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Contribuţii la cunoaşterea faunei de macrolepidoptere din 
Câmpia Careiului (jud. Satu Mare)

tiBoR-CsaBa vizaueR 

Abstract

Contributions to the knowledge of the Carei Plain Macrolepi-
doptera fauna (Satu Mare County, Romania)

the Carei Plain geographically belongs to the Western Plain 
of romania, and is characterized by the alternation of sand dunes 
interspersed with interdunal wetlands. after deforestation of the na-
tive forests black locust, oak, and pine were planted for binding the 
sand dunes. open areas were included in agricultural use for crops 
and pastures on one hand, or vineyards and orchards on the other. 

the macrolepidoptera fauna of the carei Plain was investi-
gated in august 2004, using light traps and entomological nets. the 
purpose of this research was the funding of new protected areas, 
which has been completed with the establishment of ”câmpia ca-
reiului” site of community importance. 

A total number of 273 macrolepidoptera species have been 
reported, of which two species protected under the eu Habitats Di-
rective: maculinea teleius (bergsträsser, 1779) and lycaena dispar 
(Haworth, 1802). other rare species reported are: euthrix potatoria 
(linnaeus, 1758), drepana curvatula (Borkhausen, 1790), teph-
ronia sepiaria (Hufnagel, 1767), odontognophos dumetata (tre-
itschke, 1827), polyphaenis viridis (Villers, 1789),  treitschkendia 
tenuialis (rebel, 1988).

Key words: natura 2000, threatened status, sand dunes, maculinea teleius, 
euthrix potatoria

Introducere
În perioada preaderării României la Uniunea europeană, în ţara noastră 

s-au intensificat cercetările floristice şi faunistice care au vizat identificarea 
populaţiilor de specii protejate prin cele două directive comunitare referitoare 
la protecţia şi conservarea biodiversităţii. suportul legal al acestor cercetări a 
constituit ordonanţa de Urgenţă a guvernului nr. 236/2000 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sǎlbatice, care a fost modificat şi aprobat ulterior prin legea nr. 462/2001. 
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Aceste acte normative au reprezentat un prim pas către integrarea legislaţiei 
comunitare în cea autohtonă din acest domeniu. În anul aderării României 
aceste acte normative au fost substituite de către ordonanţa de Urgenţă a gu-
vernului nr. 57/2007.

În anii 2004-2005 guvernul României a demarat procedura de com-
pilare a informaţiilor referitoare la distribuţia tipurilor de habitate şi a spe-
ciilor de floră şi faună spontană, incluse în anexele Directivelor Habitate şi 
Păsări. Această activitate a necesitat un efort considerabil, solicitând o colab-
orare vastă şi coordonarea activităţilor instituţiilor statului privind protecţia 
mediului, atelierelor ştiinţifice de specialitate şi a sferei civile de mediu din 
românia. 

Rezultatul efortului depus în vederea insituirii siturilor de importanţă 
comunitară (sci) în România s-a materializat prin ordinul ministerului me-
diului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă 
a reţelei ecologice europene natura 2000 în România. Un număr însemnat 
din cele 273 de situri natura 2000 declarate la nivelul României se datorează 
iniţiativei şi rezultatelor studiilor efectuate de către biologi în anii precedenţi.

lucarea de faţă cuprinde o parte din rezultatele cercetărilor realizate 
în câmpia careiului, a cărui scop final a fost  instituirea unor arii naturale 
protejate în această zonă, cel puţin a unui sit natura 2000. iniţiativa aparţine 
societăţii Române de Herpetologie, care a obţinut o finanţare de la Fundaţia 
pentru Parteneriat din miecurea ciuc şi a coordonat cercetările pe teren. 
Proiectul intitulat “site-uri natura 2000 în câmpia careiului” a angrenat 
un număr însemnat de specialişti biologi pe diverse domenii: botanică, lepi-
doptere, hymenontere, herpetofaună, ornitofaună, chiropterofaună etc. Deşi 
s-a propus constituirea unui parc natural transfrontalier, respectiv s-a depus 
documentaţia în vederea instituirii şi extinderii a 15 arii naturale protejate de 
interes local sau naţional, până în prezent aceste eforturi s-au materializat prin 
declararea sitului Rosci0020 câmpia careiului, cu  o suprafaţă de 24.224 
ha.

Zona cercetată cuprinde câteva arii naturale protejate de interes 
naţional, declarate prin legea 5/2000 şi administrate în perioada cercetării 
de către societatea carpatină Ardeleană, filiala satu mare: Dunele de nisip 
de la Foieni, Pădurea Urziceni şi mlaştina Vermeş. Aceste rezervaţii naturale 
au fost prioritare în cercetările derulate, cea mai investigată zonă fiind zona 
Rezervaţiei naturale Dunele de nisip de la Foieni.

Din rezultatele cercetărilor până în prezent a fost publicată lista 
faunistică a speciilor de furnici (Hymenoptera: Formicidae) (MaRkó 2008). 
Valoarea sitului cercetat din punct de vedere al biodiversităţii este evidenţiat 
şi prin faptul că din cele 103 specii de formicide cunoscute din România, aici 
s-au semnalat 29 de specii, inclusiv o specie nouă pentru fauna României: 
lasius psammofilus Seifert, 1992 (MaRkó 2008). 
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Descrierea zonei cercetate
câmpia careiului, localizată în partea de nord-vest a României, 

se întinde prin împrejurimile şi în special la sud-vestul oraşului carei (jud. 
satu mare). Din punct de vedere geografic aparţine câmpiei de Vest, fiind 
parte integrantă a câmpiei înalte de dune din stânga tisei – câmpia niru-
lui. nisipurile continentale ale câmpiei nirului se întind de-a lungul graniţei 
de nord-vest a României, deţinând o treime din suprafaţa totală a nisipurilor 
din ţara noastră. Această unitate geomorfologică ocupă extremitatea vestică 
a judeţelor satu mare şi Bihor însumând o suprafaţă de circa 27.000 ha. la 
nord este mărginită de câmpia ecedea, la vest de câmpia careiului, la sud 
de Valea ierului iar la vest de graniţa de stat româno–maghiară. la marginea 
câmpiei nirului se întind o serie de localităţi dintre care unele au vatra la 
mică distanţă de periferia nisipurilor sau chiar pe acestea: Urziceni, Urziceni-
Pădure, Foieni, ciumeşti, sanislău, Pişcolt, Resighea, curtuiuşeni, Valea lui 
mihai şi Şimian. În interiorul câmpiei nirului sunt amplasate localităţile: 
Viişoara, Horea, scărişoara nouă şi Voivozi (ordin mmDD nr.1964/2007). 

câmpia careiului se prezintă ca o prispă mai înaltă faţă de unele 
câmpii limitrofe, având altitudini cuprinse între 120-163 m. Relieful format 
în pleistocen a fost modelat prin eroziunea fluviatilă. spaţiul analizat este 
localizat în partea de nord-vest a câmpiei careiului şi aparţine teritoriului 
caracterizat de prezenţa nisipurilor de dune, a căror vârstă a fost determinată 
ca fiind Pleistocen superior – Holocenă. sub aspect orografic, această porţi-
une este alcătuită din mai multe şiruri de dune sub forma unor culmi netede, 
a căror înălţime atinge 6-12 m, mai rar 20 m, alungite pe direcţia ne – sV şi 
lungi de 1-1,5 km, dar uneori până la 3 km, late de 100 – 400 m, cu pante la-
terale ce variază între 5-10º. nisipurile dunelor provin din remanierea eoliană 
a celor fluviatile, vânturile predominante în acest proces fiind cele din nord, 
nord-vest, nord-est şi vest. În nord, unde apa freatică este mai adâncă, dunele 
sunt asimetrice şi mai puţin fixate. spaţiile interdunale – vechi albii părăsite 
ale unor râuri – alcătuiesc locuri plane şi mlăştinoase, acoperite cu un strat 
de nisip foarte subţire şi mai fin cu o lăţime de 0,5 – 1,5 km (Benedek 1969).

Pe nisipurile din nord-vestul ţării predomină psamosolurile acide, 
în a căror structură se găsesc benzi limonitizate suprapuse, care au capaci-
tatea sporită de a reţine apa de infiltraţie. câmpia careiului se caracterizează 
prin prezenţa molisolurilor foarte fertile. Pe alocuri apar şi soluri halomorfe, 
reprezentate în special de soloneţuri. Apariţia noilor sărături se constată în 
special pe terenurile desecate, fenomen care se petrece acolo, unde nivelul 
apei freatice se găseşte deasupra adâncimii critice (kaRáCsonyi 1995).  

 tipul de climă este temperat continental moderat, de câmpie, cu nu-
anţe panonice circulaţia generală a atmosferei are ca specific advecţii de aer 
temperat oceanic din vest şi nord-vest, în special vara, in timp ce pe timpul 
iernii sunt înregistrate şi pătrunderi de aer arctic din nord. Faţă de cele men-
ţionate, sunt înregistrate şi invazii de aer mediteranean din sud-vest şi sud 
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(Posea 1997). Verile sunt mai puţin călduroase, iar iernile ceva mai blânde 
decât în general în restul ţării (kaRáCsonyi 1995).

temperatura media anuală este de 9.5 – 9º c la carei, fiind valoarea 
cea mai scăzută din câmpia de Vest, ceea ce se explică prin influenţa exce-
sului de umiditate din solurile ecedei, unde evaporarea consumă mai multă 
căldură. De asemenea, pe culoarul ierului şi pe văile dintre dunele din câmpia 
careiului sunt înregistrate şi slabe inversiuni de temperatură (Posea 1997).

În ceea ce priveşte cantitatea de precipitaţii, mediile anuale oscilează 
în jurul valorii de 600 mm, respectiv aproximativ 580 mm la graniţă (carei 
– 584 mm). cele mai ploioase luni sunt iunie şi iulie, pentru ca la polul opus 
să se situeze lunile ianuarie şi februarie. evaporaţia are o valoare mai ridicată 
decât cantitatea de precipitaţii doar în lunile iulie – septembrie, în schimb 
excesul de umiditate reprezintă o caracteristică definitorie a acestui teritoriu, 
chiar şi în condiţiile puternicei intervenţii antropice de canalizare şi drenaj 
(Posea 1997).

teritoriul nisipurilor din nord-vestul ţării se găseşte în zona de silvo-
stepă, pădurile iniţiale fiind dominate de stejarul pedunculat (Quercus robur)
(szaBó A. 1996). evoluţia vegetaţiei se află sub puternica influenţă a condiţii-
lor naturale şi a activităţii antropice. ca mod de utilizare a terenului, în trecut 
câmpia a fost împădurită în mare parte cu salcâm, dar şi cu stejar, necesare 
pentru fixarea dunelor, fiind ulterior valorificat agricol pentru diferite culturi 
(cereale, cartofi timpurii, floarea soarelui, tutun, tomate etc.) şi plantări de 
viţă-de-vie şi pomi fructiferi, în special în spaţiile interdunale. Dispariţia ve-
getaţiei lemnoase a fost favorizată şi de lucrări de canalizare realizate în acest 
spaţiu, cu repercursiuni asupra drenajului apelor de suprafaţă şi subterane 
(Posea 1997, PoP 2005). 

Scurt istoric la cercetărilor lepidopterologice în judeţul Satu Mare
Fauna de lepidoptere din judeţul satu mare a fost investigată 

mai ales în ultimele patru-cinci decenii. câteva specii colectate în anul 1973 
din mai multe localităţi a judeţului sunt publicate de către BoB (1975). Însă 
majoritatea semnalărilor faunistice au fost realizate de către fraţii szaBó Gy-
ula/iuliu şi szaBó endre/Andrei din satu mare. cercetările lor s-au derulat 
mai ales în zona localităţilor Berveni, Foieni, moftinul mic, negreşti-oaş, 
noroieni, oţeloaia, Păuleşti, turulung, turulung Vii, satu mare, Viile satu 
mare, Pădurea cioncheşti, Pădurea ghirişa, Pădurea mujdeni, Pădurea 
sărăuad, Valea turului, munţii gutâi, munţii oaşului etc. (szaBó a. 1982, 
1986, 1986-1987, 1996, szaBó i. 1996a, 1996b). 

una dintre cele mai însemnate descoperiri lepidopterofaunistice din 
judeţul satu mare a fost identificarea unei populaţii de lycaena helle ([Denis 
& schiffermüller], 1775) în Pădurea mujdeni (BáLint 1981, BáLint & szaBó 
1981, szaBó a. 1982, 1996, szaBó i. 1996b, 1996c etc.). argynnis laodice 
(Pallas, 1771) este considerată o altă raritate faunistică, considerat relativ 
frecvent în judeţul satu mare (sChneideR 1971, szaBó a. 1986-1987, szaBó i. 
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1996). Din materialul colectat din acest judeţ au fost descrise două subspecii 
noi pentru ştiinţă, care sunt considerate doar forme sau sinonime de către 
Rákosy şi colab. (2003): neptis rivularis latefasciata Hassler & Weber, 1982 
(szaBó a. 1996, szaBó i. 1996a etc.) şi ethmia lugubris multidentata căpuşe 
& Szabó, 1983 (szaBó a. 1996, szaBó i. 1996b etc.). Primele exemplare din 
România a fluturelui apamea  tallosi au fost colectate de fraţii szaBó, datele 
fiind publicate de BáLint (1981). După Rákosy (1996) acest taxon a fost sem-
nalat iniţial sub forma de subspecie (apamea syriaca tallosi Kovács & Varga, 
1969), care a fost atribuită ulterior speciei apamea syriaca osthelder, 1933 
(Rákosy şi colab. 2003).

Din câmpia careiului sunt menţionate câteva specii rare la nivelul 
ţării, semnalate mai ales din Delta Dunării sau din alte puncte din Dobrogea, 
sau de pe nisipurile din banat: Zygaena laeta (Hübner, 1790), agrotis vestigi-
alis (Hufnagel, 1766), Hyssia cavernosa (eversmann, 1842), actinotia radio-
sa (esper, 1804) etc. (szaBó 1996b). o semnificaţie deosebită are identificarea 
prezenţei speciei colias myrmidone (esper, 1780) în zona dunelor de nisip de 
la foieni (szaBó a. 1986-1987, 1996, szaBó i. 1996a etc.). specie protejată 
în Uniunea europene prin Directiva Habitate, actual se află într-un proces 
drastic de declin la nivelul continentului (MaRhouL & doLek 2010). regresul 
speciei în România este dovedită şi prin faptul că nu a mai fost resemnalată 
de la Foieni din anul 1982; alte două exemplare din judeţul satu mare au fost 
colectate doar în anii 1979 şi 1986 (vizaueR 2010).

Date sporadice privind fauna de microlepidoptere din judeţul satu 
mare se regăsesc sporadic în lucrările care tratează grupe taxonomice de mi-
crolepidoptere din românia (kováCs & kováCs 1998a, 1998b, 2000a, 2000b, 
2001, 2003-2004, 2006a, 2006b). materialul examinat provin din colecţiile 
personale szaBó gy. 

În perioada derulării proiectului de inventariere a biodiversităţii din 
câmpia careiului, colectări şi observaţii lepidopterofaunistice au fost efectu-
ate de către Rákosy lászló şi vaRga Zoltán (iunie 2003, aprilie 2004, august 
2005), însă aceste date încă nu au fost publicate.

Material şi metode
În luna august 2004 am realizat două ieşiri a câte cinci zile în câmpia 

careiului, în vederea evaluării faunei de macrolepidoptere, respectiv iden-
tificarea şi cartarea speciilor protejate prin Directiva nr. 92/43/cee privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora şi fauna sălbatice (Di-
rectiva Habitate) din această zonă. scopul cercetării a fost fundamentarea 
documentaţiei necesare instituirii unui sit natura 2000 în această zonă. tabăra 
a fost instalată în Pădurea Foieni, de unde ne-am deplasat cu autoturism în 
diferite puncte ale câmpiei careiului, pentru colectări de noapte şi de zi. 
colectările de noapte s-au realizat în 8 nopţi (tabel 1) în zona localităţii Foie-
ni, preponderent în zona pădurii situată la vest de localitate. Fluturii de noapte 
au fost capturaţi la capcană ecran luminos, utilizând un bec 125 W cu vapori 
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de mercur alimentat de la generator portabil. Fluturii de zi au fost inventariaţi 
cu ajutorul fileului entomologic, în diferite tipuri de habitate deschise din zona 
localităţilor Foieni, Urziceni şi Horea (tabel.2).

lista speciilor a fost realizată pe baza clasificării şi nomenclaturii 
utilizată de către kaRshoLt & RazoWski (1996).  În lista speciilor am inc-
lus categoriile de periclitare atribuite de către Rákosy şi colab. (2003) pentru 
speciile de fluturi cu activitate nocturnă, iar pentru fluturii de zi inclusiv după 
lista roşie propusă de Rákosy (2002). Speciile de lepidoptere protejate, sem-
nalate din zona cercetată sunt incluse în Anexele 3, 4A şi 4B din ordonanţa de 
Urgenţă a guvernului nr. 57 din 2007 (Rákosy 2005).

Tabel 1 / Table 1 
Data şi tipul de habitat cercetat unde am realizat colectări la capcană luminoasă
Date and type of habitat where we made collections using light traps

Abrev. Data Localizare Tipuri de habitate
A 7/8.Viii. casa pădurarului pădure amestec
B 8/9.Viii. Zona psamofilă pajişte, margine pădure

C 9/10.Viii. Parcelă umedă margine pădure: mesteacăn, 
arin, salcie

D 10/11.Viii. Dună nisip lângă drum: mesteacăn, arin, 
pin

E 25/26.Viii. lângă casa pădurarului pădure amestec, zonă 
deschisă

F 26/27.Viii. lângă corturi pădure

G 27/28.Viii. lângă casa pădurarului pădure amestec, zonă 
deschisă

H 28/29.Viii. Parcela cu lucernă zonă deschisă, pădure

Tabel / Table 2 
Data şi tipul de habitat cercetat pentru evaluarea fluturilor diurni
Date and type of habitat studied to assess diurnal butterflies

Abrev. Data Loc. Tipuri de habitate/mod de utilizare a 
terenurilor

a 7.Viii. foieni pădure, drum forestier, puiet

b 8.Viii. foieni margine pădure, tufăriş, păşune, zonă umedă, 
drum forestier

c 9.Viii. Horea zonă umedă (cu s. officinalis), margine drum, 
pajişte

d 10.Viii. urziceni zonă umedă (cu s. officinalis), margine pădure, 
tufăriş, arătură
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Abrev. Data Loc. Tipuri de habitate/mod de utilizare a 
terenurilor

e 11.Viii. foieni pădure, drum forestier, puiet

f 26.Viii. foieni margine pădure, tufăriş, păşune, zonă umedă, 
drum forestier

g 28.Viii. foieni puiet (parcela 32 C)

h 29.Viii. foieni margine pădure, zonă umedă, canale, păşune, 
tufăriş

i 30.Viii. foieni margine pădure, zonă umedă, canale, păşune, 
tufăriş

j 31.Viii. foieni pădure

Rezultate şi discuţii
În urma cercetărilor am semnalat în total 273 specii de macrolepidop-

tere, dintre care 212 specii au fost colectate la capcană luminoasă (tabelul 3). 
În timpul zilelor de cercetare au fost semnalate 67 specii de macrolepidoptere 
(tabelul 4), dintre acestea doar 54 specii fluturi diurni (suprafam. Hesperi-
oidea şi Papilionoidea). Următoarele şase specii semnalate în timpul zilei au 
fost capturate şi la capcană luminoasă: lythria purpuraria (linnaeus, 1758), 
camptogramma bilineata (linnaeus, 1758), polypogon tentacularia (lin-
naeus, 1758), macdunnoughia confusa (Stephens, 1850), lymantria dispar 
(linnaeus, 1758) şi diacrisia sannio (linnaeus, 1758).

Tabel / Table3 
lista speciilor de lepidoptere nocturne colectate la capcană luminoasă 
list of nocturnal lepidoptera species collected using light traps
Abrevieri:  - categorii iuCn: DD – date deficitare, nt – aproape periclitaţi, VU 
– vulnerabili, en – periclitaţi, cR – critic periclitaţi; - puncte/noapte de colectare 
(vezi tabelul 1).

Nr.
sp.

Familia
 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H
1 Hepialidae triodia sylvina         +
2 lasiocampidae Dendrolimus pini  + + +  
3 lasiocampidae euthrix potatoria Cr  +  
4 lasiocampidae Gastropacha quercifolia nt  + + +  
5 lasiocampidae odonestis pruni nt  +  + +   +
6 Sphingidae Smerinthus ocellata   +  
7 Sphingidae laothoe populi   +  
8 Sphingidae Hyloicus pinastri  + +  
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Nr.
sp.

Familia
 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H
9 Sphingidae Hyles euphorbiae nt  +  
10 Sphingidae Deilephila elpenor nt  +  
11 Sphingidae Deilephila porcellus   + +  
12 Drepanidae thyatira batis  + + + + + +  +
13 Drepanidae Habrosyne pyritoides  + +  
14 Drepanidae tethea or nt  +  
15 Drepanidae Cymatophorina diluta nt  +  
16 Drepanidae Watsonalla binaria   + + + + + +
17 Drepanidae Drepana curvatula nt  + + + +
18 Drepanidae Drepana falcataria nt +        
19 Geometridae lomaspilis marginata   + +  
20 Geometridae ligdia adustata  + + + +  
21 Geometridae Heliomata glarearia   +  
22 Geometridae macaria notata  + + + +  
23 Geometridae macaria alternata  + + + + +  
24 Geometridae Chiasma clathrata   + + +
25 Geometridae Plagodis pulveraria   + +  
26 Geometridae Plagodis dolabraria nt + + + +  
27 Geometridae opisthograptis luteolata nt  +  
28 Geometridae epione vespertaria nt  +  
29 Geometridae apeira syringaria nt  + +  
30 Geometridae Artiora evonymaria Vu  +  
31 Geometridae Crocallis elinguaria   +  
32 Geometridae angerona prunaria nt + + + +  
33 Geometridae biston betularia  + + + + +  

34 Geometridae Peribatodes rhomboi-
daria   + + + + + +

35 Geometridae Deileptenia ribeata   +  
36 Geometridae Hypomecis roboraria  + + + + + +
37 Geometridae Hypomecis punctinalis   + + +  
38 Geometridae ascotis selenaria   + + +  
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Nr.
sp.

Familia
 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H
39 Geometridae ectropis crepuscularia   + + +  
40 Geometridae tephronia sepiaria   +  
41 Geometridae Cabera pusaria  + + + +  
42 Geometridae Cabera exanthemata nt  + + +
43 Geometridae lomographa temerata nt  +  

44 Geometridae odontognophos du-
metata Vu  +

45 Geometridae chlorissa viridata   + +  
46 Geometridae thalera fimbrialis   + +  
47 Geometridae Jodis lactaearia nt +  
48 Geometridae Cyclophora annularia nt  + +  

49 Geometridae Cyclophora quercimon-
taria Cr  +  

50 Geometridae timandra comae  + + + + + +
51 Geometridae Scopula immorata   + +  
52 Geometridae Scopula nigropunctata nt  +  
53 Geometridae Scopula ornata   +  
54 Geometridae Scopula immutata   +  
55 Geometridae idaea dimidiata   +  
56 Geometridae idaea subsericeata nt  + +
57 Geometridae idaea aversata  + + + + + + + +
58 Geometridae idaea rubraria Vu  +  
59 Geometridae idaea degeneraria  + + + + + +  
60 Geometridae idaea straminata  + + + + + +  
61 Geometridae idaea deversaria nt + + + +  
62 Geometridae lythria purpuraria nt  +  
63 Geometridae Xanthorhoe spadicearia   + +  
64 Geometridae Xanthorhoe ferrugata   +  
65 Geometridae Xanthorhoe fluctuata   +  
66 Geometridae Catarhoe cuculata   +  
67 Geometridae epirrhoe tristata   +  
68 Geometridae epirhoe alternata   +  
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Nr.
sp.

Familia
 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H
69 Geometridae epirhoe rivata   +  

70 Geometridae Camptogramma bilin-
eata   +  

71 Geometridae larentia clavaria   +  
72 Geometridae mesoleuca albicillata  + +  
73 Geometridae Pelurga comitata nt  + +  
74 Geometridae Cosmorhoe ocellata   + + +  
75 Geometridae Horisme tersata nt  +  
76 Geometridae Perizoma alchemillta   +  
77 Geometridae Perizoma lugdunaria nt  +  
78 Geometridae Perizoma flavofasciata nt +  
79 Geometridae eupithecia pygmaeata nt  +  
80 Geometridae eupithecia centaureata   +  
81 Geometridae eupithecia innotata   +  
82 Geometridae euchoeca nebulata   +  
83 Geometridae asthena albulata   +  
84 Geometridae minoa murinata   + +  

85 notodontidae thaumetopoea proces-
sionea Vu +   +     

86 notodontidae Clostera curtula   + +  
87 notodontidae Clostera pigra   + + +  
88 notodontidae Clostera anastomosis  + +  
89 notodontidae Cerura erminea nt + +  
90 notodontidae notodonta dromedarius   +
91 notodontidae notodonta tritophus   +  
92 notodontidae notodonta ziczac   +  
93 notodontidae Drymonia querna  + + + +  
94 notodontidae Pheosia tremula  + + + +  
95 notodontidae Pterostoma palpina   + +  
96 notodontidae Ptilodon capucina   + +  
97 notodontidae Ptilodon cucullina  + + +  
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Nr.
sp.

Familia
 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H
98 notodontidae Gluphisia crenata  + +  
99 notodontidae Phalera bucephala   + +  
100 notodontidae Stauropus fagi   + +  
101 notodontidae Harpyia milhauseri nt  +  
102 notodontidae Spatalia argentina  +  + +     
103 noctuidae moma alpium   + +  
104 noctuidae acronicta psi  +  
105 noctuidae acronicta leporina   +  
106 noctuidae acronicta megacephala  + +  
107 noctuidae acronicta strigosa nt  +  
108 noctuidae Craniophora ligustri  + +  
109 noctuidae Simplicia rectalis   + + +
110 noctuidae Paracolax tristalis    
111 noctuidae Herminia tarsicrinalis   +  
112 noctuidae treitschkendia tenuialis nt + + +  
113 noctuidae Polypogon tentacularia  + + + +  
114 noctuidae Pechipogo strigilata  + +  
115 noctuidae Zancloghnatha lunalis   +  
116 noctuidae Catocala nupta nt  +  
117 noctuidae Catocala promissa nt  +  
118 noctuidae Catocala electa Vu  +  
119 noctuidae lygephila pastinum nt  +  
120 noctuidae lygephila craccae   + +  
121 noctuidae laspeyria flexula  + + + + + +  
122 noctuidae Calyptra thalictri Vu  +
123 noctuidae Hypena proboscidalis  + + + + +  
124 noctuidae Hypena rostralis   +  
125 noctuidae Rivula sericealis  + + + + +  
126 noctuidae Colobochyla salicalis   + +  
127 noctuidae Diachrysia chrysitis   + + +  
128 noctuidae Diachrysia tutti   + +  
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 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H

129 noctuidae macdunnoughia con-
fusa   +  

130 noctuidae abrostola tripartita   + +  
131 noctuidae abrostola triplasia  + +  
132 noctuidae emmelia trabealis   +  
133 noctuidae Phyllophila obliterata nt  +
134 noctuidae Protodeltote pygarga  + + + +  
135 noctuidae Deltote deceptoria   +  
136 noctuidae Deltote bankiana   + + +  

137 noctuidae Pseudeostrotia can-
didula  +  

138 noctuidae eublemma purpurina   +  
139 noctuidae trisateles emortualis   +  
140 noctuidae elaphria venustula  + + + + +  
141 noctuidae Platyperigea kadenii nt  +
142 noctuidae Paradrina clavipalpis   +  
143 noctuidae Hoplodrina octogenaria   +  
144 noctuidae Hoplodrina blanda   + + + +
145 noctuidae athetis gluteosa nt  + + +  
146 noctuidae Dipterygia scabriuscula   +  
147 noctuidae Polyphaenis viridis Cr  +  
148 noctuidae thalpophila matura   + + +  
149 noctuidae trachea atriplicis   +  
150 noctuidae euplexia lucipara  + +  

151 noctuidae Phlogophora meticu-
losa   + +

152 noctuidae eucarta amethystina Vu  +  
153 noctuidae ipimorpha subtusa   +  
154 noctuidae Cosmia trapezina   +  
155 noctuidae apamea anceps   +
156 noctuidae oligia fasciuncula Vu +  
157 noctuidae Hydraecia micacea nt  + +  
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158 noctuidae Calamia tridens   +  
159 noctuidae Celaena leucostigma nt  +  
160 noctuidae lacanobia w-latinum   +  
161 noctuidae lacanobia thalassina   + +  
162 noctuidae lacanobia contigua   +  
163 noctuidae lacanobia suasa   + +  
164 noctuidae lacanobia oleracea   + + +
165 noctuidae lacanobia suasa   +
166 noctuidae Hada plebeja   +  
167 noctuidae mamestra brassicae   + +
168 noctuidae sideridis rivularis nt  +  
169 noctuidae Hecatera bicolorata   +  
170 noctuidae tholera cespitis   +
171 noctuidae mythimna turca  + + + + + +
172 noctuidae mythimna pallens   +  
173 noctuidae mythimna vitellina   +  
174 noctuidae mythimna albipuncta  + + + +  
175 noctuidae axylia putris   + + + +  
176 noctuidae ochropleura plecta   + +  
177 noctuidae Diarsia brunnea   +  
178 noctuidae noctua interposita   + +  
179 noctuidae noctua comes   +  
180 noctuidae noctua fimbriata   + + + + +  
181 noctuidae noctua tertia DD +  
182 noctuidae Xestia c-nigrum   + + + + +  
183 noctuidae Xestia baja   + +  
184 noctuidae Xestia xanthographa   + +
185 noctuidae agrotis crassa Vu  +  
186 noctuidae agrotis exclamationis   +  
187 noctuidae agrotis segetum  + + + + +  
188 noctuidae Agrotis vestigialis nt  +  



154

Nr.
sp.

Familia
 Specia Categ.

IUCN
Puncte/nopţi colectare

A B C D E F G H
189 Pantheidae Colocasia coryli  + + + +     
190 lymantriidae lymantria dipar  + + +  
191 lymantriidae euproctis chrysorrhoea  +  
192 lymantriidae euproctis similis   + + + + + + +
193 lymantriidae arctornis l-nigrum nt  + + + + + +
194 nolidae meganola togatulalis Vu        +
195 nolidae meganola albula nt +  
196 nolidae nola confusalis nt +  
197 nolidae Pseudoips prasinana  +   +  +   
198 arctiidae miltochrista miniata  + + + + +  
199 arctiidae Pelosia muscerda  + + + + + +
200 arctiidae lithosia quadra   + + + +  
201 arctiidae eilema lurideola   + +  
202 arctiidae eilema griseola nt  +  
203 arctiidae eilema complana   + + +  
204 arctiidae eilema palliatella nt  + +  
205 arctiidae eilema lutarella   + +  
206 arctiidae Dysauxes ancilla  + + + +  

207 arctiidae Phragmatobia fuligi-
nosa  + + + +  

208 arctiidae Spilosoma lutea  + + + +  
209 arctiidae Spilosoma lubricipeda   + +  
210 arctiidae Spilosoma urticae nt  +  
211 arctiidae Diacrisia sannio   + +  
212 arctiidae arctia caja   + + +     
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Tabel / Table 4 
lista speciilor de fluturi cu activitate diurnă 
list of lepidoptera species with diurnal activity
Abrevieri:  - categorii iuCn: DD – date deficitare, nt – aproape periclitaţi, VU 
– vulnerabili, en – periclitaţi; - puncte/zile de semnalare (vezi tabelul 2).

Nr.
sp. Specia IUCN 

2002
IUCN 
2003

Puncte/zile semnalare
a b c d e f g h i j

Fam. Sphingidae

1 macroglossum 
stellatarum     +  

Fam. Hesperiidae
2 erynnis tages   +         
3 Charcarodus alceae  + +   +  
4 Pyrgus malvae  + +    
5 Pyrgus armoricanus  +    
6 Hesperia comma  + + + +  +  
7 ochlodes venatus    + +   + +   
Fam. Papilionidae
8 Papilio machaon nt en      +     
Fam. Pieridae
9 leptidea sinapis  + + + + + + + + +  
10 Pieris rapae  + + + + + + +  
11 Pieris napi  + + + + + + + + +  
12 Pontia edusa   +   +  
13 Colias erate nt Vu  +  + +  
14 Colias croceus   +  + + + +  
15 Colias hyale   +   +  
16 Colias alfacariensis nt nt      +  +   
Fam. Lycaenidae
17 Hamearis lucina  +    
18 lycaena phlaeas   + +  + + +  
19 lycaena dispar Vu Vu  + +  +  
20 lycaena tityrus nt nt  + +  + + +  
21 lycaena thersamon Vu Vu   +  
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Nr.
sp. Specia IUCN 

2002
IUCN 
2003

Puncte/zile semnalare
a b c d e f g h i j

22 thecla betulae nt nt    +

23 neozephyrus 
quercus Vu Vu  +    

24 everes argiades  + + + +   +  
25 everes decolorata Vu Vu    + +  
26 Celastrina argiolus   +    

27 Pseudophilotes 
schiffermuelleri nt nt  +    

28 maculinea teleius en en  + +    
29 Plebeius argus   + +  + + + +  
30 Plebeius idas nt nt  +  + +  

31 Plebeius 
argyrognomon  + + +  + + + +  

32 aricia agestis   +  + +  

33 Polyommatus 
thersites DD DD  +  +  

34 Polyommatus icarus   + + +  + + +  

35 Polyommatus 
coridon nt    +  

Fam. Nymphalidae
36 argynnis paphia nt + +    +  + +  
37 issoria lathonia   + +  + + +  
38 boloria selene nt  +    
39 boloria dia     +  
40 Vanessa atalanta   + +  
41 Vanessa cardui   +   + +  
42 inachis io    + + +  
43 Polygonia c-album nt + + + + + +  
44 Araschnia levana nt + + + + + + + + +  
45 melitaea phoebe nt + + + +   +  
46 melitaea aurelia Vu  + +   + +  
47 melitaea athalia nt + + +   + +  
48 neptis hylas Vu Vu + +   +  
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Nr.
sp. Specia IUCN 

2002
IUCN 
2003

Puncte/zile semnalare
a b c d e f g h i j

49 Pararge aegeria    + +  
50 lasiommata megera   + +  +  

51 Coenonympha 
glycerion nt + + + +   + + +  

52 Coenonympha 
pamphilus  + + + +  + + +  

53 aphantopus 
hyperantus  + +    

54 maniola jurtina  + + + +  + + + +  
55 minois dryas nt + + +   +  +   
Fam. Geometridae
56 ematurga atomaria  + +         
57 idaea ochrata nt +    
58 lythria purpuraria nt  +    

59 Camptogramma 
bilineata  + +         

Am. Noctuidae

60 Polypogon 
tentacularia  +    

61 ectypa glyphica   +    

62 macdunnoughia 
confusa   +   + +  

63 autographa gamma    + + +  

64 Helicoverpa 
armigera    +  

Fam. Lymantriidae
65 lymantria dispar   +         
Fam. Arctiidae
66 Coscinia striata nt   + + + +  
67 Diacrisia sannio     +       

Speciile maculinea teleius (bergsträsser, 1779) şi lycaena dispar 
(Haworth, 1802) sunt incluse în Anexa ii din Directiva Habitate (92/43/cee), 
respectiv în Anexa ii din convenţia de la Berna. m.teleius a fost identificat 
în zilele de 9. şi 10. august 2004 în habitate umede cu sanguisorba officina-
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lis de lângă localităţile Horea şi Urziceni. specia este considerat periclitată 
(en) la nivel naţional (Rákosy şi colab. 2003), dar la nivel regional poate fi 
chiar critic periclitată (cR) (Rákosy 2002). l.dispar a fost identificat în zona 
Rezervaţiei naturale “Dunele de nisip de la Foieni” în zilele de 8. şi 26. au-
gust 2004, respectiv în habitatul umed cu sanguisorba officinalis de lângă lo-
calitatea Horea. specie vulnerabilă la nivel naţional (Rákosy şi colab. 2003), 
iar la nivel regional a fost cuprins într-un interval de la aproape periclitat (nt) 
până la critic periclitat (Rákosy 2002). 

Aceste specii au fost incluse în documentaţia de fundamentare a situ-
lui natura 2000 denumit Rosci0020 câmpia careiului, înfiinţat prin ordinul 
ministerului mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007. o altă specie 
de fluture inclusă în Anexa ii din Directiva Habitate – euphydryas maturna 
(linnaeus, 1758) – a fost identificată pe teren în urma cercetărilor efectuate 
de către Rákosy şi vaRga (Rákosy, com.pers.). 

Pe lângă speciile de lepidoptere menţionate, în Formularul standard 
al sitului natura 2000 la categoria “Alte specii importante de floră şi faună” a 
fost introdusă specia neptis sappho (Pallas, 1771), protejat prin ordonanţa de 
Urgenţă a guvernului nr. 57/2007 (oUg 57/2007), fiind listată în Anexa 4B 
la categoria specii de interes naţional care necesită o protecţie strictă. specia 
a fost semnalată din trei puncte din Pădurea Foieni şi zonele învecinate, în 
zilele de 7, 8 şi 29 august 2004. taxon considerat vulnerabil la nivel naţional 
(Rákosy şi colab. 2003), dar la nivel regional poate fi aproape periclitat şi 
periclitat (Rákosy 2002).

Distribuţia procentuală a categoriilor de periclitare (Fig.1) arată fap-
tul că peste 2/3 numărul de specii semnalate nu reprezintă interes pentru lista 
roşie. cea mai mare pondere dintre speciile incluse în categoriile iUcn au 
cele considerate aproapte periclitate (nt), numărul speciilor periclitate (en) 
sau critic periclitate (cR) fiind foarte redusă. 

În comparaţie cu distribuţia inventarului faunistic naţional al categori-
ilor de periclitare (Rákosy şi colab. 2003), cu o singură excepţie (categoria 
taxonilor cu date deficitare) ponderea categoriilor iUcn pentru speciile sem-
nalate din câmpia careiului urmează acelaşi ordine descrescătoare (lc-nt-
VU-en-cR), însă valorile procentuale diferă semnificativ; ponderea speciilor 
neincluse în lista roşie (lc) este mult mai ridicată în câmpia careiului (68,25 
%) (Fig.1), decât la nivel naţional (35 %). 

În cazul fluturilor de zi, în comparaţie cu situaţia la nivel naţional 
(Rákosy şi colab. 2003), pe lângă ponderea mare a speciilor fără interes pen-
tru lista roşie (54,55% faţă de 21,22%) este relativ mai ridicată şi procen-
tul fluturilor incluşi în categoria taxonilor aproape periclitaţi (25,92% faţă de 
23,11%), semnalaţi din câmpia careiului în perioada august 2004. Această 
distribuţie este mult mai accentuată dacă omitem speciile neincluse în lista 
roşie. După incadrarea taxonilor în categoriile iUcn realizate de Rákosy 
(2002), ponderea speciilor incluse în categoria aproape periclitaţi (nt) este 
semnificativ mai ridicată în câmpia careiului (58,33%) pe baza cercetărilor 
noastre (Fig.2), decât la nivel naţional (20,77%) (Rákosy 2002).
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Fig.2. Valorile procentuale ale categoriilor de specii lepidoptere diurne periclitate 
(nt = potenţial ameninţaţi, VU = vulnerabili, en = periclitaţi, DD = cu informa-
ţie deficitară) / Percentage values of the endangered categories of diurnal lepi-
doptera species (nt = near threatened, VU = vulnerable, en = endangered, DD 
= data deficient).

Fig.1. Distribuţia inventarului faunistic pe categoriile de periclitare (lc = nepe-
riclitaţi, DD = cu informaţie deficitară, nt = potenţial ameninţaţi, VU = vulnera-
bili, en = periclitaţi, cR = critic periclitaţi) / Distribution of inventoried species 
by risk categories (lc = least concern, DD = data deficient, nt = near threatened, 
VU = vulnerable, en = endangered, cR = critical endangered).
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Având în vedere faptul că această cercetare s-a realizat cu scopul înfi-
inţării unor arii naturale protejate, într-o arie considerată valoaroasă din punct 
de vedere conservativ, ar fi de aşteptat ca raportul speciilor de lepidoptere 
incluse în lista roşie să fie chiar mai ridicată. Rezultatul obţinut explicăm prin 
faptul că cercetarea noastră s-a efectuat într-o perioadă scurtă (doar zece zile 
de teren), fiind înregistrate doar speciile active în stadiul de adult la sfârşitul 
verii. În cazul fluturilor de zi, în perioada august sunt active mai ales speci-
ile pronunţat euritopice şi ubicviste (vizaueR 2001), astfel din lista speciilor 
lipsesc mai ales fluturii monovoltini şi probabil mai periclitaţi, care zboară 
în lunile de primăvară şi de vară timpurie. Pe de altă parte considerăm că 
numărul speciilor periclitate creşte odată cu mărirea suprafeţei şi astfel prin 
diversificarea habitatelor cercetate. totodată nu am inclus în lista speciilor 
taxoni probabil dispăruţi din această zonă, cum este specia colias myrmidone, 
nesemnalată în perioada cercetată, deşi majoritatea exemplarelor au fost cap-
turate la foieni în luna august 1982 (vizaueR 2010). 

Dintre speciile incluse în lista roşie a fluturilor din România, menţio-
năm următoarele:

euthrix potatoria (linnaeus, 1758) (fam. lasiocampidae). Specie 
critic periclitată, cu foarte puţine semnalări din România. A fost semnalată din 
nordul moldovei (solca), Rezervaţia naturală „Poienile cu narcise” – Dum-
brava Vadului şi de la mujdeni (székeLy şi colab. 2000). Recent a fost des-
coperită o nouă populaţie în moldova, la Horodnicul de sus (CoRduneanu & 
CoRduneanu 2007). noi l-am colectat într-o pădure de amestec cu mesteacăn 
şi arin dezvoltat pe nisip, în noaptea de 10/11 august 2004.

drepana curvatula (borkhausen, 1790) (fam. Drepanidae). specie 
aproape periclitată în România, specifică arinişurilor din centrul şi estul euro-
pei, dar sporadic semnalată din mţii.carpaţi. A fost semnalată ca fiind foarte 
rară şi localizată în mţii.ciucaş şi la Azuga (székeLy 1996). noi am colectat-o 
în patru puncte din zona Foieni, la începutul şi sfârşitul lunii august 2004.

tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) (fam. Geometridae). Specie 
rară, preferă pădurile termofile şi umede din zonele de deal şi de şes. larvele 
consumă licheni dezvoltaţi pe material lemnos mort. noi am colectat-o în 
noaptea de 9/10 august 2004, într-o pădure umedă de amestec la Foieni.

odontognophos dumetata (treitschke, 1827) (fam. Geometridae). 
specie vulnerabilă, rară. trăieşte în pajiştile uscate şi liziere de păduri din 
zonele submontane, respectiv în habitate psamofile. noi am colectat-o în 
noaptea de 28/29 august 2004, la marginea pădurii Foieni.

polyphaenis viridis (Villers, 1789) (fam. noctuidae). Specie critic 
periclitată, semnalată sporadic în România. Deşi fluturele zboară mai ales în 
perioada iunie-iulie (Rákosy 1996), noi am colectat-o în noaptea de 9/10 au-
gust 2004 lângă Foieni. este prima semnalare din zona satu mare.

treitschkendia tenuialis (rebel, 1988) (fam. noctuidae). Specia 
considerată aproape periclitată, cu puţine semnalări din România. A mai fost 
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colectată la satu mare şi la mujdeni (Rákosy 1996). noi am colectat-o în trei 
puncte din zona foieni.

Mulţumiri
În primul rând aduc mulţumiri domului ghiRa ioan Valeriu pentru 

oportunitatea participării în proiect, pentru ajutorul acordat pe teren respectiv 
pentru materialul scriptic şi desenat pus la dispoziţia mea. mulţumesc celor 
care m-au însoţit şi m-au ajutat pe teren: gRoza Gheorghe, BaBos krisztina 
şi avRaM maria. mulţumesc domnului Rákosy lászló pentru împrumutarea 
echipamentului necesar colectării fluturilor de noapte şi pentru revizuirea 
critică a lucrării. Pentru aportul semnificativ adus în determinarea materialului 
colectat mulţumesc lepidopterologului ManoLiu marg-Wladimir. mulţumesc 
pentru criticile, completările şi observaţiile constructive aduse de către ko-
váCs sándor la lista speciilor semnalate. mulţumesc muzeologului sike tamás 
pentru materialul de literatură pusă la dispoziţia mea din biblioteca muzeului 
Judeţean satu mare. Pentru ajutorul acordat în traducerea textelor în limba en-
gleză aduc mulţumiri colegului hegyeLi Zsolt. suportul financiar al cercetării 
a fost asigurat de către Fundaţia pentru Parteneriat miercurea ciuc. 
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