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Dinamica speciilor de Coleophoride (Lepidoptera) 
în sezonul cald 2005 

în localitatea Sânmarghita, judeţul Mureş, România 

Vasile Vicol 

Resume

La dynamique des espèces de Coleophoridae (Lepidoptera) 
dans la chaude saison 2005 dans le localité Sânmarghita (Mureş, 
Roumanie)

On donnent des dates en ce qui concerne l’observation et 
la collection d’un nombre de 319 exemplaires et 39 especes de la 
Famille Coleophoridae (Lepidoptera). L’activite s’est deroulee 
en localite Sânmarghita du district Mureş, România (code zooge-
ographique UTM: kM 94) dans la saison chaude 2005 sur periode 
etendue entre 29-30 mai et 13-14 septembre en 5 stades et 17 nuits. 
coleophora succursella H.S. est signalee pour la premiere fois dans 
la faune lepidopteres de Roumanie 

On enumere une espece nouvelle pour la science: coleophora 
gageai nov. sp., qui reprezente le sujet d’une ouvrage separee. 

Rezumat

Se dau date privind observarea şi colectarea a 319 exemplare 
cu 39 specii din Familia Coleophoridae. Activitatea s-a desfăşurat 
în localitatea Sânmarghita, judeţul Mureş, Transilvania (cod zoog-
eografic UTM: KM 94) în sezonul cald 2005 pe perioada cuprinsă 
între 29-30 mai şi 13-14 septembrie în 5 etape şi 17 nopţi. coleo-
phora succursella H.S. este semanlată pentru prima dată în fauna 
României şi se enumeră o specie nouă pentru ştiinţă, coleophora 
gageai nov.sp. care formează subiectul unei lucrări separate. 

Mots clé: Dinamica speciilor, Coleophoridae, coleophora succursella H.S., 
coleophora gageai nov. sp
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Introducere.
Activitatea de observare şi colectarea materialului din acest grup de mi-

crolepidoptere, s-a desfăşurat în zona localitatăţii Sânmarghita, judeţul Mureş, 
Transilvania, România (codul zoogeografic UTM: KM 94) în sezonul cald al 
anului 2005 între 29-30 mai şi 13-14 septembrie, perioadă favorabilă speciilor 
de Coleophoridae. Datele obţinute se referă la un număr de 319 exemplare 
repartizate pe 5 etape şi 17 nopţi de observare şi colectare a speciilor din 
familia menţionată. Pentru fiecare etapă sunt menţionate date cu privire la 
caracteristicile astronomice (faza lunii), meteorologice (temperatura aerului, 
nebulozitate, mişcarea aerului, precipitaţii) şi cantitative (număr exemplare, 
număr specii). 

Determinarea materialului problematic s-a realizat prin efectuarea 
probelor cu armătura genitală masculă şi armătura genitală femelă. Enumera-
rea speciilor în tabel se realizează conform sistematicii şi regulelor nomencla-
torice din lucrarea karshOlT & razOWski 1996. The Lepidoptera of Europe 
– a distributional checklist. Au fost identificate un număr de 39 specii. Se 
menţionează coleophora gageai nov.sp., specie nouă pentru ştiinţă care con-
stituie subiectul unei lucrări separate şi se semnalează pentru prima dată în 
fauna României specia coleophora succursella H.S. 

 
Rezultate şi discuţii

Date astronomice şi meteorologice.
Etapa I-a. Sfârşitul lunii mai, luna iunie. 
29-30 V: ultimul pătrar, timp favorabil; 17-18 VI: spre lună plină, timp 

favorabil; 24-25 VI: spre ultimul pătar, timp răcoros. Observate şi colectate: 
67 exemplare, 20 specii. 

Etapa II-a. Începutul lunii iulie (European Moths Nights) 
1-2 VII: spre lună nouă, cer înnorat fără precipitaţii, temperatura aerului 

160C., 180C., perioada de observare de la ora 10 seara la 5 dimineaţa; 3-4 VII: 
spre lună nouă, cer parţial înnorat fără precipitaţii, temperatura aerului 140C., 
150C, seara vânt răcoros neprielnic pentru microlepidoptere. 

74 exemplare colectate, 21 specii. 
Etapa III-a. Luna iulie.
15-16 VII: primul pătrar, timp favorabil, perioada de observare şi colec-

tare de la ora 10 seara la ora 4 dimineaţa. 22-23 VII: lună plină, timp răcoros, 
perioada de colectare de la ora 10 seara la ora 2 noaptea. 28-29 VII: ultimul 
pătrar, timp favorabil, temperature aerului 200C., 250C., noapte caniculară, 
perioada de observare şi colectare între ora 10 seara şi 4 dimineaţa. Densitate 
mare de insecte pe pânza ecranului şi în jurul becului. Material colectat: 57 
exemplare, 17 specii.

Etapa IV-a. Luna august.
3-4 VIII: timp favorabil, temperatura aerului de la 240 C. spre 170 C. 

dimineaţa. Densitate mare de insecte. Au fost observate sfingide şi arctiide 
mari în jurul becului la lumină. 10-11 VIII: primul pătrar, dimineaţa înnorat 
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şi precipitaţii slabe, temperatura aerului dimineaţa 110, densitate mică de lepi-
doptere pe pânza ecranului. 21-22 VIII: noapte ce a urmat după o săptămână 
de ploi abundente, lună plină, temperatura aerului 180 C., seara, 140 C., noap-
tea. 28-29 VIII: ultimul pătrar, timp favorabil, temperatura aerului seara 190C., 
150C.,dimineaţa, cer fără nori, densitate mare de insecte pe pânza ecranului.
Perioada de observare între ora 9 seara şi 5 dimineaţa. 30-31 VIII: spre lună 
nouă. Noaptea cer senin, dimineaţă parţial acoperit de nori, temperatura aeru-
lui seara 190C., dimineaţa 150C. Densitate mare de insecte. Material colectat 
91 exemplare, 17 specii. 

Etapa V-a. Prima jumătate a lunii septembrie.
2-3 IX: lună nouă, vreme răcoroasă. Temperatura aerului seara 150 C., 

în timpul nopţii spre 100 C., densitate mică de insecte pe pânza ecranului, nu-
meroase exemplare din specii de tipulide şi psichodide (Dipterae). 6-7 IX: 
spre primul pătrar, temperatura aerului 160 C., seara spre 60 C., dimineaţa, 
ceaţă spre dimineaţă, densitate mică de insecte. 13-14 IX: la primul pătrar. 
Vreme călduroasă, temperatura aerului seara 240C., noaptea 120C., precipitaţii 
slabe la ora 3 şi dimineaţa. Densitate mare de insecte pe pânza ecranului şi în 
jurul becului. Material colectat: 28 exemplare, 8 specii. 

Tabelul 1
Dinamica speciilor de Coleophoridae.

Taxon Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V
Coleophora ochripennella Z. 5 1 - - -
C. prunifoliae Doets
 (pseudoprunifoliae Căp.)

1 2 - - -

C. trifolii Curtis. 4 4 1 - -
C. alcyonipennella kollar - 7 2 14 4
C. medelichensis krone 12 13 - - -
C. genistae Stt. - - 1 - -
C. fringilella Z. - - - 1 -
C. ballotella F..v R. 2 9 9 - -
C. bernoulliella Goetze
(anatipennella Hb.)

3 - - - -

C. chamaedriella Bruand - - - 5 1
C. serpylletorum E. Hering 7 4 7 1 -
C. gallipennella Hb. 1 - - - -
C. coronillae Z. 1 - - - -
C. vibicigerella Z. 7 - 1 - -
C. conspicuella Z. 2 2 1 2 -
C. partitella Z. 2 7 1 - -
C. astragalella Z. 1 2 - 1 -
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Taxon Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V
C. ornatipennella Hn. 2 6 - - -
C. glaucicolella Wood 3 2 - 16 1
C. taeniipennella H.S. 5 - - - -
C. halophilella Zimmermann - - - - 1
C. therinella Tengstr. 1 1 1 - 4
C. motacillella Z. - - - 1 -
C. sternipennella Zett. (flav-
aginella L. & Z)

- - 1 12 -

C. versurella Z. - 1 - 7 8
C. artemisicolella Bruand - - 8 1 -
C. succursella Herrich-Schaffer 
1855

- 1 - - -

C. campestriphaga Bald. & Patz. - 2 - - -
C. peribenanderi Toll - 1 - 1 -
C. striatipennella Nylander - 4 3 4 -
C. albicans Z. (artemisiella Scott) 1 2 - - -
C. argentula Stph. 5 - 2 10 8
C. gageai sp. nov. - - 1 - -
C. granulatella Z. (artemisiae
 Muhlig)

- - 14 - -

C. adspersella Benender - - 1 12 -
C. clypeiferella O. Hofmann - - - 2 -
C. binotapennella Dup. - - - - 1
C. unipunctella Z. - - 3 1 -
C. onopordiella Z. 3 2 - - -

Observaţii.
1). 39 specii din Familia Coleophoridae colectate în sezonul 2005 reprezintă 34,2 
% din 114 specii cunoscute în Transilvania ! 
2). Coleophora artemisicolella Sircom Specie semnalată recent în fauna de micro-
lepidoptere din România (Vicol V. – 2005). 
3) coleophora succursella Herrich-Schaffer, 1855 specie nouă pentru fauna 
României (Lepidoptera, Coleophoridae).
 

Material la dispoziţie: 1 exemplar mascul Sânmarghita 1-2 VII 2005 
(pr.genit. 3934) 

Descriere: Anvergura 10-13 mm. Antenele inelate albicios cu maro-
cenuşiu. Aripile anterioare galben-lutos deschis cu linii albe presărate cu sozi 
negri. Marginea costală şi o linie subcostală late, curat albe. Franjurii marginii 
costale până la apex albi. (Fig. 1). Fluturii zboară în luna iulie. Sacul larvar 
cilindric subţiat puternic posterior. Larva în luna mai, iunie pe artemisia vul-
garis, a. alba şi a. campestris. Specie europeană. 
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Armătura genitală masculă (Fig. 2) Gnathos oval, tegumen îngust me-
dian, valvele lungi, îngroşate treptat apical, sacculus lat cu o prelungire dorsă-
caudală lungă şi arcuită, aedeagus cu două baghete sclerificate inegale, fiecare 
cu vârful îndoit şi ascuţit la vârf. Cornutus subţire, transtilla lată. 

Armătura genitală femelă (Fig. 3) papile anale mici, triunghiulare, 
apofizele anterioare şi apofizele posterioare scurte, sterigma cu doi lobi laţi, 
marginile distală şi proximală drepte, ostium bursae circular, antrum cilindric, 
umflat proximal, ductus bursae în prima parte cu două benzi de spinuli scurte 
şi groase, sigma caracteristică. 

 4). coeophora gageai nov sp. Speci e nouă pentru ştiinţă ! Apare în 
lucrare separată. 

Fig. 1.  coleophora succursiella Herrich-Schäffer, 1855 - Desenul aripilor ante-
rioare (după herrich-schäFFer, 1855)

Fig. 2. coleophora succursiella Herrich-
Schäffer, 1855 Armătura genitală masculă

Fig. 3. coleophora succurs-
iella Herrich-Schäffer, 1855 
Armătura genitală femelă (după 
TOll, 1952
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