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Coleophoridae din România. VIII
(Lepidoptera) 

Ioan Nemeş

Abstract

Coleophoride from Romania. VIII (Lepidoptera)

As a continuation of the studies done by the author on the Co-
leophoridae fauna from Romania, the author presents in this work 
his 8th contribution.

In this communication there are presented a number of 34 
species of Coleophoridae from the Romanian fauna that have re-
cently been discovered by the author. Among these a number of spe-
cies are rare or very rare, being mentioned now for the second time, 
after a period of 100 years. The specie Perygridia rakosypennella n. 
sp. is new to sciente, specie Casas amasicola (Toll, 1942) is new for 
the European fauna and a number of 9 species are new for the Ro-
manian fauna and that is: Aureliania obscenella (Herich-Schäffer, 
1855), Paravalvulia spiraeella (Rebel, 1916), Eupista malatiella 
Toll, 1952, Argyractinia cyrniella (Rebel, 1926), Dumitrescumia 
cecidophorella (Oudejans, 1972), Amseliphora (Amseliphora) dis-
cordella (Zeller, 1849), Klimeschja brunneosignata (Toll, 1944), 
Kasyfia orbitella (Zeller, 1849), Multicoloria quadristraminella 
(Toll, 1961). As a result, the number of  Coleophoridae known in 
Romania is rounded to 243, our country being by far, the richest in 
Coleophoridae, of all neighboring countries and even of most Euro-
pean countries.

The entire material is included in the author’s collection shel-
tered by the Museum of Natural Sciences in Dorohoi. 
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În continuarea cercetărilor mele asupra familiei Coleophoridae din fau-
na României prezind acum o nouă contribuţie cuprinzând ultimele rezultate. 
Au fost luate în studiu insectele capturate în ultimii ani, dar şi o parte din 
materialele nedeterminate, din colecţia mea de Microlepidoptere depusă la 



98

Muzeul de Ştiinţele Naturii din Dorohoi, unde au mai rămas în studiu câteva 
sute de fluturi. Comunicarea de faţă cuprinde un număr de 34 specii de Coleo-
phoridae nepublicate încă, de autor, în cele şapte contribuţii anterioare referi-
toare la această familie.

Întregul material cuprins în lucrarea de faţă a fost determinat pe baza 
studierii structurii armăturuilor genitale, completate apoi cu compararea 
desenului aripilor, acolo unde am avut informaţiile corespunzătoare. Ca urmare 
a consultării fişierului personal, al Listei Microlepidopterelor din România 
(Popescu-Gorj 1984/5) şi a Catalogului Lepidopterelor din România (Rákosy 
& al. 2003) am constatat că din totalul speciilor prezentate specia Perygridia 
rakosypennella n. sp. este nouă pentru ştiinţă, Casas amasicola (Toll, 1942) 
este nouă pentru fauna Europei, iar 9 specii şi anume: Aureliania obscenel-
la (Herrich-Scháffer, 1855), Paravalvulia spiraeella (Rebel, 1916), Eupista 
malatiella Toll, 1952, Argyractinia cyrniella (Rebel, 1926), Amseliphora 
(Amseliphora) discordella (Zeller, 1849), Klimeschja brunneosignata (Toll, 
1944), Dumitrescumia cecidophorella (Oudejans, 1972 Kasyfia orbitella 
(Zeller, 1849), Multicoloria quadristraminella (Toll, 1961) se dovedesc a fi 
noi pentru fauna ţării. Adăugându-le inventarului coleophoridelor cunoscute 
şi publicate deja de diferiţi autori în decursul timpului (216 specii), rezultă 
că în prezent în România sunt semnalate un total de 243 specii. Aceasta mă 
îndreptăţeşte să susţin că fauna de coleophoride româneşti este foarte bogată 
în comparaţiei cu cea a ţărilor învecinate şi chiar a multor altor ţări europene.

O menţiune specială trebuie făcută privitor la o serie de specii care au 
fost regăsite acum, după un interval de timp, pentru unele specii, ce se ap-
ropie de 100 ani, ca de exemplu: Aureliania pratella (Zeller, 1871), Pery-
gra adjunctella (Hodgkinson, 1882), Amseliphora (Amseliphora) trifariella 
(Zeller,1849), precum şi pentru unele specii a căror prezenţă este semnalată 
acum cu siguranţă în fauna României, ca de exemplu: Tollsia violacea (Strom, 
1783). 

Este important de reţinut şi faptul că o mare parte a materialului cuprins 
în comunicarea de faţă, provine din rezervaţii naturale sau teritorii ocrotite, 
cum ar fi: Rezervaţia floristică de la Ponoare (10 specii), rezervaţia forestieră 
din pădurea Gârboavele, jud. Galaţi (9 specii), Ansamblul protejat Mt. Rarău 
cu Toancele şi Pietrele Doamnei, Monumente ale Naturii (6 specii), precum 
şi din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, „Pădurea de argint” Agapia, jud. 
Neamţ, sau Făgetul de la Crujana, jud. Suceava.

Constatările de mai sus evidenţiază încă odată faptul că în teritoriile 
ocrotite sub formă de rezervaţii naturale de diferite tipuri, unde intervenţia 
omului a fost mult redusă, fauna de insecte este mai bogată decât în alte 
teritorii. Tot aşa de revelator este şi faptul că în anumite teritorii în care 
activităţile omului se desfăşoară în mod normal, insectele continuă să trăiască, 
evidenţierea lor depinzând numai de perseverenţa , îndemânarea şi răbdarea 
cercetătorului. În sprijinul acestei afirmaţii pot veni cu rezultatela cercetărilor 
mele numai dintr-un singur punct (balconul casei mele din Suceava) unde 
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în decurs de aprox. 40 de ani am reuşit să capturez un număr de 95 specii 
de Coleophoridae, aproape jumătate din tot ce se cunoaşte , până în prezent, 
pentru întreg teritoriul ţării. Iată de ce îndemnul ce l-am făcut şi continuu să-l 
fac tinerilor entomologi de a persevera în studiul entomofaunei chiar şi în teri-
toriile obişnuite: marginile drumurilor, haturi, cărările pădurii, lunci, zăvoaie 
etc, cu reveniri periodice în diferite momente ale zilei şi cu diferite îndemânări 
de prindere, se dovedeşte util, atât pentru îmbogăţirea colecţiilor personale 
cât mai ales pentru îmbogăţirea faunei ţării noastre, dar şi a patrimoniului 
mondial entomofaunistic.

Cu toate că asupra faunei de insecte acţionează din toate părţile diferiţi 
factori cu influenţe negative, cu toate că deja o serie de specii au dispărut 
de pe anumite teritorii, încă mai sunt şanse de a salva de la „necunoaştere” 
încă multe specii. Îndemnul de bază pe care îl adresez tuturor celor ce se 
ocupă cu studiul entomofaunei este: colectaţi riguros şi sistematic, dar nu 
distrugeţi.

Pentru materialul cuprins în această notă au fost prezentate: originea 
pieselor, metodele de colectare şi descrierea sumară (numai pentru speciile 
nou semnalate pentru fauna României), care, împreună cu desenele aferente, 
lămuresc pe deplin diagnoza. Mai fac precizarea că terminologia folosită la 
descrierea armăturilor genitale este preluată din lucrările lui E. Niculescu 
(1972) şi I. Căpuşe (1971) Desenele armăturilor genitale mascule şi femele 
sunt grupate în 9 planşe. Bibliografia prezentată este strict selectivă.

Partea sistematică

Augasma aeratella (Zeller, 1839 )
(Isis, 1839: 212) 

(Pl. 1, fig. 1 ♂) (Pl. 6, fig. 31 ♀) 
 Material examinat:
 2 ♂♂ la Comarova în 2. VIII. 1968, capturaţi prin „cosire” în flora 

ruderală [prep. genit. nr. 1455 şi 2639 ♂♂].
 Frecventă la Mangalia între 4 şi 9. VIII. 1968, exemplare capturate prin 

„cosire” din zonele verzi ale staţiunii.
 1 ♀ la Orşova în 6. VII. 1967, capturată în zona inundată de apele lacu-

lui de acumulare „Porţile de Fier I”.
 1 ♀ pe fâneţele seculare de la Ponoare, jud. Suceava, rezervaţie 

floristică, în 14. VII. 1968, capturată la lumina unui bec cu incandescenţă, 
alimentat de un generator electric portativ [prep. genit. nr. 2636 ♀].

 Frecventă la Rovinari, la aprox. 20 km sud de municipiul Târgu Jiu în 
24. VII. 1969, capturate prin „cosire” din flora ruderală, şoseaua E-74 [prep, 
genit. nr. 1685, 2632, 2640 ♀♀].

 1 ♀ de la Valul lui Traian, jud. Constanţa în 7. VIII. 1968, capturată 
prin „cosirea” vegetaţiei, de pe liziera căii ferate (relaţia 800) [prep. genit. nr. 
2634 ♀].



100

Fig 1. Augasma aeratella (Zeller, 1839 ), Armătura genitală ♂ 
Fig 2. Casas albella (Thumberg, 1788), idem
Fig 3. Lavaria lassella (Staudinger, 1859), idem 
Fig 4. Cornulivalvulia vicinella (Zeller, 1949), idem
Fig 5. Casas amasicola (Toll, 1942), idem
Fig 6. Perygridia rakosypennella n. sp., idem
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 2 ♂♂ la Vârciorova în 3 şi 5.VII.1967, la poalele Muntelui Mic la 
aprox. 10 km sud-est de municipiul Caransebeş, capturat prin „cosire” la mar-
ginea pădurii [prep. genit. nr. 2638 ♂].

Casas albella (Thumberg, 1788)
(Tinea, D. D. Mus. Acad. Upsaliensis, 6: 79)

 = leucapennella Hübner, 1796
(Pl. 1, fig. 2 ♂) (Pl. 6, fig. 32 ♀)

 Material examinat:
 1 ♂ de la Bucium-Iaşi prins în 27. VI. 1935 (leg. Alexinschi).
 1 ♀ din pădurea Gorovei, jud. Botoşani prinsă în 18. V. 2001 prin scu-

turarea tufelor pe drumuri de pădure [prep. genit. nr. 2948 ♀].
 1 ♂ de la Suceava, prins în 27. V. 1965 la lumina unui bec electric cu 

vapori de mercur de 500 waţi, pe terasa unei vile, cu vedere spre o livadă, la 
marginea oraşului [prep. genit. nr. 511 ♂].

 Am mai semnalat această specie, sub numele de leucapennella Hüb-
ner, 1796, şi de la Valea lui David (rezervaţie floristică), codrii seculari de la 
Slătioara şi de pe platoul Coronini.

Casas amasicola (Toll, 1942)
(Veröff. Kolonial u. Übersee-Mus. Bremen, 3. (3): 292)

(Pl..1, fig. 5 ♂)

 Material examinat:
1 ♂ din Suceava capturat în 25.VI.2004 pe balconul unei vile de la mar-

ginea oraşului, la lumina unui bec electric cu vapori de mercur [prep. genit. 
nr. 3103].

 Descriere sumară: Antenele sunt inelate: alb izabelin şi brun întunecat. 
Aripile anterioare au culoarea de fond brun-gălbuie, cu o stropitură mai mult 
sau mai puţin uniformă de solzi alungiţi brun-negricioşi ce se îndesesc spre 
apex. Marginea costală este mai deschisă, spre alb-gălbui. O linie subcostală, 
trunchiul radial, radialele 2 şi 3 precum şi o bandă mediană sunt brun-întune-
cate.

 Armătura genitală masculă are valvula ovală, bine dezvoltată cu parav-
alvula îngustă, alungită şi gâtuită în regiunea ei centrală. Sacculus triunghiular, 
cu terminaţia dorso caudală alungită şi subţiată digitiform. Partrea internă a 
pliului de pe marginea inferioară a sacculus este dezvoltată şi puternic curbată. 
Penis are lungimea sacculus şi este relativ îngust şi uşor curbat.

 Specia a fost descrisă de contele Sergius Toll din Amasia (Asia Mică) 
care este şi singura semnalare cunoscută. Această specie este deci nouă pen-
tru fauna Europei.
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Cornulivalvulia vicinella (Zeller, 1949)
(Linn. Ent., 4: 251)

(Pl. 1, fig. 4 ♂) (Pl..6, fig.  33 ♀)

 Material examinat:
 Destul de frecventă la Bălţăteşti, jud. Neamţ în 11. VII. 1973 exem-

plare capturate prin „cosire” din zonele verzi ale staţiunii.
 Exemplare izolate la Comarova 12.VII.1971 capturate prin „cosire” 

[prep. genit. nr. 2799 şi 2808 ♂♂].
 Foarte frecventă în pădurea Gârboavele între 6 şi 21. VII în cursul ani-

lor 1967 şi 1968, fiind capturate la lumina unui bec electric cu vapori de mer-
cur de 500 waţi pe terasa cabanei „Căprioara” şi prin „cosire” pe drumurile şi 
cărările din zona protejată a pădurii [prep. genit. nr. 988, 1200, 1211, 1592 şi 
3068 ♂♂].

 Exemplare izolate la Grumăzeşti în 11. VII. 1973, capturate prin „co-
sire” şi scuturarea tufelor din parcul conacului prinţului Aristide Caradja. 

 1 ♂ de la Lespezi, jud. Iaşi, prins în 3. VIII. 1964 la lumina unui bec 
electric cu incandescenţă de 100 waţi [prep. genit. nr. 72 ♂].

 1 ♂ din Pipirig, jud. Neamţ în 17.VII.1973, capturat din flora ruderală, 
prin „cosire”.

 1 ♂ din pădurea Rediu, jud. Botoşani capturat în 30. VII. 1964 la lu-
minile cabanei [prep, genit. nr. 84 ♂].

 2 ♂♂ de la Sinaia în 19. VII 1964 [prep. genit. nr. 104 şi 108 ♂♂].
 1 ♂ din Suceava, în 27. VII. 1966 prins la lumina unui bec electric cu 

vapori de mercur de 500 waţi pe o terasă cu vedere spre livadă [prep. genit. 
nr. 663 ♂].

 Frecventă în Valea Putnei (păstrăvărie) capturate la lumină artificială în 
28. VII. 1973 [prep. genit. nr. 2775, 2808 ♂♂].

 Am mai semnalat această specie de la Ploşcuţeni (leg. Alexinschi) şi de 
la Cardon în Delta Dunării.

 Curios este faptul că din totalul exemplarelor acestei specii, capturate 
în diferite staţiuni şi în perioade de timp diferite, nu a venit în colecţie nici o 
femelă.

Lavaria lassella (Staudinger, 1859)
(Stett. Ent. Ztg., 30: 255)

(Pl. 1, fig.  3 ♂) (Pl..6, fig.  34 ♀)

Material examinat:
 1 ♂ din pădurea Letea în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, „Monu-

ment al Naturii”, capturat în 30. VIII. 1968, la lumina petromaxului [prep. 
genit. nr. 2607 ♂].

 Această specie a fost semnalată de autor (Nemes 1968) ca nouă pentru 
fauna României de la C. A. Rosetti, tot din Delta Dunării, din data de 16. VII. 
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1967 [prep. genit. nr. 1152 ♀]. 

Perygridia rakosypennella n. sp.

Material examinat:
Holotyp ♂: pădurea Gârboavele, jud. Galaţi în 6.VII.1971, capturat le 

lumina artificială a unui bec cu vapori de mercur pe terasa cabanei Căprioara, 
în zona rezervaţiei forestiere [prep. genit. nr. 3022 ♂], în colecţia autorului.

Descriere: Capul şi toracele sunt acoperiţi cu solzi de culoare brun-
întunecată. Palpii labiali au culoarea abicioasă cu o stropitură rară de solzişori 
bruni, care se îndesesc pe articolul al treilea, care este de trei ori mai scurt 
decât articolul median. Acesta din urmă având lungimea egală cu diametrul 
ochiului. Antenele au culoarea galbenă cu o uşoară tentă spre brun. Intreg 
flagelum este inelat cu brun: în prima treime inelele sunt brun-deschis cu 
nuanţă uşor portocalie; în treimea terminală inelele sunt brun-întunecate, iar în 
treimea centrală culoarea inelelor este brun deschisă cu câte o bordură laterală 
negricioasă.

 Aripile anterioare (Pl. 2, fig. 7) au culoarea de fond gri, cu o stropitură 
generală foarte fină gri negricioasă. Marginea costală, pe toată lungimea, ei 
este albă. Pe fondul aripii desenul, de tip nervural, este format din benzi, mai 
mult sau mai puţin largi, formate din solzi negricioşi. Aceste benzi urmează 
nervurile: subcostală, trunchiul radial, cu toate radialele, trunchiul median şi 
analele. Franjurii au culoarea de fond, uşor mai întunecaţi spre baza lor. An-
vergura aripii 12 mm. Aripile posterioare sunt gri-întunecate, cu franjuri de 
aceeaşi culoare.

 Armătura genitală masculă (Pl. 1, fig.6): La valvă se disting următoarele 
componente: valvula are partea vizibilă cu marginile dorsală şi ventrală pa-
ralele şi marginea externă rotunjită. Sacculus trapezoidal, are cîte o prelun-
gire ventro caudală şi dorso caudală. Prima, în prelungirea marginii ventrale, 
este mai scurtă şi rotunjită la limita externă. Prelungirea dorso caudală este 
mai lungă, mai subţire şi puternic curbată spre partea ventrală. În jumătatea 
bazală această prelungire are o umflătură ventrală. Prelungirea dorso caudală 
a sacculus se suprapune peste valvulă. Paravalvula este mică şi nu depăşeşte 
prelungirea dorso caudală a sacculus. Pliul sacculus este bine dezvoltat mai 
ales spre partea internă. Transtilla este puternic curbată şi foarte lungă, fiind 
egală cu lungimea părţii vizibile a valvulei. Cele două transtilae se încolăcesc 
întrolaltă. Penis are două stinghii de întărire foarte bine dezvoltate. Stinghia 
dorsală, mai lungă, are forma unui cârlig de undiţă cu un pinten bine dezvoltat 
şi uşor curbat în partea externă a curburii. Stinghia ventrală, rectiliniară, are 
de asemenea un pinten puternic uşor curbat, la limita lui externă. Cornuti are 
forma de caia cu capul despicat.

 Sistemul de consolidare abdominal (Pl. 2, fig. 8) are cuta posterioară a 
tergitului I şi cuta anterioară a tergitului II paralele, uşor comcave şi mai ap-
ropiate în partea centrală. Discurile tergale I au câte două rânduri paralele de 
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spini mari. Discurile tergale II –V sunt de 2,5 ori mai lungi decât late şi sunt 
prevăzute cu solzi deşi.

Localitatea tip: Gârboavele, jud. Galaţi; România.
Femela acestei specii este încă necunoscută.
Biologia speciei este, de asemenea, necunoscută.
Specia descrisă se încadrează în limitele genului Perygridia, cele mai 

apropiate specii fiind: taeniipennella Herrich-Schäffer şi achileae Baldiz-
zone, de care, însă, se deosebeşte prin majoritatea componentelor. Denumesc 
aseastă specie rakosypennella în onoarea merituosului animator şi protector 
al entomofaunei, preşedintelul Societăţii Lepidopterologice Române: prof. dr. 
László rákosy.

Patzakia nutantella (Mühlig & Frey, 1857)
(Viert. Nat. Ges. Zürich. 2: 13) 

(Pl. 6, fig. 35 ♀)

Material examinat:
3 ♀♀ de laPonoare capturate în 5.VI.1971 şi 16.VI.1972 (2 ex.) la 

lumină artificială [prep. genit. nr. 2465 ♂].

Aureliania pratella (Zeller, 1871)
(Stettinn, ent. Ztg., 32: 78, tabl.2, fig.6) 

(Pl. 2, fig.  9 ♂) (Pl..6, fig.  36 ♀) 

Material examinat: 
1 ♂ de la Suceava din 11.VIII.2004 [prep. genit. nr. 3320 ♂] capturat la 

lumină artificială, la marginea unei livezi.
Pentru fauna României, specia a mai fost semnalată în 1917 de Czekelius 

de la Sibiu şi de Rebel de la Băile Herculane.

Aureliania obscenella (Herrich-Schäffer, 1855)
(Syst. Bearb. Schmett. Eur., 1855, 5)

(Pl. 7,  fig. 37 ♀)

Material examinat:
2 ♀♀ din Agapia, capturate în 9.VIII.1971 şi 10.VIII.1971 [prep. genit. 

nr. 3019 ♀] prin scuturarea tufelor, la marginea „Pădurii de Argint” (zonă 
forestieră protejată). 

Descriere sumară: Aripile anterioare au culoarea de fond brun-gălbuie, 
cu o uşoară stropitură foarte fină de solzi mai întunecaţi ce se răresc mult 
spre regiunea apicală. Desenul aripilor este format din linii foarte fine galben-
murdar, care urmează nervurile: subcostală, trunchiul radial, radialele 2, 3 şi 
4, trunchiul median şi anala 1.
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 Armătura genitală femelă are placa prevaginală alungită şi uşor rotunjită 
în partea posterioară. Sinus marginalis alungit cu ostium bursae oval, uşor 
scobit. Introitus vaginae dezvoltat, la care colliculum are un caecum vaginalis 
puţin evidenţiat. Apophyses posteriores de cca. patru ori mai lungi decât cele 
anteriores şi de aprox. două ori mai lungi decât placa prevaginală. Papillaes 
anales sunt mici, ovale. Signum are două signae: : una în formă de caia scurtă, 
iar a doua ca o baghetă ovoid alungită acoperită cu spini mici. 

 În urma cercetărilor lui Baldizzone & Tabel 2002 această specie este 
distinctă şi separată de Aureliania virgaureae (Stainton, 1857), care a fost 
semnalată de prinţul Aristide Caradja de la Grumăzeşti (Caradja 1920) şi ca 
urmare această specie este nouă pentru fauna României.

Paravalvulia spiraeella (Rebel, 1916)
(Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 66: 15)
(Pl. 2, fig. 10 ♂) (Pl. 7, fig.  38 ♀)

Material examinat: 
1 ♀ din Păltinoasa capturată în 22. VI. 1974 prin scuturarea tufelor la 

mareginea pădurii [prep. genit. nr. 2944 ♀].
Descriere sumară: Aripile anterioare au culoarea de fond brun deschisă, 

mai luminoasă cu cât ne apropiem de costa. Peste culoarea de fond se observă o 
uşoară şi fină stropitură de solzi mai întunecaţi. Franjurii au culoarea fondului. 
Antenele sunt inelate cu brun întunecat, mai deschis în treimea anterioară.

Armătura genitală femelă are placa postvaginală largă cu marginile lat-
erale uşor concave. Placa prevaginală în formă de semilună, cu sinus margina-
lis oval, antrum concav şi cu introitus vaginae cilindric care se continuă iden-
tic cu ductus bursae. Apophyses posteriores sunt de două ori mai lungi decât 
cele anteriores. Papilaes anales sunt oval alungite cât un sfert din apophyses 
posteriores. Signum ca un evantai cu mânerul lung şi uşor curbat.

 Specia este răspândită în Europa centrală şi în ţările vecine: Ungaria, 
Polonia, Cehia şi Slovacia. Pentru fauna României este nouă.

 
Perygra adjunctella (Hodgkinson, 1882)

(Ent. month. Mag., 18: 189)
(Pl. 2, fig. 11 ♂) (Pl.7, fig. 39 ♀)

Material examinat:
1 ♀ de la Mamaia, pe litoralul Mării Negre, capturat în 19. VII. 1966 

prin „cosire” din flora spaţiilor verzi ale staţiunii [prep. genit. nr. 635 ♀].
Pentru fauna României, specia a mai fost semnalată o singură dată, în 

1917 de Czekelius de la Sibiu.
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Fig 7. Perygridia rakosypennella n. sp., desenul aripii anterioare
Fig 8. Perygridia rakosypennella n. sp., sistemul de consolidare abdominal
Fig 9. Aureliania pratella (Zeller, 1871), armătura genitală ♂
Fig 10. Paravalvulia spiraeella (Rebel, 1916), idem
Fig 11. Perygra adjunctella (Hodgikinson, 1882), idem
Fig 12. Klinzigedia onopordiella (Zeller, 1849), idem
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Klinzigedia onopordiella (Zeller, 1849)
(Linn. Ent., 4: 213)

(Pl. 2, fig. 12 ♂) (Pl. 7, fig.  41 ♀)

Material examinat:
2 ♂♂ de la Comarova capturaţi în 12. VII. 1971 prin „cosire” în flora 

joasă [prep. genit. nr. 2266 şi 2462 ♂♂].
1 ♀ de la Eforie Sud prins în 12. VII. 1971 prin „cosire” din flora 

ruderală a staţiunii [prep. genit. nr. 2454 ♀].
1 ♂ din pădurea Mihoveni, jud. Suceava capturat în 13. VI. 1972 prin 

scuturarea tufelor la marginea pădurii [prep. genit. nr. 2412 ♂].
1 ♀ de pe fâneţele seculare de la Ponoare, prinsă în 16. VI. 1972 la 

lumina unui bec electric cu incandescenţă, alimentat de un generator portativ 
[prep. genit. nr. 2416 ♀].

1 ♂ de pe Mt. Toance, Masivul Rarău, prins în 30. VII. 1971 la lumina 
unui petromax.

Am mai semnalat această specie şi de la Băile Herculane [prep. genit. 
nr. 318 ♂] şi de la Orşova, din zona inundată de apele lacului de acumulare de 
la „Porţile de Fier. I” [prep. genit. nr. 316 ♂]. 

Goniodoma auroguttella (Fischer von Rosslerstamm, 1841)
(Ornix, Abb. Bericht. u. Erg. Schmett. Ins.,1841: 253-56)

(Pl. 3, fig. 13 ♂) (Pl..7,  fig.  40 ♀)

Material examinat:
Foarte frecventă la Lespezi, jud. Iaşi, în 1 şi 2. VII. 1966, capturate 

prin „cosire” din flora ruderală lângă podul de peste râul Siret [prep. genit. nr. 
2099; 2277; 2278 ♂♂ şi 2279 ♀].

Am mai semnalat acestă specie şi de la Mangalia, Hagieni, Truşeşti, 
jud. Botoşani şi Ocnele Mari (leg Stanoiu) ca gen şi specie noi pentru fauna 
României. Un exemplar de la Lespezi se află în Colecţia Alexinschi de la 
Muzeul Naţional al Bucovinei secţia de Ştiinţe Naturale din Suceava.

Eupista malatiella Toll, 1952
(Bul. Soc. Ent. Mulhouse, 1952: 54, pl. 6) 

(Pl..3, fig. 14 ♂)

Material examinat:
1 ♂ de la Agigea din 21.VI.1957 (leg Alexinschi) [prep. genit. nr. 

275].
Descriere sumară: Palpii labiali puternic curbaţi, au culoarea gălbui 

murdar cu mici pete întunecate, mai ales pe marginea externă, partea ventrală 
este neagră. Antenele au culoarea brună şi nu sunt inelate. Lipseşte şi smocul 
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de peri de la baza antenei. Aripile anterioare au culoarea de fond brun-
negricioasă. Treimea anală, o bandă mediană, câte o linie mai evidenţiată 
subcostală şi radialele 1 şi 2 sunt galben-gri deschise. În zona apicală, care 
este mai luminoasă: galben-gri deschis apar două linii mai fine negre, aproape 
paralele, pe direcţia radialei 4 şi medianei 1. Franjurii sunt negricioşi, mai 
deschişi spre vârful aripii.

Armătura genitală masculă are valvula bine dezvoltată, în formă 
trapezoidală cu marginea externă rotunjită. Partea interioară a valvulei, pe 
costa, are o uşoară bombare. Paravalvula este dezvoltată proporţional. Sac-
culus are dimensiuni mai reduse şi are partea ventro-caudală mai îngroşată. 
Penis conic, ascuţit, uşor curbat, are aprox. lungimea părţii vizibile a valvulei. 
Cornuti au forma unui pămătuf. 

Studiul acestui exemplar care a ajuns în colecţia mea în urma unui 
schimb de materiale cu Al. Alexinschi în jurul anilor 60, a fost întrerupt mulţi 
ani, în prezent,după reluarea cercetărilor mele asupra familiei Coleophoridelor 
din fauna României, concluzia mea este următoarea: În CLR Eupista mala-
tiella apare sinonim cu Eupista aureliani (Capuse, 1964) prima având priori-
tate. După părerea mea, bazat pe compararea armăturilor genitale şi mai ales a 
aspectului general al adultului, E. aureliani nu este sinonimă cu E. malatiella. 
Cum în lucrările de specialitate E. malatiella sparţine faunei României doar 
pe baza semnalări speciei E. aurelianii, Eupista malatiella este specie nouă 
pentru fauna României.

Zangheriphora laricella (Hübner, 1817)
(Tinea, Samml. eur. Schmett., Tineae: tabl. 64, fig. 427)

(Pl. 7,  fig.  42 ♀)

Material examinat:
1 ♀ capturată la lumină artificială, în zona de protecţie a rezervaţiei 

forestiere din pădurea Gârboavele, în 24.V.2001 [prep. genit. nr. 3334 ♀].

Orghidania gryphipennella (Hübner, 1796)
(Tinea, Samml. Eur. Schmett., Tin.,1796: pl. 30, fig. 206)

(Pl. 3, fig. 15 ♂) (Pl. .8, fig.  43 ♀)

Material examinat:
1 ♂ de la Văratic, jud. Suceava capturat în 26. V. 2003 prin „cosire” pe 

marginea căii ferate în apropierea gării (relaţia 500) [prep. genit. nr. 2953].

Haploptilia prunifoliae (Doers, 1944)
(Z. Wien. Ent. Ges., 29: 103)

(Pl. 3 fig. 16 ♂) Pl. 8 fig. 46 ♀)
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Material examinat:
1 ♂ din Suceava în 29. VII. 1971, capturat la lumina unui bec cu vapori 

de mercur de 500 waţi, într-o livadă de la marginea oraşului [prep. genit. nr. 
2619 ♂].

1 ♂ din pădurea Gârboavele în 5.VI.1968 la lumină artificială în 
rezervaţia forestieră [prep. genit. nr. 2994 ♂].

Haploptilia kroneella (Fuchs, 1899)
(Stett. ent. Ztg., 60: 183)

(Pl.  3, fig.  17 ♂) (Pl. 8, fig. 49 ♀)

Material examinat:
1 ♂ în pădurea Gârboavele , jud. Galaţi, capturat în 23. VI. 1970 la 

lumina unui bec electric cu vapori de mercur, pe terasa cabanei turistice 
„Căprioara” [prep. genit nr. 2665 ♂].

Haploptilia spinella (Schrank, 1802)
(Fauna Boica, 2(2): 133)

(Pl. 8, fig. 47 ♀)

Material examinat:
1 ♀ de la Suceava capturată în 25.VII.2005 la lumina unui bec cu 

incandescenţă într-o livadă [prep. genit. nr. 3344 ♀].
Specia a fost semnalată recent, în 2004, de la Sânmarghita de către Vi-

col.

Tollsia violacea (Strom, 1783) 
(Nye Saml. Danske Vidensk.Selsk. Skrift, 2: 88) 

(Pl.  3, fig.  18 ♂) 

Material examinat:
1 ♂ din Suceava capturat în 10.V.1966 la lumina unui bec de 500 waţi, 

cu vapori de mercur, pe balconul locuinţei mele [prep. genit. nr. 2869 ♂].
Specia a mai fost semnalată, în ţară, de Popescu-Gorj şi Draghia de la 

Hagieni.
În Catalogul Lepidopterelor din România (rákosy & al., 2003) această 

speciei a fost exclusă din fauna ţării, ca nefăcând parte din fauna României 
(cit.Baldizzone & al. 2003), nefiind inclusă nici în lista lui Popescu-Gorj din 
1984/85 a Microlepidopterelor din România. Această specie este răspândită, 
totuşi, în toată Europa din Franţa până în Rusia şi ţările baltice, iar din ţările 
vecine în Cehia şi Slovacia. Ca urmare semnalez acum prezenţa speciei Toll-
sia violacea drept specie cu prezenţă sigură în fauna României.
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Fig 13. Goniodoma auroguttella (Fischer v Roslerstamm, 1841),idem
Fig 14. Eupista malatiella Toll, 1952, idem
Fig 15. Orghidania gryphipennella (Hübner, 1796), idem
Fig 16. Haploptilia prunifoliae (Doets, 1944), idem
Fig 17. Haploptilia kroneella (Fuchs, 1899), idem
Fig 18. Tollsia violacea (Strom, 1783), idem 
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Helvalbia lineolea (Haworth, 1828)
(Lep. Brit., 4: 534)

(Pl. 4, fig. 19 ♂) (Pl. 8, fig. 45 ♀)

Material examinat:
1 ♂ Bucureşti 18.VI.1967 (leg Capuse) [prep. genit. nr. 3062 ♂].

Agapalas vacciniella (Herrich-Schäffer, 1861)
(Corr. Ins., 1861: 135)

(Pl.  4, fig.  20 ♂) (Pl. .8, fig.  44 ♀)

Material examinat:
1 ♂ din preajma barajului de la Porţile de Fier. I, în zona inundată de 

apele lacului de acumulare, capturat în 2. VII. 1967.
1 ♂ de la Valea Putnei în 25. VI. 1968 (leg. Danila) [prep. genit. nr. 

2891 ♂].
Semnalez acum această specie în fauna României pentru a doua oară, 

după Baldizzone & al 2003.

Agapalsa lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
(Ornix, Schmett. Eur., 9 (2): 213)

= viminetella Zeller, 1849
(Pl. 4, fig. 21 ♂) (Pl. 8, fig. 48 ♀)

Material examinat:
1 ♂ la Bucşoaia, com. Frasin, jud. Suceava în 21. VI. 1967, capturat 

prin scuturarea tufelor în lunca râului Moldova, în dreptul Taberei de vară 
[prep.genit. nr. 2896 ♂].

1 ♀ capturată la Maliuc, în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, noaptea 
la luminile motelului de pe malul canalului Sulina, în 10. VII. 1971 [prep. 
genit. nr. 1893 ♀].

1 ♀ din pădurea Pătrăuţi pe teritoriul Quercetumului de la Crujana 
(rezervaţie forestieră), capturată în 24.VI.2004 prin scuturarea tufelor [prep. 
genit. nr. 3095 ♀].

1 ♀ capturată în 14. VII. 1968, la lumina unui bec cu incandescenţă 
alimentat de un generator portativ, la Casa laborator de pe fâneţele seculare de 
la Ponoare, jud. Suceava (Rezervaţie floristică) [prep. genit. nr. 1737 ♀].

3 ♀♀ de la Suceava din 19. VII. 2001, 24.VII.1974 şi 17. VIII. 1974 
prinse la lumina unui bec electric cu vapori de mercur de 500 waţi, pe terasa 
unei vile la marginea oraşului [prep. genit. nr. 2627, 3137 şi respectiv 2895 
♀].

1 ♂ de la Zugreni, capturat în 29.VII.1968 prin scuturarea tufelor dintre 
malul Bistriţei şi şosea, pe teritoriul Rezervaţiei naturale „Cheile Zugrenilor” 
[prep. genit. nr. 2886 ♂]. 
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Fig 19. Helvalbia lineolea (Haworth, 1828),idem
Fig 20. Agapalas vacciniella (Herich.Schäffer, 1861), idem
Fig 21. Agapalsa lusciniaepennella (Treitschke, 1833), idem
Fig 22. Argyractinia cyrniella (Rebel) rectilineella (Fischer v Roslerstamm, 
1843), idem 
Fig 24. Amseliphora (Amseliphora) trifariella (Zeller,1849), idem
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 Argyractinia cyrniella (Rebel, 1926)
(Pl. 4, fig. 22 ♂) 

Material examinat:
1 ♂ de pe Mt.Toance, masivul Rarău (aprox. 1300 m), capturat în 29. 

VII. 1971 la lumina petromaxului pe teritoriul rezervaţiei [prep. genit. nr. 
2919 ♂].

Descriere sumară: Capul, palpii şi toracele au culoarea albă izabelin. 
Aripile anterioare sunt acoperite cu solzi gri-negricios cu o stropitură fină de 
solzi albi izabelin. Desenul de tip liniar, de culoare albicioasă, acoperă toate 
nervurile, fiind mai groase de-a lungul nervurilor principale.

Armătura genitală masculă are valvula alungită cu apexul oval-rotunjit. 
Paravalvula rotunjită este puternic dezvoltată. Sacculus, triunghiular, are mar-
ginea ventrală uşor rotunjită. Marginea ventro caudală are o uşoară prelungire 
destul de bine evidenţiată. Penis este cilindric, uşor curbat, iar cornuti ca o 
bandă conglomerată, de asemenea uşor curbată.

Specia este cunoscută până în prezent din Spania, Franţa şi Italia. 
Prezenţa ei în România, mai ales la altitudinea muntelui Toance de aprox. 
1350 m este intersantă şi este specie nouă pentru fauna României.

Amseliphora (Amselghia) rectilineella (Fischer v. Roslerstamm, 1843)
(Stett. Ent. Ztg., 1843: 146)

(Pl. 4, fig. 23 ♂) (Pl. 9, fig. 50 ♀)

Material examinat:
3 ♂♂ şi 1 ♀ din pădurea Gorovei au fost prinşi prin scuturarea tufelor 

pe drumurile pădurii în 18. V. 2001 [prep. genit. nr. 2956 ♂].
2 ♂♂ pe Mt. Toance în masivul Rarău, prinşi în 28.VII. 1971 la lumina 

unui petromax [prep. genit. nr. 2848 ♂] şi 30.VII.1970 [prep. genit. nr. 3145 
♂].

Semnalez acum această specie în fauna României pentru a doua oară, 
după Baldizzone & al 2003.

Amseliphora (Amseliphora) trifariella (Zeller,1849)
(Linn. Ent., 4: 257) 

(Pl. 4, fig. 24 ♂) (Pl. 9, fig. 51 ♀)

Material examinat:
2 ♂♂ de la Ponoare 21.V.1972 [prep. genit. nr. 3288 ♂] şi 25.V.1972 

[prep. genit. nr. 3291 ♂], capturaţi la lumina unui bec cu vapori de mercur de 
500 waţi, la Casa laborator a rezervaţiei.

Această specie a fost semnalată în fauna României doar o singură dată 
de la Grumăzeşti, în iunie, acum peste 100 de ani, de către prinţul A. Caradja 
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(1900).

Amseliphora (Amseliphora) discordella (Zeller, 1849)
(Linn. Ent., 4: 301)

(Pl. 5, fig. 25 ♂)

Material examinat:
1 ♂ dn pădurea Gârboavele capturat în 7.VII.1968 la lumina artificială a 

unui bec cu vapori de mercur, pe balconul cabanei Căprioara, în zona protejată 
a pădurii [prep. genit. nr. 3047 ♂].

Alexinschi a semnalat această specie după un exemplar capturat de 
Miller, de la Dănceni. Cum această localitate nu se mai află pe teritoriul ţării 
noastre, o dau acum ca specie nouă pentru fauna României.

Orthographis (Monotemachia) auricella (Fabricius, 1794)
(Ent. Syst., 3 (2): 300)

(Pl. 5, fig. 26 ♂) (Pl. 9, fig. 52 ♀)

Material examinat:
Foarte frecventă în pădurea Gârboavele între 22.VI şi 19. VII în anii 

1967 - 1971 capturate la lumina unui bec cu vapori de mercur pe terasa caba-
nei „Căprioara” [prep. genit. nr. 2493, 3008,3043, 3045 şi 3081 ♂♂].

Destul de frecventă pe fâneţele seculare de la Ponoare în 5.VI.1971 şi 
16. VI. 1972 prinşe la lumina unui bec electric cu incandescenţă [prep. genit. 
nr. 2261; 2262; 2263; 2524 şi 2936 ♂♂].

1 ♂ pe Mt Toance în masivul Rarău capturat în 30. VII. 1970 la lumina 
unui petromax [prep. genit. nr. 2849 ♂] pe teritoriul rezervaţiei.

Apista (Metapista) dignella (Toll, 1961)
(Bul. Soc. Ent. Mulhouse, 1961: 71) 

 (Pl. 9, fig. 53 ♀)

Material examinat:
1 ♀ de la Ponoare capturată în 15.VII.1872 la lumina artificială a unui 

bec cu vapori de mercur [prep. genit. nr. 2877 ♀]. 
Semnalez acum această specie în fauna României pentru a doua oară, 

după Baldizzone & al 2003.
 

Multicoloria quadristraminella (Toll, 1961)
(Sber. Österr. Akad. Wiss. Mat. Nat., 170 (7/10): 285)

(Pl. 5, fig. 27 ♂)

Material examinat:
1 ♂ din Orşova capturat în 6.VII.1967 pe teritoriile care acum sunt 
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acoperite de apele lacului de acumulare de la Porţile de Fier. I [prep. genit. nr. 
2733 ♂]. 

 Descriere sumară: Armătura genitală masculă are valvula, mai mult 
sau mai puţin dreptunghiulară, distanţată faţă de sacculus, alungită, uşor 
curbată şi rotunjită la marginea externă. Paravalvula este dezvoltată şi ocupă 
suprafaţa internă a valvei, până la pliul sacculus. Transtila este destul de lungă 
şi subţire. Sacculus este aprox. triunghiular, cu marginea ventrală rotunjită. În 
extremitatea dorso caudală sacculus are un pinten mic, bine chitinizat, îndrep-
tat spre marginea costală.. Pliul sacculus are lăţime constantă pe toată marginea 
inferioară. Penis este scurt conic, umflat lateral în porţiunea centrală, unde 
este şi mai bine chitinizat. Tegumen este mai mult sau mai puţin dreptunghiu-
lar. Ductus ejaculatorius, în jumătatea anterioară, are o porţiune prevăzută cu 
spini rari, urmată imediat de o altă porţiune, puţin mai scurtă, prevăzută cu 
spini mai mari şi mai deşi.

Arealul speciei cuprinde regiunile limitrofe nordului Mării Medit-
eraniene din Franţa până în Grecia, Macedonia şi fosta Jugoslavia. Pentru 
fauna României această specie este nouă.

Klimeschja brunneosignata (Toll, 1944)
(Zeit. Wien. Ent. Ges., 29: 242-47)

(Pl. 5,, fig. 28 ♂) 

Material examinat:
1 ♂ de la Ponoare capturat în 25.VI.1971 la lumină artificială, pe pereţii 

Casei laborator [prep. genit. nr. 3149 ♂].
Descriere sumară: Capul, palpii labiali şi toracele sunt acoperiţi cu 

solzi albicioşi. Antenele, începând cu al patrulea articol sunt inelate cu brun-
negricios, scapus are o tufă de peri albicioşi, cu o uşoară nuanţă gălbuie 
spre vârf. Aripile anterioare au culoarea de fond brună-gălbui deschisă, cu 
o stropitură rară de solzi lungi, mai mult sau mai puţin dezvoltaţi. Marginea 
costală pe toată lungimea ei are o bandă albicioasă, cu franjurii la fel. De-a 
lungul trunchiului radial, a trunchiului median şi a cubitalei 1, se observă o 
umbră de desen format din stropitura fondului, care aici se îndeseşte uşor.

Armătura genitală masculă are valvula lungă, destul de subţire şi 
măciucată. Sacculus semioval se caracterizează prin pliul de pe marginea 
inferioară, care în partea lui superioară este puternic chitinizat şi mărginit cu 
o formaţie spiniformă, caracteristică, puternic chitinizată. Cornuti ca o bandă 
subţire, lungă, curbată.

Specia este cunoscută numai din Portugalia, Spania şi Franţa. Pentru 
fauna României este nouă.

Suirea alnifoliae (Barasch, 1934)
(Deut. Ent. Zeits., 1934: 36)

(Pl. 5, fig. 29 ♂)
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Fig 25. Amseliphora (Amseliphora) discordella (Zeller, 1849), idem
Fig 26. Orthographis (Monotemachia) auricella (Fabricius, 1794), idem
Fig 27. Multicoloria quadristraminella (Toll, 1961), idem
Fig 28. Klimeschja brunneosignata (Toll, 1944), idem
Fig 29. Suirea alnifoliae (Barasch, 1934), idem
Fig 30. Kasyfia orbitella (Zeller, 1849) 
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Material examinat:
1 ♂ din pădurea Gârboavele prins în 26.V.1972 la lumină artificială pe 

terasa cabanei Căprioara, în zona forestieră protejată [prep. genit. nr. 3050 
♂].

Descriere sumară: Palpii, capul şi toracele sunt acoperiţi cu solzi brun-
deschis. Primele patru articole antenale sunt gri-gălbui, restul flagelului, în 
afară de partea terminală, este inelat cu brun. Aripile anterioare au culoarea 
de fond gri-brună gălbuie, cu o stropitură de solzi mici şi deşi brun întunecaţi. 
Marginea costală are o bandă albă pe toată lungimea ei. O linie difuză anală şi 
alta, mai scurtă, cubitală au o culoare negricioasă.

Armătura genitală masculă are valvula scurtă uşor măciucată. Sacculus 
ascuţit triunghiular are un pinten dorso caudal curbat spre partea anterioară, 
care depăşeşte vârful valvulei, dublând rotunjirea acesteia, fără să o atingă. 
Penis, conic, este puţin chitinizat şi uşor curbat.

Exemplarul meu se deosebeşte uşor de cel descris de Toll (1962) la 
culoarea şi desenul aripii, motiv pentru care am dat descrierea de mai sus.
Semnalez acum această specie în fauna României pentru a doua oară, după 
Baldizzone & al 2003.

 
Dumitrescumia cecidophorella (Oudejans, 1972)

(Ent. Ber., Amsterdam, 32: 120)
(Pl.  9, fig. 54 ♀)

Material examinat:
1 ♀ de la Orşova în 6.VII.1967 capturată în zona care a fost ulterior 

acoperită de apele lacului de acumulare de la Porţile de Fier 1 [prep. genit. nr. 
2968 ♀]. 

Descriere sumară: Capul, palpii labiali, toracele şi aripile au culoa-
rea gri-gălbui pai. Aripile au o slabă stropitură de solzi ceva mai întunecaţi, 
răspândiţi pe întrega lor suprafaţă. În treimea bazală şi în zona anală se observă 
o stropitură de solzi lungi gri, foarte deschişi. Antenele sunt inelate pe toată 
lungimea lor, cu brun întunecat.

Armătura genitală femelă are placa postvaginală în formă trapeziodală, 
iar placa prevaginală este alungită şi uşor curbată. Introitus vaginae cilin-
dric, cu antrum uşor curbat şi o şipcă centrală foarte puţin evidenţiată, care 
se întinde până la limita apofizes anterioares. În zona centrală a aceteia apare 
o zonă spiniferă ca un manşon. Apophyses posteriores sunt de două ori mai 
lungi decât cele anteriores. Signum, ca o ghiară mică.

Specia a fost semnalată în Europa din Franţa şi Italia, până în Rusia. 
În lista lepidopterelor europene (Karsholt & Razowski, 1996) specia este 
menţionată, fără suportul necesar şi în fauna României. O semnalez abia acum 
ca nouă pentru fauna României. 
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Fig 31. Augasma aeratella (Zeller, 1839 ), armătura genitală ♀
Fig 32. Casas albella (Thumberg, 1788), idem 
Fig 33. Cornulivalvulia vicinella (Zeller, 1949), idem 
Fig 34. Lavaria lassella (Staudinger, 1859), idem
Fig 35. Patzakia nutantella (Mühlig & Frey, 1857), idem
Fig 36. Aureliania pratella (Zeller, 1871), idem
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Fig 37. Aureliania obscenella (Herich.Schäffer, 1855), idem
Fig 38. Paravalvulia spiraeella (Rebel, 1916), idem
Fig 39. Perygra adjunctella (Hodgkinson, 1882), idem
Fig 40. Goniodoma auroguttella (Fischer v Roslerstamm, 1841), idem
Fig 41. Klinzigedia onopordiella (Zeller, 1849), idem
Fig 42. Zangheriphora laricella (Hübner, 1817), idem



120

Fig 43. Orghidania gryphipennella (Hübner, 1796), idem 
Fig 44. Agapalas vacciniella (Herich.Schäffer, 1861), idem
Fig 45. Helvalbia lineolea (Haworth, 1828), idem
Fig 46. Haploptilia prunifoliae (Doets, 1944), idem 
Fig 47. Haploptilia spinella (Schrank, 1802), idem
Fig 48. Agapalsa lusciniaepennella (Treitsche, 1833), idem
Fig 49. Haploptilia kroneella ( Fuchs, 1899), idem
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Fig 50. Amseliphora (Amselghia) rectilineella (Fischer v Roslerstamm, 
1843), idem 
Fig 51. Amseliphora (Amseliphora) trifariella (Zeller,1849), idem
Fig 52. Orthographis (Monotemachia) auricella (Fabricius, 1794), idem
Fig 53. Apista (Metapista) dignella (Toll, 1961), idem
Fig 54. Dumitrescumia cecidophorella (Oudejans, 1972), idem
Fig 55. Kasyfia orbitella (Zeller, 1849), idem.
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Kasyfia orbitella (Zeller, 1849)
(Linn. Ent., 4: 385)

(Pl. 5, fig. 30 ♂) (Pl. 9, fig. 55 ♀)

Material examinat:
1 ♀ de pe Mt. Toance (Masivul Rarău) la aprox 1300 m, capturat în 28. 

VII. 1971, la lumina unui petromax [prep. genit. nr. 2728]. 
Descriere sumară: 
Capul, palpii labiali, toracele, antenele şi aripile au culoarea brună. 

Trunchiul median, cubitala şi anala 1 au o umbră foarte uşoară de desen.
Armătura genitală femelă are placa prevaginală aproape semicirculară. 

Introitus vaginae ca o cupă cu margini prelungite.O zonă spinoasă centrală 
se prelungeşte dincolo de apophyses anteriores, de unde ductus bursae este 
prevăzut cu un manşon de spini puternic dezvoltat. Care este urmat, la o 
mică distanţă, de o porţiune uşor şi omogen punctată. Signum ca o ancoră 
asimetrică. 

Specia este răspândită în Europa Centrală, ţările vecine şi până în Ru-
sia. Cea mai apropiată staţiune cunoscută este: Cernăuţi (Ucraina) de unde a 
fost semnalată în 1906 de baronul C. Hormuzaki. Pentru fauna României 
specia este nouă.
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