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Cortodera villosa Heyden, 1876 (Coleoptera: Cerambycidae) 
specie nouă pentru fauna României

Maria-Magdalena Dascălu

Abstract: 

Cortodera villosa Heyden, 1876 (Coleoptera: Cerambycidae) a 
new species for Romanian fauna.

cortodera villosa Heyden, 1876 (Coleoptera: Cerambycidae) 
is recorded for the first time in Romania’s fauna. Two specimens of 
this species were collected in the spring of 2005 from grasslands 
near Curături, a village in Bârnova forest (Iaşi county), three speci-
mens were found unidentified in the collection of the Museum of 
Natural Sciences of Iaşi and another one with wrong identification 
label was found in the collection of the Museum of Natural Sciences 
of Dorohoi.

Rezumat

cortodera villosa Heyden, 1876 (Coleoptera: Cerambycidae) 
este menţionată pentru prima dată în fauna României. Două exem-
plare ale acestei specii au fost colectate în primăvara anului 2005 în-
tr-o fâneaţă din apropierea satului Curături aflat în Masivul Păduros 
Bârnova (judeţul Iaşi), trei exemplare fără etichetă de determinare 
provin din colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din Iaşi, iar un alt 
exemplar cu determinare greşită provine din colecţia Muzeului de 
Ştiinţele Naturii din Dorohoi.
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Introducere

 În Europa genul cortodera Mulsant, 1863 are o largă distribuţie şi 
cuprinde în jur de 16 specii, unele dintre ele fiind endemice în ţări ca Italia, 
Grecia sau Republica Moldova. La unele specii din cadrul acestui gen (de 
exemplu c. transcaspica Plavilstshikov, 1936 şi c. pseudomophlus Reitter, 
1889 din Caucaz) este foarte probabilă existenţa fenomenului de partenogene-
ză, fenomen extrem de rar întâlnit la cerambicide (DanileVsky 1986).
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 În România se cunoşteau până în prezent doar 4 specii de cortodera: 
C. flavimana (Waltl, 1838), c. holosericea (Fabricius, 1801), c. humeralis 
(Scaller, 1783) şi c. femorata (Fabricius, 1787) prezenţa speciei c. villosa 
nefiind totuşi exclusă (panin & săVulescu 1961). 

Material 

 Material: 1♂, 1♀ 29.V.2005, sat Curături-Pădurea Bârnova (IS), leg. 
Dascălu M.M.; 3♂♂ 11.VI.1959, Repedea, Iaşi (IS) (probabil colectate de C. 
MânDru, colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din Iaşi); 1♀ 9.VII.1949, Gura 
Humorului (SV) [acest specimen determinat şi publicat ca cortodera femo-
rata (anDriescu 1972) se află actualmente în colecţia Muzeului de Ştiinţele 
Naturii din Dorohoi] (fig.1). Exemplarele din Pădurea Bârnova, colectate cu 
fileul entomologic, se află în colecţia autorului. 

 Material comparativ : 1♂, 1♀ 13.V.1936, Pădurea Durleşti, Chişinău 
(colecţia zuBOVsky, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din 
Chişinău).

Fig. 1. Distribuţia speciei Cortodera villosa în România: 1- sat Curături- Pădurea 
Bârnova;
2-Dealul Repedea-Iaşi; 3. Gura Humorului.
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Descriere (după Bense 1995, plaVilschikOV 1936, pesarini & saBBaDi-
ni 1994 şi exemplarele noastre).

Lungimea corpului 8-12 mm. Face parte din grupul speciilor de cor-
todera la care toate articulele palpului maxilar sunt negre, ultimul fiind evi-
dent lăţit spre partea apicală. Capul şi pronotul de culoare neagră, acoperite 
cu o pubescenţă ridicată, brun-albicioasă. Elitrele negre cu slab luciu metalic 
albăstrui şi sculptură mai puternică la bază, sunt acoperite de peri culcaţi; la 
baza lor se află peri erecţi nu foarte deşi. Partea anterioară a epipleurei elitrei 
este de culoare roşie sau roşcată. Antena de culoare neagră, la unele exemplare 
primele articule antenele fiind roşii. Abdomenul negru cu vârful roşu, uneori 
abdomenul este negru sau roşu în întregime. Picioarele sunt galben-roşiatice 
sau roşii, cele mediane şi posterioare au de obicei vârful femurelor, tibiile şi 
tarsele întunecate (se deosebeşte astfel de c. holosericea la care masculii au 
întodeauna picioarele întunecate). Uneori picioarele pot fi unicolore roşiatice 
(specimenele văzute de noi au picioarele roşiatice, doar tarsele fiind mai în-
tunecate). 

Date de ecologie şi biologie. Larva se dezvoltă în rădăcini de centau-
rea jacea şi centaurea stoebae şi probabil îşi continuă dezvoltarea în sol, sub 
rădăcini. Ciclul de viaţă este de un an, împuparea având loc probabil în sol. 
Perioada de zbor aprilie-iulie.

Distribuţie geografică. Croaţia, Bosnia Herţegovina, Serbia şi Mun-
tenegru, Austria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Republica Moldova, Ukraina, 
sudul Rusiei europene. 

Mulţumiri. Adresez mulţumiri d-lor Prof. Univ. Dr. I. iOn şi Dr. G. 
DaViDeanu, d-nei Dr. Ana DaViDeanu de la Muzeul de Ştiinţele Naturii din 
Iaşi, d-nei Mihaela pinTilie şi d-lui L. apasTinei de la Muzeul de Ştiinţele 
Naturii din Dorohoi, d-lui V. pOsTOlachi de la Muzeul Naţional de Etnografie 
şi Istorie Naturală din Chişinău pentru accesul la colecţii. Mulţumesc d-lui 
Dr. M. rejzek (Marea Britanie) pentru confirmarea acestei specii, d-lui Dr. 
A ruicănescu pentru sugestii sale şi colegului L. Fusu pentru traducerile din 
limba rusă.
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