripa anterioară (Fig. 
209) lată şi alungită are vârful rotunjit. Culoarea de fond este galbenă deschisă 
deasupra căreia sunt suprapuse pete extinse galbene-ocru deschise. Desenul 
maro-gălbui este format: din trei pete mari pe marginea costală, cel apical 
fiind parte componentă a benzii transversale subapicale; pata marginii pos-
terioare, care depăşeşte centrul aripii şi este mai lată la marginea posterioară 
decât la centrul aripii; banda transversală subapicală fragmentată în mai multe 
pete şi cu excepţia petelor costale şi tornale este de culoare mai deschisă, se 
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lăţeşte treptat de la costa spre tornus şi este străbătută de o linie îngustă galbe-
nă deschisă, arcuită, care porneşte de la costa de la marginea bazală a benzii şi 
se întinde până la marginea posterioară a aripii, unde se termină la marginea 
apicală a benzii, lateral de acestă linie desenul are culoarea galbenă-ocru ma-
ronie, doar puţin mai închisă decât petele suprapuse culorii de fond. Franjurile 
sunt de culoare galbenă deschisă. Aripa posterioară este lată cu vârful ascuţit, 
cenuşie-maronie deschisă, cu pete discrete de culoare cenuşie-gălbuie deschi-
să, care îi conferă un aspect marmorat. Franjurile sunt de culoare albă, cenuşie 
deschisă la vârful aripii, la baza lor este o linie cenuşie deschisă. 

Femelă (Fig. 210). Culoarea de fond galbenă deschisă este acoperită 
aproape complet de culoarea galbenă-ocru deschisă. Desenul maro-gălbui este 
format dintr-o pată la baza marginii costale şi două benzi transversale. Banda 
transversală mediană este mai lată la marginile aripii ca la centrul aripii şi este 
întreruptă sub costa. Banda transversală subapicală este mai lată la marginea 
costală şi la centrul aripii şi maro mai deschisă la centrul aripii, este străbătută 
de aceeaşi linie ca la mascul. Aripa posterioară este mai închisă decât la mas-
cul, nu este marmorată.

Armătura genitală masculă (Fig. 237): Tegumen este mic. Uncus lipseş-
te. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ramurile 
sale ventral nu sunt sudate. Valva este lată, alungită numai la vârf, cu costa şi 
sacculus înguste, uşor divergente. Costa este lung, sacculus mai scurt. Tran-
stilla are părţile laterale înguste, partea mediană lungă şi lată, de formă de 
clopot, pe vârf cu dinţi mici. Juxta este simplă. Aedeagus este slab sclerotizat, 
lung şi lat, distal cu o apofiză terminală mare. Vesica fără cornutus. Caulis 
foarte dezvoltat, simetric, acoperit cu sclerite dentiforme mici.

Armătura genitală femelă (Fig. 264): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este lung. Sterigma 
lateral îngust, median cu două apofize înguste, care părtund în antrum. Antrum 
este larg, membranos. Ductus bursae este scurt, lat, membranos. Corpus bur-
sae este mare, ovoid-alungit, membranos, în jumătatea distală cu două sclerite 
plate mici, cu pliuri longitudinale şi numeroase sclerite dentiforme mici.

OBSERVAŢII: La mascului culoarea petelor suprapuse culorii de fond 
sunt variabile de la galbenă-ocru deschisă până la galbenă-cenuşie sau ver-
zuie, şi culoarea părţii laterale a benzii transversale subapicale capătă de obi-
cei nuanţele corespunzătoare. 

Diferenţierea de ae. cnicana wEstwood este dificilă din cauza 
variabilităţii accentuate la ambele specii. La masculii de ae. rubigana trsK. 
petele marginii costale sunt mai late decât petele marginii posteriore şi sunt de 
aceeaşi culoare. La femele benzile transversale sunt sunt întrerupte sub mar-
ginea costală şi sunt mai late la marginile aripii decât la centrul aripii (vezi şi 
la ae. cnicana wEstwood).
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Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciilor înrudite 
ae. cnicana wEstwood şi ae. kindermanniana trsK., având caulis foarte dez-
voltat şi acoperit cu sclerite dentiforme mici. Marginile drepte ale caulisului, 
socii înguste şi partea mediană a transtillei lungă şi foarte lată o diferenţiază 
de ae. kindermanniana trsK. Valva lată, cu costa de aproximativ două ori 
mai lungă decât sacculus şi aedeagus lat, fără cornutus caracterizează ae. ru-
bigana trsK. (vezi şi la ae. cnicana wEstwood).

Armătura genitală femelă este asemănătoare cu cea a speciei ae. cni-
cana wEstwood. Caracteristică pentru ae. rubigana trsK. este sterigma cu 
apofizele înguste, antrum mai puţin larg, ductus bursae mai lung şi mai lat, 
corpus bursae cu două sclerite plate mai mici.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Asteraceae (arctium lappa L., cirsium 
oleraceum (l.) scop.) (razowsKi 2001: 43). Adulţii zboară în două generaţii 
în lunile mai–iunie şi iulie–începutul lui august. 

DISTRIBUŢIE: Este o specie răspândită în Europa. Din România a fost 
semnalată de la Ciucurova de mann (1866: 26), de la Grumăzeşti (caradja 
1901: 132), de la Suceava de popEscu-Gorj & nemeş (1965) şi de la Bârnova 
de nemeş & Dănilă (1970: 208), din Munţii Retezat (diószEGHy 1929-1930, 
1930), de la Burdujeni şi Pişchia (KöniG 1975: 53), de la Sinaia, Rezervaţia 
Staţiunii Zoologice (popEscu-Gorj 1995: 184), de la Bădeni (mihuţ 1997). 
Noi am examinat exemplare din Carpaţii Orientali şi Meridionali, Transilva-
nia, Banat şi Moldova. 

MATERIAL EXAMINAT: (36 exemplare, 1 preparat genital mascul, 2 
preparate genitale femele) 

- Colecţia MNINGA: Munţii Retezat, 1000 m, 17. VII. 1929. (♀), legit 
L. diószEGHy; Steierdorf (Caraş), 6. VIII. 1935. (♀); Anina (Caraş), 14. VII. 
1936. (1 ex.), legit A. ostroGovicH; 

- Colecţia a. PoPescu-Gorj: Sinaia, Rezervaţia Staţiunii Zoologice, 
2. VII. 1946. (♀); 13. VII. 1946. (♀); Bucegi, Piatra Arsă, 14. VIII. 1969. (2 
♀♀), legit a. popEscu-Gorj; Suceava, 24. VII. 1961. (♂); 17. VII. 1962. (♂), 
legit I. nemeş; 

- Colecţia D. czekelius: Lotrioara, 25. VI. 1916. (♀); Sibiu, Viile 
Sibiului, 4. VIII. 1933. (♀); Sibiu, 5. VIII. (♀); 7. VIII. (♀), legit D. czEKElius; 
Cisteiu de Mureş, 28. VII. 1917. (♀), legit R. Gross; 

- Colecţia L. DiószeGhy: Munţii Retezat, 1000 m, 29. VI. 1929. (♀); 3. 
VII. 1929. (♀); 28. VII. 1937. (♀); Munţii Retezat, 1100 m, 4. VII. 1929. (♀); 
31. V. 1936. (♂); Munţii Retezat, 1400 m, 9. VII. 1929. (♀); Munţii Retezat, 
900 m, 27. V. 1936. (♀); Munţii Retezat, 1200 m, 4. VI. 1936. (♀), (preparat 
genital nr. 843/♀/ Kovács), legit L. diószEGHy;

- Colecţia Gy. szabó: Munţii Făgăraş, Bâlea Cascadă, 1200 m, 24. VII. 
1994. (2 ♀♀); 26. VII. 1994. (♀); 27. VII. 1994. (♀), legit Gy. szabó;
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- Colecţia L. székely: [Munţii Ciucaş], Munte Roşu, 1300 m, 16. VII. 
1993. (♀); Vrancea, Lepşa, 800 m, 13-14. VI. 1997. (♀), legit L. széKEly;

- Colecţia H. neuMann: Şugag, 30. VI. 1983. (♀), legit H. nEumann;
- Colecţia V. Vicol: Neagra Stânceni, lumină , 26. VI. 1992. (♀), legit 

V. vicol; 
- Colecţia s. koVács & z. koVács: Cheile Bicazului, 4. VII. 1987. 

(♂), (preparat genital nr. 410/♂/ Kovács); 26-27. VII. 1995. (♀), (preparat 
genital nr. 825/♀/ Kovács); Munţii Bucegi, Valea Jepii, 1600 m, 24-26. VII. 
1985. (♀); Munţii Bucegi, Valea Jepii, 2000 m, 8. VII. 1989. (♀); Munţii 
Bucegi, Valea Jepii, 1600-1700 m, 1. VIII. 1990. (♀); Munţii Baraolt, 600 m, 
Ariuşd, 10. VII. 2001. (♂), legit s. Kovács & z. Kovács;

Aethes kindermanniana (trEitscHKE, 1830), (Fig. 211, 238, 265)

ADULT: Mascul. Anvergura aripilor anterioare: 13-17 mm. Ceafa, 
fruntea, palpii labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă deschisă. 
Aripa anterioară (Fig. 211) îngustă şi alungită are vârful ascuţit. Culoarea de 
fond este albă-gălbuie deasupra căreia sunt suprapuse pete extinse de culoare 
galbenă-ocru deschisă. Desenul maro-gălbui deschis este format din trei pete 
pe marginea costală; pata marginii posterioare, care este îngustă şi alungită, 
depăşeşte centrul aripii şi poate să fie confluentă cu pata de la marginea cos-
tală, formând o bandă transversală mediană; subapical este o pată tornală şi o 
pată în centrul aripii. Franjurile sunt de culoare galbenă deschisă. Aripa pos-
terioară este cenuşie-gălbuie deschisă, franjurile sunt albe, cenuşii deschise la 
vârful aripii, la baza lor este o linie cenuşie-gălbuie deschisă. 

Femelă. Petele suprapuse culorii de fond sunt de culoarea galbenă-ocru 
închisă. Aripa posterioară este mai închisă decât la mascul.

Armătura genitală masculă (Fig. 238): Tegumen este mic. Uncus lip-
seşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite cu baza îngroşată şi jumătatea 
bazală rugoasă. Vinculum este puternic, ramurile sale ventral nu sunt sudate. 
Valva este îngustă, cu costa şi sacculus înguste, uşor divergente. Costa este 
lung, sacculus scurt. Transtilla are părţile laterale înguste, partea mediană pu-
ţin proeminentă, scurtă şi lată. Juxta este simplă. Aedeagus este puternic scle-
rotizat, scurt, distal cu o apofiză terminală mare, posterior mărginit cu şiruri 
de spini. Vesica fără cornutus. Caulis este foarte dezvoltat, acoperit cu sclerite 
dentiforme mari, asimetric, partea dreaptă mai mică, partea stângă mai mare.

Armătura genitală femelă (Fig. 265): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Ster-
igma lateral îngust, median cu un sclerit voluminos. Antrum este foarte larg, 
membranos. Ductus bursae este scurt, membranos. Corpus bursae este alungit, 
membranos, în jumătatea distală cu un sclerit plat cu pliuri longitudinale şi 
central numeroase sclerite dentiforme mici.
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OBSERVAŢII: Diferenţierea de celelalte specii ale tribului este 
uşoară.

Armătura genitală masculă este asemănătoare cu cea a speciilor înrudite 
ae. cnicana wEstwood şi ae. rubigana trsK., având caulis foarte dezvoltat 
şi acoperit cu sclerite dentiforme. Caulisul asimetric, scleritele dentiforme 
mari, prezente şi pe marginile caulisului, socii cu baza lată şi rugoasă şi partea 
mediană a transtillei scurtă şi puţin proeminentă o diferenţiază de acestea 
uşor.

Armătura genitală femelă este caracteristică având sterigma cu un scle-
rit median voluminos, ostium foarte larg, ductus bursae foarte scurt, corpus 
bursae cu un sclerit plat distal şi central numeroase sclerite dentiforme mici.

BIOLOGIE: Specia este caracteristică habitatelor nisipoase aride. 
Larvele trăiesc pe Asteraceae (artemisia campestris l., chrysanthemum sp.). 
Adulţii zboară în două generaţii în lunile mai–iunie şi iulie–începutul lui au-
gust (razowsKi 2001). 

DISTRIBUŢIE: Specie răspândită în Europa, din România a fost sem-
nalată de la Grumăzeşti (caradja 1901: 132); Câmpia Transilvaniei: Şincai 
(rotHscHild 1912: 26); Munţii Retezat (diószEGHy 1929-1930); Borşa-Fântâni 
(nemeş & Dănilă 1970: 209, Dincă & Goia 2005); din Mehedinţi de la Vâr-
ciorova de nemeş (1972). Noi am studiat exemplare numai din Transilvania şi 
de la litoralul Mării Negre, dar probabil specia este mult mai răspândită. 

MATERIAL EXAMINAT: (44 exemplare, 1 preparat genital mascul, 1 
preparat genital femel) 

- Colecţia s. koVács & z. koVács: Munţii Baraolt, Ariuşd, 1. VIII. 
1982. (2 ♂♂, 1 ♀), (preparat genital nr. 803/♂/ Kovács); Dobrogea, Grindul 
Chituc, Vadu, litoral, 28. VII. 2000. (23 ♂♂, 18 ♀♀), (preparat genital nr. 
1640/♀/ Kovács), legit s. Kovács & z. Kovács;

Specii nesemnalate din România

Aethes piercei obraztsov, 1952, (Fig. 212, 239, 266), (= ?gemmatella sco-
poli, 1763)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 14-16 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare galbenă-maronie. Aripa anterioară 
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(Fig. 212) lungă şi relativ lată are culoarea de fond galbenă-maronie închisă, 
deasupra căreia este suprapus un desen reticulat foarte fin, maro. Desenul 
maro-gălbui este format: dintr-o linie scurtă, groasă, la baza marginii cos-
tale; trei-patru pete mici de-a lungul marginii costale; două benzi transver-
sale, mediană şi subapicală, late, întrerupte sub marginea costală, convergente 
spre vârful celulei unde sunt confluente, căpătând astfel forma unei litere X. 
Pe marginile benzilor transversale şi în teritoriile postmediană şi apicală pe 
culoarea de fond sunt şiruri de pete mici formate din solzi de culoare albă-
gălbuie cu luciu perlat. Franjurile sunt de culoare galbenă-maronie cu o linie 
bazală şi una marginală maro-gălbuie. Aripa posterioară este cenuşie-maronie 
închisă cu un desen reticulat gălbui fin, franjurile sunt de culoare cenuşie sau 
cenuşie-gălbuie deschisă cu o linie bazală îngustă, cenuşie mai închisă.

Armătura genitală masculă (Fig. 239): Tegumen este foarte scurt. Un-
cus lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne lungi, îndoite. Vinculum este 
puternic, ramurile sale sunt drepte şi ventral nu sunt sudate. Valva este relativ 
îngustă. Costa şi sacculus sunt lungi şi înguste. Transtilla are părţile laterale 
mici, partea mediană foarte lată, triunghiulară, cu două apofize dentiforme 
mici. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, subţire şi arcuit, are o apofiză 
terminală foarte lungă la baza căreia sunt două apofize dorsale lungi şi ascuţite. 
Vesica nu are cornutus.

Armătura genitală femelă (Fig. 266): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
este fină, slab sclerotizată, cu capătul distal rotunjit, mare şi proeminent. An-
trum este larg şi de formă de pâlnie, slab sclerotizat cu un sclerit de formă 
neregulată. Ductus bursae este foarte îngust, membranos, corpus bursae este 
ovoid, membranos, fără signa.

OBSERVAŢII: Variabilitatea este foarte mare atât în privinţa culorii de 
fond cât şi a culorii desenului. Diferenţierea speciei de ae. hartmanniana cl. 
este dificilă atât pe baza morfologiei externe cât şi pe baza studiului armături-
lor genitale (vezi acolo).

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe succisa pratensis mncH., adulţii zboară 
în lunile mai şi iunie. 

DISTRIBUŢIE: Specia este răspândită în Europa. 

Aethes deutschiana (zEttErstEdt, 1839), (Fig. 213, 240, 267), (= lutulenta-
na HErricH-scHäffEr, 1856, = chalcana pacKard, 1866)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 17-23 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-gălbuie. Aripa anterioară (Fig. 
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213) lungă şi relativ lată cu vârful ascuţit are culoarea de fond albă-perlată 
deasupra căreia sunt suprapuse pete mari, neregulate de culoare verde-oliv sau 
verde-maronie. Desenul maro-gălbui sau maro-cenuşiu închis este format din 
trei benzi transversale foarte late, cu margini neregulate, cea bazală întreruptă 
sub costa, cea mediană completă şi cea subapicală întreruptă în două sau trei 
pete mari; de-a lungul marginii externe o linie îngustă. Pe marginile benzilor 
transversale mediane şi subapicale sunt pete mici formate din solzi cenuşii în-
chise cu luciu metalic. Franjurile sunt albe cu o linie bazală şi o serie de puncte 
de culoare maro-cenuşie. Aripa posterioară este cenuşie deschisă, franjurile 
sunt albe cu o linie bazală cenuşie îngustă.

Armătura genitală masculă (Fig. 240): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt late, nu sunt sudate. Valva este lată. Costa este lungă, 
sacculus scurt cu o apofiză terminală ascuţită. Transtilla are părţile laterale 
relativ înguste, partea mediană proeminentă cu vârful rotunjit, cu două dinţi 
foarte mici. Juxta este simplă. Aedeagus este scurt, îngust şi arcuit, apofiza 
terminală este lungă. Vesica cu un cornutus scurt şi gros, în formă de cui.

Armătura genitală femelă (Fig. 267): Ovipozitorul este scurt. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt foarte lungi, înguste. Tergitul VIII este lung. 
Sterigma este membranoasă, scurtă, dar foarte lată. Antrum este îngust şi slab 
sclerotizat. Ductus bursae este scurt, îngust şi membranos. Corpus bursae este 
ovoid, membranos şi are signa formate dintr-un sclerit plat extins, slab scle-
rotizat.

OBSERVAŢII: Specia având un desen foarte caracteristic se diferenţiază 
cu uşurinţă de toate speciile tribului.

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită vinculumului ale 
cărei ramuri ventral sunt late şi saccusului cu o apofiză terminală ascuţită. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită apofizelor posteri-
oare şi anterioare foarte lungi, sterigmei, antrumului, ductusului şi corpusului 
bursae slab sclerotizate.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe Bartschia (Scrophulariaceae). Adulţii 
zboară în lunile aprilie–august, probabil în două generaţii (razowsKi 2001: 
41). 

DISTRIBUŢIE: Specia are o răspândire holarctică şi boreoalpină. 

Aethes ardezana (müllEr-rutz, 1922), (Fig. 214, 241, 268)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 20 mm. Ceafa, fruntea, palpii 
labiali, toracele şi tegulele sunt de culoare galbenă-ocru. Aripa anterioară (Fig. 
214) îngustă şi alungită are vârful rotunjit. Culoarea de fond este albă-gălbuie, 
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acoperită de pete mari, neregulate, colorate galbenă-ocru. Desenul maro-găl-
bui deschis este format: dintr-un şir de pete mici de-a lungul marginii costale, 
dintre care una este mare, localizată median; pata marginii posterioare, care 
este îngustă şi alungită, ajunge până la mijlocul aripii; subapical este o pată 
tornală triunghiulară şi o pată mică, rotundă la mijlocul aripii. Pe marginile 
celor două pete de pe marginea posterioară sunt pete mari de culoare cenuşie-
plumburie cu luciu mat. Franjurile sunt albe-gălbuie cu o linie bazală galbe-
nă-ocru deschisă. Aripa posterioară este cenuşie-maronie deschisă, franjurile 
sunt albe-gălbuie sau cenuşii deschise, la baza lor este o linie cenuşie-maronie 
deschisă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 241): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt late, nu sunt sudate. Valva este lată cu costa şi sacculus 
divergente. Costa este mai lungă decât sacculus, care este gros şi are o apofiză 
terminală mare, ascuţită. Transtilla are părţile laterale relativ înguste, partea 
mediană îngustă, proeminentă cu vârful cu două dinţi foarte mici. Juxta este 
simplă. Aedeagus este lung, îngust şi arcuit, apofiza terminală este lungă şi 
lată, în vesica un cornutus în formă de cui mai scurt decât jumătatea aedea-
gusului. 

Armătura genitală femelă (Fig. 268): Ovipozitorul este îngust. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt scurte, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterigma 
median cu un sclerit ovoid-alungit. Antrum este larg, de forma unei panglici. 
Ductus bursae este scurt, lat, cu un sclerit plat excentric. Corpus bursae este 
foarte mare, alungit, membranos, cu un sclerit plat oval, mare, situat central şi 
trei grupuri de sclerite dentiforme, unul pe partea proximală a scleritului plat, 
altul în partea laterală şi al treilea în partea proximală al corpului bursae.

OBSERVAŢII: Specia este asemănătoare cu ae. smeathmanniana f., 
dar are culoarea mai închisă şi desenul mărginit de pete mari de culoare cenu-
şie-plumburie cu luciu mat.

Armătura genitală masculă este caracteristică având valva lată cu costa 
şi sacculus foarte divergente.

Armătura genitală femelă are sterigma cu un sclerit median ovoid-alun-
git caracteristic şi corpus bursae foarte mare.

BIOLOGIE: Stadiile preimaginale şi planta gazdă nu sunt cunos-
cute. Este o specie montană. Adulţii zboară în lunile iunie şi iulie (razowsKi 
2001). 

DISTRIBUŢIE: Specia este cunoscută din Munţii Pirinei, Alpi şi Tatra. 
Prezenţa speciei în Carpaţi pare a fi verosimilă.  
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Aethes aurofasciana (mann, 1855), (Fig. 215, 242, 269), (= valdensiana 
HErricH-scHäffEr, 1856)

ADULT: Anvergura aripilor anterioare: 13-15 mm. Ceafa, fruntea, 
palpii labiali, tegulele şi toracele sunt de culoare maro-ruginie închisă. Ari-
pa anterioară (Fig. 215) lungă şi îngustă cu vârful ascuţit are culoarea de 
fond galbenă-aurie strălucitoare şi se vede sub forma a trei benzi transver-
sale. Desenul maro-ruginiu închis este format dintr-o pată bazală mare; din 
trei benzi transversale foarte late, cu margini uşor neregulate. Elementele de 
desen sunt mărginite cu linii groase plumburiu strălucitoare foarte evidente. 
Franjurile sunt de culoare galbenă-ruginie, cenuşie-plumburie la tornus. Ari-
pa posterioară este cenuşie-maronie închisă, franjurile au culoarea cenuşie 
deschisă cu o linie bazală cenuşie îngustă. 

Armătura genitală masculă (Fig. 242): Tegumen este mic. Uncus 
lipseşte. Socii sunt de forma unor coarne arcuite. Vinculum este puternic, ra-
murile sale ventral sunt lăţite, nu sunt sudate. Valva este scurtă, lată, cu costa 
şi sacculus divergente. Costa este lung, sacculus scurt, lat şi se termină într-o 
apofiză terminală groasă, rotunjită şi orientată ventral. Transtilla are părţile 
laterale înguste, partea mediană foarte lată, pe vârf are două apofize laterale 
digitiforme şi una centrală, bifidă. Juxta este simplă. Aedeagus este lung, în-
gust şi arcuit cu o apofiză terminală ventrală lungă şi una dorsală zimţată. 
Vesica fără cornutus.

Armătura genitală femelă (Fig. 269): Ovipozitorul este lat. Apofizele 
posterioare şi anterioare sunt lungi, înguste. Tergitul VIII este scurt. Sterig-
ma proximal bine sclerotizată şi fuzionată cu antrum, distal slab sclerotizată, 
rotunjită. Antrum este larg, lung, bine sclerotizat. Ductus bursae este lung, 
membranos, cu pliuri longitudinale discrete. Corpus bursae este mic, rotund, 
membranos, fără signa.

OBSERVAŢII: Specia având benzi transversale mărginite cu linii groase 
de culoare plumburie strălucitoare, foarte evidente, se diferenţiază cu uşurinţă 
de toate speciile tribului. Cea mai asemănătoare specie este ae. rutilana Hbn., 
dar benzile sale transversale nu sunt mărginite cu linii de culoare plumburie 
strălucitoare. 

Armătura genitală masculă este caracteristică datorită părţii mediane 
caracteristice a transtillei. 

Armătura genitală femelă este caracteristică datorită sterigmei şi antru-
mului caracteristic şi corpus bursae foarte mic.

BIOLOGIE: Larvele trăiesc pe specii de gentiana, printre care şi g. 
clusii pErr. & sonG. Adulţii zboară în lunile iunie, iulie şi august, probabil în 
două generaţii (razowsKi 2002: 61). 
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DISTRIBUŢIE: Este o specie alpină rară. Este cunoscută din Norvegia, 
Munţii Alpi şi Tatra (razowsKi 1970: 332, 2001: 42).
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