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, DATE PRIVIND FAUNA · DE LEPIDOPTERE ·ALE MLASTINILOR 
. DE . TU~BA : DIN ·SUDUL CARPAŢILOR ORIE~TALI . 

. KOVACS SANDOR jr., KOVACS ZOL.TAN 

. Arcul Carpatic cu lungimea sa de peste 1500. km este considerată de 
mulţi . specialişti ca o unitate hiogeografică de-sine-stătătoare datorită nu
mărului mare a . taxonilor endemici şi a unor elemente specifice de diferite 
origini. Flora şi fauna carpotină extrem de bogată dă posibi,l:itoteo în con
tinuare să se găsească particularităţi . şi diferenţe şi între .diferitele subuni 
tăţi geografice sau chior intre une.le masive. 

In Carpaţii Orientoli, de exemplu, etajul pădurilor de conifere formea
ză o imensă zonă compactă între înăfţimile de (600) 1 200 - 1 600 (l800) m, 
lungă de peste .200 km şi cu o lăţime maximă de 80 km. Această zonă edi
ficqtă dintr-o serie de ecosisteme păduroase şi nepăduroase cu afi nităţi 
nor.dice, adăposteşte o fiară şi o faună foarte bogată în elemente boreole. 
Condiţiile geomorfologice şi ci.Jmatice oarecum diferite, core domină înălţi 
mile respective din Carpaţii Meridionali, foc ca o parte dintre aceste . eco
sisteme î mpreună cu flora şi fauna lor specifică să se oprească · undeva în 
sudul Carpaţilor Orientali. Acest fenomen este o porticuloritci.te biogeogro
fică foarte importantă a Carpaţilor OrientoH. Două astfel de formaţiuni, 
mla.ştinile de turbă eutrofe şi oligotrofe, au fost destul de amănunţit cerce
tate de. bo.tonişti. fn lucrarea de . faţă dorim să prezentăm cîteva asp~ţe 
privind şi fauna lor de lepidoptere. 

Cercetările noastre s-au concentrat asupra terenurilor mlăştinoose din 
fu ndul depresiunilor intromontone ale Giurgeului, Ciucului şi Braşovului , 
prec.um şi asupra cîtorva mlaştini oligotrofe din mosivele Harghita, . Nemira 
şi Munţii Buzăului. · 

Depresiunile prezintă trăsături geomorfqlogice şi de ge.neză comune 
(bazine tect~no-vulcanice .plio~pleiştocene). fri urma erupţiilor vulcon ic;:e 
m.io-p!iocene ~le s ~au · separat de r,estul Bqzinului . Transifv,ănean de ,care 
au· aparţinut, rămînînd în spate.le borajului munt()S ,v:~~caoic formcit. ,Astfel 
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depresiunile sînt încadrate între munţi relativ scunzi, alcătuiţi din roci cris
tal ine, gresii dure, conglomerate cretacice suprapus·e calcarelor jurasice la 
est şi de lanţul vulcanic moi înalt al Munţilor Călimani - Gurghiu - Har
ghita la vest. 

Înălţimea medie a depresiunilor creşte de la 500 m în Depresiunea 
Braşovului, pînă la 800 m în Depresiunea Giurgeului. 

Datorită caracterului închis al depresiunilor, ele au un climat rece cu 
nuanţe continentale pronunţate. Temperaturile medii anule sînt scăzute, în 
jur de 6-7 oc (5,9 ac la Miercurea Ciuc, 7,5 ca la Braşov), iar precipitaţii le 
atmosferice anuale, în jur de 600 mm, relativ puţine pentru aceste altitu
dini. in munţii înconjurători, continentalitatea climatului scade treptat cu 
înălţi mea, precipitaţii·le ajungînd valori de 1 000-1 200 mm anual . 

Covorul vegetal al depresiunilor şi munţilor înconjurători poate fi ca
racterizată prin zonaţia bine cunoscută de pe tot cuprinsul Carpaţilor, pre
zentînd însă şi cîteva particularităţi locale. Zonele de vegetaţie s-au contu
rat cel mai bine în perimetrul Depresiunii Braşovului din cauza climatului 
mai blînd. Pădurile mlăştinoase de stejar, care au acoperit cîndva terenurile 
cele mai joase ale depresiunii, azi sînt dispărute aproape complet, fiind 
transformate în terenuri agricole sau în păşuni. Pe poalele munţilor pînă la 
înălţi mi de 700 (1 000) m se întinde zona gorunetelor, pădurile căruia sînt 
ş i ele degenerate substanţial de activitatea umană. Jn această zonă goru 
netele pure (luzulo albido - Ouercetum petreae) alternează, depinzind de 
expoziţie, cu păduri mixte de gorun - carpen - fag (Carpino - Ouercetum 
petreae; Carpino - Fagetum) sau chiar cu făgete pure, care datorită in 
versiunilor de temperatură, coboară în văile adînci chiar pînă la 500 m. 

Etajul fagului (800-1 200 m) adăposteşte cele mai frumoase păduri 
din zonă. Asociaţia Luzulo luzuloides - Fagetum, cuprinzînd făgete de la 
înălţimi mai joase, are în componenţă încă multe specii comune cu goru
netele. Făgetele cele mai reprezentative se includ însă în asociaţia Symphyto 
cordato- Fagetum, care împreună cu pădurile mixte de fag şi brad (Pulmo
nario rubro - Abieti - Fagetum) adăpostesc un număr mare de .endernisme 
carpatice ca Aconitum moldavicum Hacq., Hepatice transsilvanica Fuss, 
Ranunculus carpaticus Herb., Pulmonaria rubra Schott., Symphytum corda
tum W. & K., etc. ln partea superioară a etajului găsim zona relativ lată a 
păduri!.or mixte de tranziţie (Saxifrago cuneifoliae - Abieti - Piceetum) spre 
etajul molidului . 

Pădurile de molid (Hieracio transsilvanico - Piceetum, Chrysanthemo 
rotundifolio - Piceetum) ocupă suprafeţe întinse la înălţimi între 1 000-
1 700 m, în majoritatea cazurilor - fiind vorba de munţi relativ scunzi -
- reprezentînd etajul superior de vegetaţie. O zonă subalpină formată din 
jnepenişuri sau ma,i sus dintr-un covor de ericacee specii de Vaccinium, 
Rhododendron kotschyi Simk) poate fi întîlnită numai la cîteva culmi care 
depăşesc 1 700-1 800 m. 
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fn depresi,unile Ciucului şi o Giurgeului, zonaţio vegetoţ~i est~ mult 
mai simplă. Aici, datorită climatului moi aspru, cu nuanţe continentale moi 
accentuate, pădurile de foioose nu au putut formo o zonă proprie. Numai 
pe pontele cu expoziţii sudice şi sud-vestice, avind un microclimot mai blînd 
putem gdsi citeva făgete izolate. ln schimb, mo•lidişurile domină vegetaţia 
acestor depresiuni, coborînd pînă . la zonele cel·e mai joase, la Tuşnod-Băi 
sau în defileul Mureşului chior sub 600 m. Din cauza inversiunilor de tem
peratură, pătrund în văi şi sub pădurile de fag mai sus-amintite. 

ln urma activităţii multiseculare a omului, mari suprafeţe păduroase 
au fost transformate în fîneţe şi păşuni. Pajiştile montane de cele mai mari 
întinderi aparţin asociaţiilor Agrostio - Festucetum rupicolee, Agrostio -
!Festucetum rubrae şi Nardetum strictae montanum. 

Pe lîngă vegetaţia mai sus-prezentată, în locuri cu condiţii edafice mai 
speciale apare o vegetaţi.e intro~onală. Pe lîngă vegetaţia stîncăriilor de 
calcar sau andezitice, a nisipurilor, a apelor stătătoare sau a luncilor, tot 
aici pot fi incluse şi mlaştinil.e de turbă, care se găsesc în această zonă pe 
de o parte în fundul depresiunilor înŞirate de-a lungul principalelor cursuri 
de apă, iar pe d~ altă parte la înălţimi de 900-1 200 m în zona de contact 
a făgetelor şi molidişurilor. 

Mlaştina este o formaţiune bioge<ografică acvatică neaerisită, ale că
re~ plante în loc să putrezească sau să s·e mineralizeze, după moarte se 
turbifică aglomerîndu-se în cele din urmă la fund sub formă de zăcămînt 
turbos (29). Literatura de specialitate consideră mlaştină de turbă numai 
acele înmlăştiniri care au o temelie turboosă de cel puţin 30 cm grosime. 

Privind clasificarea mlaştinHor de turbă, cel mai important criteriu este 
cantitatea de alimente minerale oferită de solul sau de apa mlaştinii. Astfel 
se disting două tipuri : 

a) mlaştini euttofe" a căror vegetaţie dispune de mari cantităţi de 
săruri nutritivE!, putînd d&ci să alimeriteze o floră şi faună relativ bogată . 

b) mlaştini oligotrofe, ce sînt sărace în asemenea săruri, populaţi de 
foarte puţine specii cu adaptare extremă. 

Ţinînd seama de aceste diferenţe fundamentale ale celor două tipuri 
de mlaştini, în continuare le vom·trata separat. 

Istoricul cercetărilor. Privind cercetările lepidopterologice din mlaştinile 
noastre de turbă, trebuie subliniat în primul rînd rămînerea acestora în 
urmă faţă de cercetările botonice. Datorită florei şi vegetaţiei lor specifice 
mlaştinile de turbă ale acestui ţinut erau regulat vizitate şi cercetate de ma
joritatea botaniştilor de seamă, înoepînd deja cu J. Ch. Baumgarten, primul 
mare cunoscător al florei transilvănene din prima jumătate a sEX:olului tre 
cut. Comunicările referitoare la această temă însumeată ast6zi mai multe 
volume, cea mai importantă fiind monografia "Mlaştinile de turbă din Repu
blica Populară Română", editată de Emil Pop in anul 1960 (29), lucrare cu -
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orinzătoare, incluzînd tot ce se ştia despre mlaştiri(le. de turbă din CarpC'ţi 
ia acea oră . Stadiul cercetări l·or lepidopterologice poate fi ilustrat cel mai 
semnificativ · citind din această monografie ·aliniatul "Lepidoptereie" di n 
capitolul "Fauna tinovului", cuprinzîn-d următoarele : "Co!ias eduso , Erebi a 
medusa, Epinephele hyperanthus, Epihephele j u rtiria, Parnphi!a sy!vanus, 
Nemeophi io rus suia, Lycaena icarus prinse în ti noave.!e d in bazinul Domei". 
~ceste date nu necesită comentarii. Chiar dacă cercetări le au luat un avint 
considerabil în decursul ultimelor decenii, niCi pînă în zi!e!e ·noastre nu a 
a părut vreo lucrare referitoare la fauna lepidoptero l ogică a mlaştin ilo r de 
turbă din Carpaţi. Puţinele date sînt dispersate în li ste faunistice teritoriale 
sau sint şi astăzi nepublicate. 

Dealtfel , nu numoi mlaştinile de turbă, ci şi întreaga zonă sudic6 a 
Carpaţilor Orientali a fost ocolită decenii de-o rîndul de lepidoptero!og i . 
Din rezultate le sporadicelor excursii de colectare se pot extrage numa i 
(oarte puţine date referitoare la fauna mlaştinilor de turbă . 

in anii premergători primului război mondial, fraţii P. şi M. Tiits~her 
d in Gheorgheni au fost primii care au activat în regiune. Datele ceie me i 
importante din colecţia lor, provenite din Depresiunea Giurgeului au fost 
incluse şi în lista lui D. Czeke!ius (10), privind fauna de lepidoptere o Tron~ 
silvaniei, păstrîndu-se astfel pînă în zilele noastr·e. Ei au colectat pentru 
pr.ima dată în :wnă Coenonympha tullia tiphon Ro~. la Voşlobeni. 

După mai bine de douăzeci de an i, în 1931 şi 1934, L Di6szeghy a 
efectuat două excursii de colectare în diferite zone d in munţii înconjurători 
Bazinului Trei Scaune, vizitînd şi cîteva tinoave: Materialul valoros cole.cto.t 
cu această ocazie va fi publicat pentru prima dată în cadrul acestei lucrări. 

Cîteva date provenite din materialul colectat în anii patruzeci de Gy. 
l engyel în Depresiunea Giurgeului au fost ind use tna i recent în .l.uci·ările 
!ui Zs. B61int (2; 3; 4). · 

În anii cincizeci, A. Popescu-Gorj şi A. Ale.ximchi colectează în ma i 
multe rînduri în zonă; furnizînd însă puţine date referitoare la fauna locurilor 
mlăştinoase (26). Nici incursiunea lui F. Konig dTn 1971 În ti noave!e d in 
Munţii Nemira nu s-a soldat cu rezultatele dorite.(21). 

. . . 

Abia în ultimele ~ouă decenii, incepind cu activitatea !ui N. Delvig, 
M. Brătăşeanu şi Z. lzsâk, care colectînd în apropierea oraşului Gheor
gheni au descoperit sau redescoperit o serie de specii caracteristice mlaş
tinilor eutrofe (8; 16; 17), această zonă a Carpaţilor a început să atragă o 
serie de specialişti din ţară şi de peste hotare (2; 3; 4). Fiecare dintre acE!ste 
cercetători a contribuit cu cîte ceva şi la cunoaşterea faunei de lepidopte-re a 
mlaştinilor de turbă. 

Cercetările noostre din ultimii ani du î·ncercdt să cuprindă cît mai 
multe înmlăştiniri din zonă . Am colectat în mai multe rînduri, dor numai 
ziua, în mlaştinile eutrofe din De-presiunea Giurgeului şi în valea O!tu lui 
între Sîndominic şi Sfîntu Gheorghe.· Dintre cele oligotrofe am cercetat 



mlaştinile Luci şi Mohoş din Munţii Harghita, Fagul Rotund din Muntii 
Nemira şi înmlăştinirile din zona Comandăului . ' 

in sfîrşit, trebuie să afirmăm că toate aceste cercetări in ansamblu n-ou 
cuprins decît o parte din zoneloe mlăştinoas.e existente în tinut. Dar nici zo
nele "cercetate" n-au fost vizitate decît de foarte puţine ~ri, cunoscîndu-se 
de aici numai o parte a speciilor active şi in timpul zilei. Cercetările ce ur
mează, ar trebui să se lărgească şi asupra faunei nocturne, care ar putea 
oferi încă multe surprize interesante. 

Mlaştinile eutrofe s-au format în primul rînd în zonele cele mai joase 
ale depresiunilor. Ele se găsesc înşirate de-a lungul Mureşului şi Oltului, 
pre.cum şi în văile mai largi ale afluenţilor acestora. E. Pop (29) menţio
nează din zonă peste 80 de mlaştini eutrofe bine conturate cu un substrat 
turbos de peste 30 cm grosime, însumînd in total o suprafaţă de aproximativ 
3 000 ha. Aceste mlaştini relativ mici, adăposturi le cele mai reprezentative
ale florei şi faunei specifice nu se izolează însă complet unele de altele. 
Intre ele se întind fineţe higrofile şi mici înmlăştiniri formate în jurul izvoa
relor, care chiar dacă au un substrat turbos foarte subţire pot oferi condiţii 
prielnice unui număr mare de specii caracteristice mlaştinilor. Asti.-:1 putem 
afirma că din punct de vedare biogeografic, zonele cete mai joase din De
presiunile Giurgeu şi Ciuc, constitui·e un biotop mlăştinos continuu, o uhi
tate compactă cu o lungime de peste 100 km între Lunea Bradului şi Tuş
nod - Băi şi cu o lăţime maximă de 25 km -În zona oraşului Gheorgheni . 
Această măduvă este înconjurată de o Z!Onă de trecere lată, cuprinzînd în 
primul rînd poalele vestice ale Munţilor Gurghiu şi Harghita, precum şi în
treaga Depresiune a Braşovului împreună cu munţii înconjurători acestuia , 
unde o serie de inmlăştiniri izolate mai adăpostesc unele din speciile ca
racteristice mlaştinilor din Giurgeu şi Ciuc. 

Acest complex mlăştinos are legături biogeografice spre nord prin 
mlaştinile din depresiunile Borsec - Bilbor şi cea a Dornelor, iar mai de
parte prin Bucovina şi Carpaţii P'ăduroşi spre mlaştinile eutrofe din nordul 
Europei, adăpostind multe specii carocteristice mlaştinilor boreale. Spre sud 
însă, şirul mlaştinilor eutrofe de tip boreal se termină undeva în sudul şi 
vestul Depresiunii Braşov. Mlaştinile similare din Carpaţii Meridionali şi mai 
departe din Balcani sînt lips:ite în primul rînd de speciile boreale cele mai 
caracteristice. 

Aceste depresiuni adăpostesc deci, cei mai sudici reprezentanţi încă 
tipici ai mlaştinilor eutrofe de tip boreal din aceasta parte a Europei. Cre
dem că acest fenomen constituie c,ea mai impbrtantă caracteristică bie
geografică a acestei zone. 

Vegetaţia mlaştinilor eutrofe poate fi caracterizată prin mai mult de 
30 de asociaţii care se succed unele după altele, în primul rînd în funcţie 
de schimbarea umidităţii solului. lmportanţo asociaţiilor din ordinul Phrag
mitetalia este relativ mică. Ele se găsesc numai sporadic la marginea şan
ţurilor sau în unele băltoace rămase în urma hidroaineliorărllor. Mult ·mai 
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importante sint djferitele asociaţii de rogozuri fădnd parte din ordinul 
Magnocaricetalia sau clasa Scheuchzerio - Coriceteo fuscoe. Mlaştinile 
cele mai r~prezentative sînt acoperite de mozaicul a citeodată 10-15 de 
astfel de asociaţii de rogozuri. P.e ' cîrid Caricetum grocilis, Caricetum vesi':.. 
cariae, Equisetetum limosae, sau · Caricetum fuscae ocupă cele mai întinse 
suprafeţe, Caricetum paniculatae, Caricetum rostratae, Carici flavi - Erio
phoretum sau Sesleriaetum coeruleae stnt importante refugii ale plantelor 
relicte glociare. Alte asociaţii ca Calamagrostetum canescentis, Calama
grostetum neglectae, Caricetum appropinquatae, Caricetum diandrae şi 
Caricetum davallinae ajung şi ele în această zonă cel mai sudic punct al 
arealelor lor. 

Fineţele higrofile avînd in compoziţie o serie de asociaţii din clasa 
Molinio - Arrhenatheretea ocupă cele mai mori suprafeţe. Dintre acestea 
Filipendulo - Geranietum prezintă şi interes founistic. 

In compoziţia osocioţiilor enumerate, ponderea elementelor Horistice 
circumpolore este neobişnuit de more. Dintre speciile dominante putem cita 
majoritatea speciilor de Carex, Molinia caerulea (l.) Mnch., Eriophorum 
angustifolium Honck., Eriophorum latifolium Hoppe, Trollius europaeus L., 
Geranium palustre Torn., Pedicularis palustris l. şi altele. Din punct de 
"'edere biogeogrofic prezintă o importanţă deosebită acele specii care in 
această zonă ajung frontiera sudică o răspindirii lor. Multe dintre acestea 
sint considerate de botanişti relicte glociare. Unele specii: Calla palustris 
L., Calamagrostis canescens (Web.) Druce, Carex elongcita L., Carex diandra 
Schrank., Carex appropinquata Schum., lysimachia thyrsiflora L., Primula 
farinosa L., au cîteva mici populaţii relictare şi în sudul Carpaţilor sau in 
Balcani. Altele însă, precum Carex dioica L., Saxifraga hirculus l., Polemo
nium caeruleum L., Swertia perennis L., ligularia sibirica (l.) Cass., Cala
magrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Dryopteris cristata (L.) A Gray, Betula 
humilis Schrank .• Stellaria longifolia Muhlenb., Viola epipsila ldb., Pedi
cularis scaeptrum-carolinum l., Achillea impatiens L vegeteză în aceste 
mlaştini la unul din punctele cele mai sudice sau sud-vestice ale răspîn
dirii lor (29; 34; 35; 36; 45). 

Cunoaşterea fcunei de lepidoptere ale mlaştinilor eutrofe din depre
siunile cercetate se află încă într-o fază incipientă. Cercetările efectuate 
pînă acum s-au concentrat la o scurtă perioadă de vară (aprox. 15.VI. - 15. 
VIII.) şi nu au cuprins toate nici din punctele considerate de botanişti a fi 
cele mai reprezentative. Datele provenite in urma acestor cercetări se referă 
aproape exclusiv la specii active şi în timpul zilei, fauna n'octurnă fiind 
practic neexplorată. Fauna de microlepidoptere este şi ea foarte puţin cu
noscută. 

in această situaţie este imposibilă o qnaliză mai amănunţită a faunei 
mlaştinilor. ln continuare încercăm să formulăm numai cîteva caracteristici 
generale. 
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Comparind cu ecosistemele păduroase sau ierboase. care le incon
j.::>oră,. mlaştinile adă postesc o fa.unq mai săracă în specii. Acest fapt se 
da tore.ază în primul rînd condiţiilor . ecologice ·extremiste p,rbp.rii ace~fui 
biqţop core pretind lepidopterelor adaptări sped~le, dar şi a covorului ve
geta l monoton, sărac mai ales în dicotiledonate. In comparaţie însă cu alte 
zone m!ăştinoase din ţară, de exemplu cele de pe şesul Banatului, explo
rate de F. Konig (20), mlaştinile eutrofe din Carpaţii Orientcili adă"postes·c 
o faună diurnă mult mai bogată, bine individualizată. Faţă de l.ycaena 
dispar rutilus Wernb., singura specie diurnă caracteristică mlaştinilor din 
Bonat, în zona cercetată de noi întîlnim un număr mare de fluturi de zi 
care preferă acest biotop mlăŞtinos . Analizînd această faună, ne surprinde 
ca şi în cazul florei, în primul rînd bogăţia acestor mlaştini în elemente 
higrofile nordic-continentale. Toate aceste specii prezintă chiar la prima 
vedere o ·disharmonie evidentă faţă de fauna obşinuită la aceste !atitudini . 
.f.\,r f i firesc deci să le considerăm relicte glaciare. Ne referim în primul rînd 
!.a speciile d iurne Argynnis !no Rott., Melitoea diamina Lang. , Coenonympho 
tu!iia tiphon Rott., lycaena helle Den. & Schiff., lycaena hippothoe L., Eu
medonia eumedon Esp., cărora li se mai alătură şi cîteva microlepidoptere 
ca Zygoena nevadensis gheorghenica Reiss, şi Catoptria margaritella Den. 
& Schiff. Tratînd mai amănunţit această problemă, să urmărim prima dată 
orgumentările botaniştilor privind flo ra relictară a m laştinilor eutrofe. 

Cercetările strat igrOfice coroborate cu cele palino!ogice dovedesc că 
depozite!e eutrofe din aceste depresiuni intramontane au început a se se
d imento în cu rs ul ultimei glaciaţii, mai aies în tardiglaciar, majoritatea lor 
evoiuînd neîntrerupt pînă în prezent. Aceste mlaştini au luat fiinţă deci cu 
cîtevo mii de ani înaintea declanşării postg!aciarului în cursul interstadiului 
A!lerod sau chia r în Drtas-ul vechi. Compoziţia spectrelor sporo-polinice 
indică în această perioadă un climat arctic-continental, prezenţa tundrelor 
(:ii'Ctice in regiunile muntoase, respectiv a stepelor reci alternînd cu pinete 
oride subarctice în zonele mai joase. Tot palinologia dovedeşte că marile 
şi înaltele depresiuni ale G iurgeului şi Ciucului au alcătuit tot timpul post
glaciarulu i staţiuni neobişnuit de reci, au putut fi deci adăposturi ecologic 
potrivite pentru a transfera fără intrerupere plante glaciare din Wunn peste 
perioada caldă postglaciară pînă în subatlanticul rece şi umed care du reazCi 
ş i azi. {29; 45; 46). Mlaştinile eutrofe deci, chiar dacă multe dintre compo
nentele florei iniţiale nu au putut supravieţui încălzirilor postglaciare, a u 
păstrat pînă în zilele noastre nu numai o serie de specii astăzi relicte 
glaciare, dar şi citeva asociaţii vegetaie cu caracter relictar. Botaniştii sînt 
sprijiniţi în aceste afirmaţii şi de dovezi directe, putînd urmări în cîteva ca
zuri fericite chiar prezenţa continuă a polenului vreuneia dintre aceste spe
cii de la straturile de turbă cele mai vechi pînă la cele superioare, actuale. 

Urmărind acelaşi ra ţionament putem afirma că lepidopterele nordic
continentale citate mai sus s-au instalat în aceste mlaştini înaintea declan
şării perioadei calde postglaciare, cel t îrziu în perioada preboreală. Cu
noscînd că majoritatea acestor specii pătrl.i nd ş i . astăzi în regiunile sub-
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arctice nu este exdus ca unele dintre ele să fi fost prezente în regiunile 
noastre şi în ·ultimele perioade ale ·tardiglaciarului. Una dintre acestea, 
Coenonympha tullia Mull. a fost supusă r:nai recent unor analize corologice 

· ş i sistematice paralele, încercînd printre altele şi ·reconstruirea unor mo
mente din procesul de răspîndire tardiglaciar-postglaciară a spedei · (42; 
.40). Potrivit acestor cercetări s-a evidenţiat că zona subarctică circumpolară 
este populată astăzi de un şir de subspecii adaptate condiţiilor ecologice 
proprii silvotundrelor (în Europa Coenonympha tullia demophile Frr., Coe
nonympha tullia scotica Stgr.). Aceste forme au fost prezente în Wurm pro
,babil şi în zonele periglaciare din Europa Centrală. Începînd cu încălzirea 
- treptată a climatului ele s-au retras spre nord-nord-vest împreună cu calota 
glaciară cedînd l-ocul un:or forme originare din Asia Centrală şi de Vest. 

· Răspîndirea furtunoasă a acestora din urmă a fost favorizată de constelatie 
cl i matică caracteristică celei dintîi fa21e postglaciare care a contribuit şi 'la 
.extinderea formaţiunilor forestiere alcătuite îndeosebi din · oini si molizi. 
fncălzirea prea accentuată a climatului din imediat următo~rea 'perioadă 
postglaciar~ a oprit însă şi expansiunea acestor forme care ocupă astăzi un 
vast teritoriu, începînd de la părţile nordice ale Europei Centrale şi sudu! 
Scandinaviei (Coenonympha tullia tullia Mi.ill., Coenonympha tullia ro~hliebi 
H.-Sch., Coenonympha tullia ~iphon Rott., etc.) pînă în vestul Siberiei. Amin
tim aici numai în paranteză că subspeciile cantonate în zona ·subalpină din 
unele masive sud-est europene (Coenonympha iullia rhodopensis Elwes, 
Coenonympha tuliia schmidtii Di6szeghy, etc.) sînt probabil rămăşiţele Unui 
va l mai vechi de imigraţie, ele afiîndu-se astăzi intr~o înaintată fază ·de 
speciaţie, prezentînd diferenţe clare faţă de celelalte două grupe de sub-
specii. 

În lumina acestor cercetări sîntem de părere că 'fauna tardiglaciară 
cuprinzînd taxoni adaptaţi special pentru condiţii subarctice s-a retras 
complet de pe teritoriul cercetat, locul lui fiind luat de o serie de taxoni 

di namizaţi de evoluţia postglaciară favorabilă a climatului. Considerăm că 
taxonii care populeoză astăzi mlaştinile eutrofe din sudul Carpaţilor Orien
t:J !i sînt rămăşiţele faunei preboreale, ale celei dintîi faze postg!aciare. 

Studiind mealul de răspîndire şi dintr-un alt punct de v-edere se ob
s0rvu imediat că c1ceste specii în clepresiunile cercetate nu ocupă un areal 
re!i cto r. Condi ţiile ecoclimatice favorabile existent€ aici fac posibilă răspîn 
direa acestor specii de-a lungul lanţului Carpatic cu 2-3 grade latitudinale 
mai la sud decît în părţile vecine ale Europei Răsăritene. Teritoriu! popula t 
de aceste specii în sudul Carpaţilor Orienta!i este deci punctul extrem a 1 
unor prelungiri spre sud ale areaielor principale şi nu părţi reiictare, izolate 
de acestea. (lycoena helie Den. & Schiff. fiind prezentă in toată Europa Cen
trală prin mici populaţii izolate, dispersate departe una de cealaltă, re
prezintă o excepţie). Populaţiile din părţile nordice ale Europei Centrale au 
deci posibilităţi de comunicare cu acelea cercetate de noi, neexistind în 
~alea lor prin Carpaţii Păduroşi şi Orientali nici un obstacol serios. Această 
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legotură este evidenţiată concret de o serie de date referitoare la aceste 
s_p.cii pro~nite din zonele nor~ice ale Carpaţilor E>Fientali .(Oepresiun'o 
QQrnelor, Bucovina, Munţii Maramureşylui (3; 21: 25; 26); date eate dupil 
p6rereo noestră ar mai putea fi completate prin cercetări mai amănunţite). 
ln majo.rita.~o cazurilor de altfel, populaţiile din sudul Carpaţilor Orientali 
fac parte din subspeciHe caracteristice nord,.estului Europei Centrale (Argyn
qjş inQ ino ~ott., C~umonympha tuiJia tiphon Rott., Lycaena hippotho• eury
ctiţ~ Rott., Eumedonia eum4tdora tumedon Esp.). Priritul obstacol ma·i serios 
~$te întîlnit de aces~ specii undeva în zona de contact dintre Carpaţii 
Orientali şi Meridionali. Trebuie să menţionăm că această limită nu este 
qqodiţionată de răspîndirea plantelor gazdă - specii de Carex, de Eriopho
rum, Filipendula qlmaria (l.) Maxim, Geranium palustre Torn., plante pre
zente in aproape toate înmloştinirile din ţară - ci av.em de-a face cu -o 
bariero ecologică mai complexă, încă neîndeajuns elucidată. Această ba
rien:l ecologică nu ar·e însă un efect brusc, ea se manifestă in două trepte 
Rrincipale. O parte dintre speciile de origine nordică ca lepidoptere·le 
Coenonymph~ tullia tiphon Rott., Lycaena hippothoe eurydice Rott., Zygaena: 
nevadensis gheorghenica Rei.ss sau plantele Betula humilis Schrank., Achil
lea impqtiens L., Saxifraga hirculus L. practic nu depăşesc limitel·e depre
siunilor Giurge·u şi Ciuc. Condiţiile ecologica deosebite oferite de aceste 
două depresiuni sint argumentate şi de prezenţa lui Clossiana titania trans-· 
sylvanica Tiltscher şi Agrostis trifurca Ev .• două elemente siberiene de mare 
importanţă biogeografică, proprii însă unor biotopuri nemlăştinoase. Un 
alt grup ele specii nu se limitează însă exclusiv la această zonă depresie
nară restrînsă, ci populează şi văile munţilor inconjurători (vezi răspîndirea 
lui Argynnis ino Rott., Melitaea diamina Lang, Eumedonia eumedon Esp.)_ 
Populaţjjile izolate ale specHior din acest grup au fost găsite dealtfel şi in 
cîteva staţiuni din afara Carpaţilor Orientali (Munţii Apuseni, Munţii Retezat, 
Munţii Banatului, Dobrogea) (2; 4; 16; 21; 30; 27). In ace,ste locuri ele pot 
fi considerate relicte ale postglaciarului timpuriu. 

In concluzie, afirmăm că grupul el·ementelor siberi.ene din mlaştinile 
eutrofe tratate nu pot fi considerate relicte glaciare. Considerăm totuşi că 
ele au o valoare ştiinţifică asemănătoare cu componentele cele mai repre
~~ntative ale florei mlaştinilor eutrofe. 

Analizînd in continuare fauna mlaştinilor, in afară de grupul elemen
telor siberiene tr.ebuie să menţionăm şi cîteva specii de mlaştină cu pretenţii 
continentale ca Lycaena dispar rutilus Wernb., Lycaena alciphron Rott., 
Maculinea alcon Den. & Schiff., Maculinea teleius Bgstr. Apar o serie de 
specii de mlaştină şi din alte famil·ii ca Thaumatha senex karwajszki Di6sz .• 
Archnara neurica Hb., Eustrotia uncula OJ., Macrochilo cribrumalis Hb., 
Crambus silvella Hb:, Nymphula nymphaeata L. etc. Alte specii interesante 
ca Carcharodus flocciferus Zeller, Euphydryas aurinia Rott., Argynnis hecate 
Den. & Sc;:hiff., Tyria jacobaeae L., Autographa bractea Den. & Schiff., Odezia 
atrata L. par a se simţi acasă şi ele în unele din aceste mlaştini. Fauna 
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mlaştinilor eutrofe estf!! co~pletaţcj Î':J reşţ de o serie ~e specii caract~ristice 
fineţelor me~ofil~ şi de lista aptoope completă · o ~p~ciilor eţJriţopice pre-
zente in acest ţinut. · 

In mod evident, distrib~ire.o. fqune' îp int~riorul miQşţinii nu eşte uni
formă. Am reuşit să distingem trei zone relativ bin~ individuali~ate. locurile 
cele mai urriede, acoperite de o serh~ de asociaţii monotone d~ rogozur i 
inalte sau scunde au faunq cea mai săracă. Aicî se concentrează· însă popu-. 
Loţiile oele rnai d~nse de Melitaea diamina lang, Coenonympha tullia 
tiphon Rott., Lycaena hippothoe eurydice Rott., Eustrotia uncula CI., Macro
chilo cribrumalis Hb., Catoptria margaritella Den. & Schiff. şi Zygaena neva
densis gheorghenica Reiss. In schimb, Argynnis ino Rott. şi Eumedonia eu
medon Esp., dar in special a doua, preferă porţiunile ocupate de qsociaţia 
Filipendulo - Geranietum. T oote aceste specii enumerate moi sus prezintă 
o stenotopie foarte pronunţată, in afara mlaştinHor am intilnit numai ex
cepţional exemplare izolate ale speciilor mai dinamke (Argynnis ino Rott., 
Lycaena hippothoe eurydice Rott.). Zonele periferice, ocupate de fineţe 
umede mezohigrofile constituie o trecere intre mlaştina eutrofă şi fineţele 
mezofile. Pe lîngă exemplarele izolate ale speciilor de mlaştină, pătrund aici 
în număr mare şi specii mezoHie ca Leptidea sinapis l., Clossiana selene 
Den. & Schiff., Clossiana euphrosyne l., Melitaea athalia Rott., Melitaea 
aurelia Nick., Erebia medusa Den. & Schiff., Aphanthopus hyperanthus L., 
lycaena virgaureae L., Lycaena tityrus Poda, Cyaniris semiargus Rott" Poly
ommatus dorylas magna Bâlint, Siona lineata Scop., etc. Aceste fineţe con
stituie biotopul preferat şi pentru Lycaena alciphron Rott., Maculinea alcon 
Den. & Schiff. şi Maculinea teleius Bgstr. 

Urmărind evoluţia faunei diurne a mlaştinii în decursul unui intreg 
sezon se pot distinge cel mult patru aspecte. Aspectul de primăvară, carac
terizat prin apariţia primel.or generaţii de Lycaena helle Den. & Schiff. şi 
Eustrotia uncula CI. cuprinde in rest numai specii euritopice specifice sezo
nului (Leptidea sinapis L., Pieris napi L., Euclidia glyphica L., Ematurga ato
maria l.). Următoarea perioadă de circa şase săptămîni din lunile iunie şi 
iulie, foarte dependentă de evoluţia vremii, constituie aspectul de vîrf in 
viaţa mlaştinii. Marea majoritate a speciilor higrofile, dar şi cele mezofile 
activează in această perioadă. Incepind cu sfîrşitul lunii iulie numărul spe
ciilor scade brusc. Maculinea alcon Den. & Schiff., Maculinea teleius Bgstr. 
şi a doua generaţie de Eustrotia uncula CI. conturează încă un aspect in 
prima jumătate a lui august, dar după aceasta urmează lunga perioadă de 
toamnă lipsită de orice caracter. Această evoluţie sezonieră a faunei ne 
aminteşte de ritmul de viaţă de tip nordic, unde activitatea tuturor speciilor 
se concentrează la o scurtă perioadă de vară. Tot aid trebuie să menţio
năm însă, că in decursul lunilor iulie şi august se cosesc practic toate su-
prafeţele mlăştinoase. · 

Inainte de a reda lista specii lor înHlnite in mlaştinile eutrofe din sudul 
Carpaţilor Orientali, dorim să aducem calde mulţumiri colegilor lepidopte
rologi care ne-au ajutat la întocmirea acestei lucrări: Dr. doc. A. Popescu-
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Gm·j şi 1. Drăghia de la Muzeul de Istorie Naturală ,.Gr. Antipa" din Bucu
reJti, A. Vojnits şi L Ronkay de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din BudGJpesta, 
care au revizuit şi au determinat o serie de specii mai dificile; profesorul 
Z. bsetk ,din Miercurea Ciuc, care ne-a cedat o serie de date impor:tar1t~ 
îr: 8ă nepublicate, referitoare la aceste mlaştini. 

Lista speciilor. Pharmacis carna transsylvanica Daniel, incUI'voria mas
e.1.;J 1<ella Den. & Schiff., Monopis monachellc Hb., Teleiodes proximella Hb. , 
G~·yphipterix thrasonella Scop. · - specie întîlnită pînă acum numai în lo
curi m!ăştinoase: Gheorgheni, Val. Bechia, 28.VII.1983 (leg. Z. lzsâk), Sîo
simion, Honcsok 8.VII.1985, Bicsad 28.V.1985, 8.Vl.1985, Micfalău, Val. Mare 
1.\/ 11. 1976; Argyresthia goedartella L., Plutella xybsteiio L., Clepsis senecio
rrcma Hb., Capua vulgana Frolich, Olethreutes lacuncm!:l Den. & Schiff., 
O!etlueutes olivana T r., Olethreutes rivuk.ma Soop., Apotomis capre
ruo Hb., Ancyfis unguicella L. - Băile Kiruj, Hargitaliget 5.VIII. 
'! :iBO; Ancylis mitterbacheriana Den. & SchiH., Epinotia . cruciana 
L , Rhopobota ustomaculana Curt., Zygaena nevadensis gheorghenico Reiss 
·- subspeci.e cunoscută pînă acum numai din depresiunile Giurgeu şi Ciuc : 
Gheorgheni, Valea Belchia (16), Lacu Roşu, Valea Cupaş 12.VIL1981. 20.VIi . 
î 985; Joseni, Valea Bakta 24.Vl.1979; lzvoru Muresului 4.VII.1982; Sîndo
minic 14.VII.1985; Sîncrăieni, Borsâros 12 ş i 13.VII.1.984 (leg. Z. lzs6k); Zy
fj.:::lena osterodensis Reiss, Zygcena filipend a..Jlae L., Zygaer.a meli!oti Esp. , 
Calamotropha palude!la Hb., Crambus pascuella L., Cromb:.:s silvel!a: Hb., 
C!rambus pratelia L., Crambus perlel!a Scop., Agriphila tristelia Den. & 
Schiff., Agriphila stmminella Den. & Schiff., Catoptria margaritella Den. & 
Sshiff. - Specia prezintă afinităţi pronun ţate faţă de asociaţiile de rogozuri 
scunde (Cmicetum fuscae). in aceste locuri poate fi găsit cîteodată !n numă r 
foarte mare. L-am întîlnit şi în mlaştina o!igoi:rofă Luci de la Sînc răieni tot 
într-o asociaţie de Caricetum fuscae. Lacu Roşu, V. Cupaş 11.VII.1983; Gheor
gheni, Fagul Înalt 2.VII.1982; Mădăraş Ciuc 1lLV!I.1985; Sin simion, Honcsok 
8.VII.1985; Cetaţuia, Valea Gergely 8.VII.î985 ; Vrabia, Halta C.F.R., 8.VI! . 
1985; Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie 29.VI.1982, "!7.VI.1985, 30.VI.1985; Sîn
-:: răieni, Luci 18.VIII.1978, 9.!X.1979. Din ţară s-a mai semnalat numai din 
Poiana Stampei (21; 26); Nymphula nymphoeata L., Cofadysto lemnata L., 
!Ewergestis pallidata Hfn., Pyrousta purpur~!is L., Lasiocampa quercus L., 
Ochropacha duplaris L., Scopula immomta l., Scopula immutata L., Scopula 
ternata Schronk., idaea serpentata Hfn., !daea pollidata Den. & Schiff., 
Scotopteryx chenopodiata L., Scotopteryx mucronata Scop., Epirrhoe tristata 
L., Epirrhoe alternate Muli., Eulithb pyralicta Den. & Schiff., P!~myria m bi
ginota Den. & Schiff., Hydriomena impluviata Den. & Schiff., Perizoma al
bulata Den. & Schiff., Periioma albulotc Den. & SchiH., Odezia atra ta L. 
!n unele staţiuni pătrunde şi în biotopuri le mlăştinoase, de exemplu: Lacu 
Roşu, Valea Cupaş 2.VII.1982; Gheorgheni, Fagul Inalt 23.VI.1979, 2.VII. 
1982; lzvoru Mureşului 4.VII.1982, 14.Vil.1985 ; T uşnad-Băi 29.VI.1982, 17.VI. 
1985; Euchoeca nebulata Scop., Minoa murinata Scop., Lomaspilis margi
nala L., Jsturgia roraria F., Epione paralel!aria Den. & Schiff., Pseudopan-
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d-nera macularia L., Aethalura punctulata Den. & Schiff., Ematurga atomaria L. 
, Cabera pusaria L., Cabera exanthemata S.cop., Siona lineata Scop., Ma
c!l'oglossum stellatarum L., Penthophera mono L., lhaumatha senex karwaj
szki Di6sz., Sincrăieni, Borsaros 23.VII.1984, Atolmis rubricollis L., Cybosia 
mesomella L., Parasemia plantaginis carpathica Daniel, Diachrisid sannio 
L., Callimorpha dominula L., Tyria jacobaeae L. - numeroase l·arve pe Sene
cio pa!udosus L. în august 1980 în mlaştinile de lîngă Joseni; Cerapteryx 
graminis L., Mythimna pudorina Den. & Schiff. (8); Mythimna impura Hb., 
Mythimno pallens L., Mythimna comma L. , Senta flammea Curt. (8); Cucullia 
«.ambratica L., Xylena exoieta L - larvă pe inflorescenţă de Cirsium rivulare 
(Jacq) AJI. la Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie; Simyra albovenosa Goeze ; 
Oligia strigilis L., Archanara neurica Hb. (det. L. Ronkay) - Băile Homorod 
4-7.V!II.1980; Athetis palustris Hb. (31); Eustrotia uncula CL - Sîncrăieni, 
Borsaros 7.VI.1981, Tuşnadul Nou 17.VI.1985, Bicsad, Antalka 28.V.1984, 
Sfintu Gheorghe, Benedekmezo 17.V1.1980, 6.VI.1981, 25.VIII.1980, 1.VII1.1979. 
Mestecănişul de !a Reci 9.V.1983, 20.VIII.1981, 25.VIII.1983; Diachrysia chry
sitis L., Autographa gammo L., Autographa pulchrina Hw., Autographa 
:Oradea Den. & Schiff. - Tuşnadul Nou 18.Vil.1980; Cal!istege mi CI., Eueli
dia glyphica L., lygephila pastinum T r., Phytometra viridaria CI., Rivula 
s·:ericeolis Scop., Macrochilo cribrumalis Hb. - Sincrăieni, Borsaros 9.VII. 
1981, 23.V!I.1984; Polypogon tentacu!oria L., Trisate!es emortualis Den. & 
Schiff.,Paracobx derivalis Hb., Hypena proboscidalis L., Erynnis tages L., 
Carcharodus flocciferus Zeller- Gheorgheni, Fagul Inalt 28.\/11.1974, Joseni, 
Borzont 24.V!.1979, Băile Kiruj 5.VIIl.1980; Corterocephalus palaemon Pallas, 
Hesperia comma L., Ochlodes venatus Br. & Gr., leptidea sinapis L., Aporia 
o:rataegi L., Pieris rapoe L., Pieris napi L., Anthocharis cardamines L., Go
:nepteryx rhamni L., Nymphalis antiopa L., inachis io L., Cynthia cardui L., 
Aglais urticae L., Clossiana selene Den. & Schiff., Clossiana euphrosyne L., 
Clossiana dia L., Argynnis hecate Den. & SchHf. - Apariţia acestei specii 
în mlaştini ne pare surprinzătoare. În unele locuri preferă chiar porţiunile 
cele mai umede. Vlăhiţa, Selters 6.VIII .1980, Cheile Vîrghişului 10-12.VI.1980, 
4-6.VIl.1980, Băile Ozunca 2.VII.1983, Bicsad 2.VII.1984, Sfîntu Gheorghe, 
Benedekmezo 23.Vl.1983, 4.VII.1983; Argyrmis ino Rott. - Una dintre cele 
mai caracteristice specii ale mlaştinilor eutrofe din sudul Carpaţilor Orien
tali: Lăpuşna (24; 30), Reghin (24), Munţii Gurghiului, Valea Sălard (24), 
Locu Roşu, Valea Cupaş 20.V!I.1985, Gheorgheni, Valea Be!chia (8; 16), 
Gheorghen.i, Fagul lna It 28.VII.1974, 23.V! .1979, 12.Vlll.1980, 2.VII.1982, 
Joseni, Borzont 24.VI.1979, Izvorul Mureşului 4.VI!.1982, 14.VII.1985, Mădăraş 
Ciuc 14.VII. î985, Ciceu 10.VII.1985, Miercurea Ciuc, p. Beta 10.VII.1985, 
Miercurea Ciuc, Dl. Suta (16), Fitod (16), Sîncrăieni, Borsaros 9.VII.1981, 
s·i ncrăieni, Valea Nagyos 10.VII.1980, Sînsimion, Honcsok 8.VII.1985, Vrab.ia , 
Halta C.F.R. 8.VII .1985, Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie şi Băi!e Tuşnad l4.VI!. 
1980, 20.VI.1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, Bicsad 2.VIi .1984, 8.VI.1985, l5.VII. 
1985, Băile Ozunca 2.VII.1983, Băile Homorod 4.VIII.1980, Băile Kiruj S.VIII . 
1980, 15.VII.1977, Munţii Harghita (900-1 200 m) 12.VII.193_4 (leg. L. Di6-
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Răspîndirea în sudul Corpoţitor Orientoli o speciilor : . . 

Zyga~na nevadensis gheorghenica 
Reiss 

• • 
Argynnis ino Rott. 

Catcptria margaritella 
Den. & Schiff. 

Melitaea diamina lang 
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szegby) (6); Cheile Vrrghişului 17.VII.1979, 10-12.VI.1980, 4-6.VII.1980, Sf. 
Gheorghe, Benedekmez6 23.VI.1983, 4.VII.1983, Munţii Nemira, tinovul Fa
gul Rotund 22.VI.1972, 10-13.VII.1979, DumbrăVliţa Bîrsei {8), Vlădeni (8), 
Azuga (27; 30), Buşteni (27). Alte date din ţară: Bucovina (27), Munţii Gi
!ăului, Beliş (16) şi Someşul Rece (2), Răcătău (2; 21), Cluj, Făget şi Valea 
Pleşca (30), Băile Herculane (27), Ciucurova (Dobrogea) (27); Argynnis 
aglaja L., Argynnis niobe L., Euphydryas aurinia Rott., - preferă în primul 
rînd micile înmlăştiniri de pantă, formate în jurul izvoarelor: Sîncrăieni, 
Valea Nagyos 10.VII.1980, Bicsad 10.VI.1982, 28.V. '1985, Cheile Vîrghişului 
10-12.VI.1981, 27-29.V.1982; Melitaea diamina Lang - Lacu Roşu, Valea 
Cupaş 10.VI!.1977 (leg. Z. lzs6k), Reghin (24), Munţii Gurghiului, Valea 
Sălard (24), Gheorgheni, Valea B.elchia 5.VII.1978, 21.VII.1979, 28.VI.1983 
(leg. Z. lzs6k), Joseni, Borzont 24.VI.1979, Izvorul Mureşului 4.VII.1982, 14.VII. 
1985, Mădăras Ciuc 14.VII.1985, Miercurea Ciuc, Val. Beta 10.V!I.1985, 
Miercurea Ciu~. Dealul Suta 26.VI.1977, 19.VI.1977 {leg. Z lzs6k), Sîncrăien i, 
Borsaros 9.VII.1981, Sîncrăieni, Valea Nagyos 10.VII.1980, Sînsimion, Hon
csok 8.VII.1985, Cetăţuia, Valea Gergely 8.VII.1985, Vrabi9, Halta C.F.R. 
8.V11.1985, T uşnadul Nou, Valea Mijlocie şi Băile T uşnad 14.VII.1980, 29.VI. 
1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, Băile Homorod 4-7.VIII.1980, Băile ·Kiruj, Har
gitaliget 5.VIII.1980. Din ţară s-a mai semnalat: Mujdeni, Oaş {3), Zugreni 
(3), Poiana Stampei (21), Munţii Apuseni, Cheile Runcului (21), Munţii Re
tezat (21, 27), Poiana Mărului, Banat (21), Mogoşoaia (30), Bucureşti {30), 
Ţigăneşti (30), Băneasa (Dobrogea) (21); Melitaea athalia Rott., Melitaea 
aurelia Nick., Erebia ligea carthusianorum Fruhstorfer, Erebia medusa Den. 
& Schiff., Aphanthopus hyperanthus L., Coenonympha tullia tiphon Rott., -
Ditrău (3), Gheorgheni, Aluniş {8), Gheorgheni, Va lea Belchia (16), 30.VII. 
1976 (leg . M. Brătăşeanu), 19.VII.1985 (leg. Z. lzsak), Gheorgheni, Fagul 
Înalt 23.VI.1979, 12.VI1.1980, 2.VII.1982, Joseni, Borzont 24.VI.1979, Voslobeni 
(1 0), Izvorul Mureşului 4.VII.1982, Sîndominic 14.VII.1985, Mădăraş' Ciuc 
14.V,II.1985, Siculeni (3), Miercurea Ciuc, p. Beta 10.VII.1985, Miercurea Ciuc, 
Taploţa 10.VII.1985, Fitod (16), Sîncrăieni, Bors6ros 7.VI.1981, 9.VII .1981, 
23.VII.1984, Sînsimion, Honcsok 8.VII .1985, Cetăţuia, Val. Gergely 8.Vll.1985, 
Vrabia, Halta C.F.R., 8.VII.1985, Tuşnadul Nou, Valea Mij·locie 15.VI.1980, 
18.VII.1980, 28.VI.1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, Băile Tuşnad 29.VI.1982, 
17.VI.1985; Subspecia a mai fost semnalată în ţară numai în Carpaţii Orien
tali: Zugreni (3), Saru Dornei (3), Poiana Stampei (21). In Munţii Retezat 
(1 2) trăieşte Coenonympha tullia schmidtii Di6sz.; Coenonympha pamphilus 
L., Coenonympha glycerion Bkh., Strymonidia pruni L., Lycaena helle Den. 
& Schiff. - A fost găsită pînă acum numai în Depresiunea Braşovului: Vlă
deni (8), Racoş (leg. L. Szekely). Din celelalte părţi ale ţării s-a semna lat 
o populaţie foarte viguroasă de la Mujdeni, Oaş (38; 21; 3). in afara aces
tuia posedăm numai cîteva date foarte vechi: Sighişoara (38), Bucureşti 
(Ch itila) (30); Lycaena dispar rutilus Wernb., Lycaena virgaureae L., Lycaena 
alciphron Rott., Lycaena tityrUs Poda, Lycaena hippothoe eurydice Rott. -
Munţii Gurghiului, Lăpuşna (24), Munţii Gurghiului, Valea Sălard (24) Lacu 
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Coenonympha tullia tiphon Rott. l ycaena llippothoe eurydice Rott. 

Eumedonia eumedon Esp. 
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Roşu, Păstrăvărie (31), Lacu Ro~u. Valea C:u.paŞ 28.VI-L'1983, 28.VL1985, 
20.VII.1985 (leg. Z. lzs6k), 12.VII.198l', 20.VIL 1985, Gheot:gheili;-Aluniş (8, l 6), 
Gheorgheni, Valea Belchia 28.VI.1981, 4.VII.198_2, Gheorgheni, Fagul Înalt 
23.VI. 1979, Joseni, Borzont 24.VI. 1979, Izvorul Mureşului 14.VII.1985, Mă
dăraş Ciuc 14.VII.1985, Mierc:ureo Ciuc; p. Beta 10.VII.1985, Tuşnadul Nou, 
Valea Mijlocie 17.VI.1985, 30.VI. 1985, Băile Tuş nod 29.VI.1982, 17.VI.1985; 
iri afara unei date foarte vechi de la Bwcureştj (Chitila) (30) se: cunoaşte 
numai din Carpaţii . Oriental i: Cîmpul.ung . Moldovenesc (25), Borşa (21 ), 
Rotunda-Cîrlibaba (3), Zugreni (3), Munţii Rarău (21; 25), Poiana Storr:pei 
(21), Saru Dornei (3), Borsec (3). Cupido minimus Fuessly, Everes crgiades 
Pali., Macu!inea arion L., Maculinea a!con Den. & Schiff. - menţionăm aici 
numai datele referitoare la mlaŞtini eutrofe: Joseni, Borzont 13.VIII.1980. 
Bă.ile Ozunca 18.VII .1975, Micfalău, Va lea Mare 29.V!.1975, 1.VII.1976~ Me.s
t~cănişul de la Reci 1l.VII !.1985; Maculinea teieius Bgstr. - Răspînd irea 
acestei specii în ţară nu este încă îndeajuns cunoscută. Semnalăm din zonă : 
Mestecanişul de la Reci 2,VIII.1983, 6.VIII.1984, 11.VIII.1985, Săcele (8); Aricia 
agestis Den. & Schiff., Eumedonia eumedon Esp: - Reghin (24), Jabeniţa 
(24), Călugăreni (24), Mădăraş Ciuc 14.VII.1985, Miercurea Ciuc, Dl. Suta 
(17), Sîncrăieni, Bors6ros (3), 9.VII.1981, 23.VII.1984, Vrabia, Halta C.FR., 
8VII.1985, Tuşnadul Nou, Valea Mijlocie şi Băile Tuşnad 18.VII.:1980, 29,VI. 
1982, 17.VI.1985, 30.VI.1985, . Bicsad 2.VII.1984, 15.VI1.1985, Băile Ozunca 
2.VII.1983, Micfalău, Val.ea Mare 29.VI.1975, Sfîntu Gheorghe, Benedek
mezo 23.VI.1983, 4.VII.1983, 11.VII.1985, Bă,ile Kiruj 15.VII.1977, Munţii Har~ 
ghita (800-1 500 m) 11-14.VIL1934 (leg. L. Di6szeghy) (6), Cheile Vîrghişulu i 
16VI1.1977, 17-VII.1979, 4-6.VIL1980, 10-12.VII.l984, Cheile Rîşnoavei 27.VII. 
1978, 16.VII.1984 (leg. Z. lzs6k), Slăn[c Moldova (30). Celelalte date din . ţară 
provi,n din Munţii Apuseni: Cluj (30), Munţii Gilăului, Valea lerei (4), Col
ţeşti (4); Cyaniris semiargus Rott, Polyommatus icarus Rott., Polyommatus 
dorylas magna B61int. ,, . 

Mlaştinile oligotrofe sînt formaţiuni biogeografice caracteristice ţinu
turilor temperate cu climat atlantic şi subatlantic. Pe cind în nord-vestul 
Europe:i tinovul preferă altitudini mai joase, coborînd aproape de nivelul 
mării, în interiorul continentului numai zo.nele muntoase pot ·Oferi condiţii 
prielnice pentru instalarea lui. Astfel în sudul Carpaţilor Orientali, la înăl
ţi mi de 900-1 200 m există condiţiile geomorfologice şi dimatice (pr;ecipitaţii 
anuale de 700-1 000 mm, cu un maxim la începutul verii) pentru instalarea 
mlaştinilor oligotrofe. Din cele aproape 40 de tinoave enumerate de E. Pop 
(29) c,Jin Munţii Ha'rghita şi Carpaţii Curburi,i 30 au suprafeţe mai mici de 
2 ha, avînd un interes faun istic nesemnificativ. Noi am cercetat patru din
tre cele mai mari tinoave din ţinut: Luci (120 ha), Mohoş (80 ha), Fagul 
Rotund (15 ha), si complexul de mlaştini de la Comandău (aprox. 100 hq). 
Spre deosebire. de mlaştinile eutrofe, aceste tinoave se găsesc la distanţe 
de . zeci de km unele de altele, într-o izolare completă, comportîndu-se ca 
adevărate insule. Din punct de vedere hiogeografic prezintă însă o impor-
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tanţă identică cu cea . a mlaştinilor eutrofe; în Carpaţii Curburii găsim cele 
mai sud-estice mlaştini oligotrofe încă tipice din Europei. Sporadicele ti
noave din Carpaţii Meridionali adăpostesc deja o floră mult mai săracă H1 
eiemente tipice, pe cînd cele din Munţii Semenicului sau mai la sud din 
Munţii Balcani sînt complet lipsite de acestea (29). 

Flora mlaştinii oligotrofe de la noi este foarte săracă în specii, şi eite 
destul de uniformă de la un tinov lei altul. Ea are asemonări surprinzătof" 
de profunde cu tinoavele central-europene şi atlantice. Deosebirile de in-
ventar fl.oristic faţă de acestea sint puţine {29). · 

Asociaţia principală şi nelipsită în tinoavele noastre este perina de 
Sphagnum împănată cu Eriophorum vaginatum L. (Sphagneto-Eriophore
tuin). In perinele alcătuite din mai multe specii de Sphagnum cresc Drosera 
rotundifolia L., Vaccinium oxycoccos L., Andromeda polifolia L., Empetrum 
nigrum L.. Catex pauciflora Lightf., Carex stellulci,tâ Good, etc. Unde peri
ne! devin mai uscate se înmulţeşte Polytrichi.un strictum, Vacdnium myrtillus 
l., Vaccinium vitis-idaea L. În stadq şi mCii uscate poate urma o împădurire 
mai mult sau mai puţin densă cu Betula pubescens Ehrh., Betula verruco5a 
Ehrh., Picea abies (l.) Karst. sau ftinus silvestris L. (Pineto sîivestris - Erio:
phoretosum vagiru:Jti, Pinetum vactinietosum, f:ticeeto-Betuletum, Sphagno
IPiceetum, etc.). In şănţuleţele şi coveţile din jurul perinil0r, temporar sau moi 
constant acoperite cu apă, dorninâ alt~ specii de Sphagnum, împreună cu 
Drosera intermedia, Hayne, Droseta obovata Mert. & Koch; Valeriana sim
plidfolia (Rchb.) Kabath, Carex catiescens L., tarex limoso L., Garex ro
strata Stokes, Schetichteria pdlusttis L., etc. (Caricetum limosae, Garicetum 
rostî'dtae, Stheuch:zerio-Sphagrielum clispidati etc.). La periferia tinovului, 
pdturd de Sphagnum se subţiază şi se p4erde cedînd cu uşurinţă apa şi 
alcătuieşte o tivitură circulară de înmlâştinire mezotrofă sau chiar eutrofO. 
Flora ac~stuia este alcătuitâ din specii mai pretenţioase (Carex vesicaria l., 
Carex acutiformis Ehrh, Calla palustris L., Comarum palustre L., Polygonum 
bistorta L., ligularia sibirica (L.) Cass., etc.) plantele tipice tinovului oligotrof 
au aici un rol subordonat (11; 29; 43). 

Ca şi mloştin:ile eutrof~. dceste tinodve adăpostesc o serie de plante 
care îşi ating îh această regiune limita sudica a răspîndirii l~>r. Amintim în 
primul rind plantele tipice tinovuiU1i oligotrof: Andromeda polifolia L., Vacci
nium oiycoccos L., Empetrum nigrum L., Drosera obovata Mert. & Koch, 
Drosera intermedia Hoyne; apoi specii eutrofe, care populează zonele peri
ferice ale tinovului: Viola epipsila Ldb., Dryopteris cristota (L.) A. Gray, 
Callâ pcUostris l., Spirdea saliCifolia L., Lysimachia thjrsiflora L., Stellario 
longifolia Muhlenb., ligularia sibitica (L.) Cass. Multe specii, unele dintre 
e-le chiar componenţi obişnuiţi ai florei arctice, care în patria lor actuală 
popuieaza in primul rind biotopuri nenilăştinoase se găsesc refugiate în 
Carpaţi prin mleiştini oligotrofe, care datorită condiţiilor ecologice extremiste 
le-a protejdt de concurenţa elementelor veg·etaţiei detlănţulte în diferitele 
ere postglaciare. Amintim dintre ele Sphaghum wulfianum, Helodium la-
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ntltuin, Scheuchzeria palu.stris L., Betula nona L," . şi Trientolis europaea L. 
Majoritatea spedilor citate sînt ca-lificate de specialişti drept relide, gla-
ciare {1 ~; 29). · · · ·· 

Descoperirile floristice excepţionale din tinoav.ele noastre, cofltrar 
m laştinilor eutrofe din zonă au atras şi o serie de zoologi, printre care ş i 
lepidopterologi deja cu decenii în urmă. Astfel, L. Dioszeghy a vizitat Mo
hoşul şi mlaştinile de la Comandău în 1931, Gy. Lengyel rev,ine în Mohoş 
în prima jumătate a anilor patruzeci, iar F. Konig {21) cutreieră o parte din
tre tinoavele Muntilor Nemira în 1971. Rezultatele acestor cercetări nu s-au 
ridicat însă la înalţimea aşteptărilor sau au rămas ·în cea mai mare parte 
nepublicate Astfel, chiar dacă cercetările s-au înmulţit relativ în decursu l 
ultimului deceniu, tinoavele au rămas şi pînă astăzi foarte puţin cunoscute 
d in punct de vedere lepidopterologic. 

Prezentarea faunei diurne trebuie s-o începem cu un caracter nega
tiv. Lipsesc din aceste tinoave speCiile diurne tipice mlaştinilor oligotrofe din 
nordul Europei (Colias palaeno L., Vacciniina optilete Kn., Boloria aquilo
naris Stich.), fapt care a şi decepţionat majoritatea co!ectionar·llor veniti în 
zonă. lipsa iui Colicis palaeno L. şi în parte a lui Vacciniin~ optilete Kn. ~ste 
explicabilă în primul rînd pnin lipsa plantei gazdă (Vaccinium u·liginosuin L ) 
care nu apare în nici unul din tinoavele zonei. Ele ar trebui căutate în pri
mul rînd în zonele subalpine ale Carpaţilor Orientali, unde pe alocuri 
planta lor gazdă apare în masă. O altă · explicaţie ar fi caracterul de 
" in sulă", izolarea completă a tinoavelor noastre, avanposturi înaintate ale 
acestei formaţiuni biogeografice, care probabil au şi suprafeţe prea mici 
pentru a putea întreţine populaţii îndeajuns de viguroase ale acestor speci i 
specializate pentru acest biotop. Ţinînd însă seama de marile porţiuni mlăş
t inoase încă necercetate mai putem spera totuşi în descoperirea vreuneia 
dintre ele, ma,i ales după ce Boloria aquilonaris Stich. a fost găsită cu cîteva 
(mi în urmă în Bazinul Dornelor, în cel mai întins complex mlăştinos oligo
t rof din ţară . Fauna diurnă a tinoavelor tratate este foarte săracă, alcătuită 
din exemplarele izolate ale speciilor obişnuite la aceste înălţimi. Nici unu l 
dintre acestea nu prezintă afinităţi faţă de condiţiile oferite de tinov. Nici 
zonele periferice cu caracter eutrof nu ne-au oferit speciile caracteristice 
enumerate în capitolul anterior. Am întîlnit pînă acum numai o populaţie 
de Argynnis ino Rott. în tinovul Fagul Rotund din Munţii Nemira. Urmează 
ca viitoarele cercetări să aducă noi rezultate şi din acest punct de vedere. 

Celelalte famiW de lepidoptere prezintă o faună mult mai bogată, 
conţinînd şi cîteva elemente foarte interesante. Amintim în primul rînd, spe
ciile strict specifice tinovului: Carsia sororiata Hb., Crambus alienellus G. 
& K. Probabil Lampropteryx otregiata Metcalfe, Olethreutes palustrana lie
nig & Zeller şi Ancylis unguicella L. se includ tot în această categorie. fn 
continuare, pe baza unor argumente ecologice, paleoecologice şi are<llo
grafice încercăm să dovedim că aceste ·lepidoptere specifice de tinov pot 
f i con siderate relicte glaciare. 

6 - AlUTA XV1 i--XVI11 



8.2 
---------------------

Ana_n.zînd ;ospi.ndir~o le~idop~erelor specifice .ti.noay~lo~ . ~urop~ne 
put~m observa 1m~d1at ca ele, ca ŞI d~ altf~l ce1 ma1 caractenst1c1 cornpo
nenţi ai florei, ocupă în zonele nordice ale Eurasiei un vast areal .continuu, 
incluzînd nu numai domeniile boreale şi subarctice, dar o parte şi din 
tundra arctică. ln zonele sudice acestui areal ac~ste specii sînt reprezentate 
de populaţii relictare dispersate prin regiunile de tinoave din sudul Scan
dinav,iei, din nord-vestul Europei Centrale, din Alpi şi din Carpaţi. limita 
sudieă a tinovului tipic est~ trasată chiar pe baza răspîndirii spre sud 0 

acestor elemente. Tinoavele relativ mici din sudul Carpaţilor OrientaU adă
postesc încă multe asemenea specii, care însă nu depăşesc limitele Carpo
ţilor Curburii. Pe lîngă plantele Vaccinium oxycoccos L., Andromeda poli
folie L., Scheuchzeria palustris L., Betula nana L., Trientalis europaea L. 
Empetrum nigrum L. considerăm că şi lepidopterele Carsia sororiata Hb., 
Lampropteryx otregiata Metcalfe, Crambus alienellus G. & K., Olethreutes 
palustrana Lienig & Zeller, Ancylis unguicella l., dar poate şi alte micro
lepiqoptere (Argyresthi<t brQckeella Hb. şi Olethreutes bipunctana F.), răs~ 
pîndirea cărora nu este încă îndeoj\.lns clarificată., fac parte dintre aceste 
elemente. 

fn.călzirea treptată de la începutul postglociarului a determinat o re
tragere lentă a cqrnponenţ~lor faunei glaciare, fie spre nord împreună cu 
colota glaciqră, fie spre etajele superiQore ale munţilor. Citeva dintre spe
ciile de t~ndră au reuşit să s~pravieţuiască în zona alpină a Carpa~ilor 
(Erebia pandrose roberti P~sc;hke, Orodemnias qu~nselii Paykull, Apamea 
maillardi Geyer, ~Y9a,na Et~ulans Hoch., etc.). Efe prezintă astăzi o imensă 
dişjuncţi~ de areal de tip arcto-alpin şi sînt considerate de specialişti re
licte glaciar~. 

Speciile proprii tinoavelor posedă astăzi un· areal foarte asemănător. 
Din punct de vedere ecologic însă, aceste lepidoptere prezintă afinităţi spre 
biotopud cu caracter subarctic, cu o vegetaţie mai bogotă, care în zona 
montonă a Carpaţilor au rezi·stot timp mai îndelungat încălzirii climatului 
pqstglaciar. Tinoavele, care se născuseră chiar în acea perioodă, au fost 
invqdate qe această v~getaţi~ nepretenţiosă. Interiorul tinoavelor, datorită 
condiţiilor ecologice extrem de sărace create aici au fost ocolite de schim
bările radicale intervenite în compoziţia cqv~xuh.1i vegetal din această parte 
a Cqrpaţilor în decursul po~tglaciarului. Ele au păstrat astfel o serie de 
aspecte ale vegetaţiei şi fq4nei subarctice caro~teristice ţinuturilor noostre 
în timpul ultimei glaciaţiuni. Consideră111 deci, că speciile citate mai s1,.1s sînt 
relicte glaciare, acele rămăşiţe a·le faunei subarcţice care au reuşit să se 
adapteze condiţiilor oferite de mlaştina oligotrofă, menţinîndu-se pe loc 
pînă în zilele noastre. Aceste lepidoptere, chi·ar qqcă rqspjndirea lor n1,.1 ~:;te 
încă îndeajuns cunoscută, probabil nu depăşe·sc spre sud cot~l Cqrpaţ!lor 
împreună cu ecosistemul turbicol oligotrof pe cqre-1 pop4lează . Ele consti
tuie deci valoarea principală a faunei de lepidqpţere din qcesţ~ tinoqve. 

· · In rest, tino~vele sînt pop~late de o bogotă fqună cqracteristică în 
primul rind pădurilor de conifere din etajul montqn sup~ri9r: Nernatopqg~m 
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rQl).erţella CI., ţpinotio tedella CI., Eupithecia pusillata Den. & SchiH., 
Eupiţhecia abietaria Goeze, Eupithecia bilunulota Zett., Xanthorhoe un
cursato HI:L, Semiothisa sigllaria Hb., Semiothiso liturata CI., Alcis repan
data L., Bupalus piniaria L., Entephria caesiata Den. & Schiff., Thera variata 
Den·. & Schiff., Thera obeliscata Hb., Thera cognata Thnbg. etc. Covorul al
cătuit din diferite specii de VacCinium core acoperă suprafeţe Întinse in 
fiecare tinov, găzduieşte alte specii interesante: Ancylis myrtillana Tr., IEu
pithecia n(lnata Hb., Jodis putata L., Eurois occulta L., Polia hepatica CI., 
Mamestra biren Goeze, Syngrapha interrogationis L., etc. Apar şi o serie 
de specii core preferă în general biotopurile mlăştinoase (Hydriomena im
pluviata Den. & Schiff., Orthonama vittata Bkh., Anticollix sporsata Tr., 
Eustrotia uncula CI., Plusia festucae L.). Ocazional pătrund aici şi cîteva 
e lemente ale păşunilor montane (Chersotis cuprea Den. & Schiff., Cerapterryx 
grqminis L., Apamea lateritia Hfn.). 

Zonoţia clară prezentată de vegetaţi a tinovului atrage după sine şi 
distribuirea caracteristică a faunei. Nu ne putem angaja Însă la prezentareo 
fidelă o acesteia, deomece cercetările microlepidopterologice care probabil 
stau la baza acestei descrieri sînt insuficiente şi lacunare. 

În încheiere, menţionăm că în mlaştini le oligotrpfe ou fost capturate 
şi trei specii noi pentru fauna ţării noastre: lamprQpteryx otregiata Metca !fe, 
Thera cognata Thnbg ., Carsia sororiata Hb. 

Lista speciilor. Hepialus humuli L., Pharmacis corna transsylvanica 
Daniel, Lampronia oehlmanniella Hb., Nemotopogon robertella Ci., Adela 
congruella Ros!. ."... Sîncrăieni, Luci 23.VII.1984, Pochythelia villos~lla O. (leg. 
L. D'i6szeghy), Scardia polypori Esp. - Comandău 30.VL 1975, Ethmia pu~ 
siella L., Pseudotemelia flavifrontella Den. & Schiff., Teleiodes proximel!a 
Hb., Acompsia cinerella CI., Acompsia tripunctella Den. & Schiff., Argyresthia 
brockeella Hb. - T uşnod, Mohoş 28-30.VII.1980, Sîncrăieni, Luci 23.VIi.1984, 
A.-gy~esthia goedartella L., Ypsolopha parenthesella L., Plutella xylostelia L, 
Anthophila fabriciana L. (leg. L. Di6szeghy), Aphelia paleana Hb., Cnepha
sia c:;hrysantheana Dup. (leg. L. Di6szeghy), Eana argentana CI., Celypha 
striQna Den. & Schiff. (leg. L. Di6szeghy), Oiethreutes arcuella CI., Oleth
reutes umbrosana Freyer (leg . L. Di6szeghy), Olethreutes lacunona Den. & 
Schiff., Olethreutes bipunctana F., Tuşnad, Mohoş 28-30.VII.1980, 14.VI.l982, 
Sîncrăieni, Luci 23.VII.1984, Ol~thrautes palustrana Lienig & Ze!ler - Sîn
crăieni, Luci 18.VIII.1978, 23.VII.1984, Olethre~te~ 9livana T r., Pseudo
her-menias abietana F., Apotomis turbidana Hb .. Ancylis tmguic~llq . L. -
Tuşnod, Mohoş 1.VI.1975, 14.VI.1982, Ancylis myrtillana Tr.- SÎncrăieni, luci 
23.Vll.1984, Epinotia sordidana Hb., Epinotia tedella CI., Epin~tia cruc;iana 
L. , Rhopobota ustomaculona Curt., Epiblema uddmonnipna L. (leg . L. Di6-
sze9.hy), Cydia fagigla~dana Zeller, Cr(!mbuş poscue1la L, Crambus alie
nello Germar & Koulfuss - Comandou 26.VII.1976, Muntii Nemira, Fagul 
Rot~nd 13.VII.1979, Cramb~s p~tella ·L.. Crambus p,rlellci Scpp., Agriph;lq 
str~.roinell~ Den. & Schiff., . Cptoptria po~per,llo Tr., Caţ9ptria margaritella 
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Den. & Sc:hiff. (vezi cap. "Mlaştinile eutrofe"), Pediasia contaminella Hb., 
Scoparia subfusca Hw. (leg. L. Di6szeghy), Gesneria centuriella Den: & 
Schiff. (leg. L. Di6szeghy), Margaritia sticticalis L., Udea olivalis Den. & 
Schiff., Udea elutalis Den. & Schiff., Nomophila noctuella Den. & Schiff., 
P~europtya ruralis Scop., Losiocampa quercus L., Drepana cultraria F. (feg. 
L. Di6szeghy), Habrosyne pyritoides Hfn. (leg. L. Di6szeghy), Tethea or . Den. 
& Schiff., Jodis lactearia L.. Jodis putata L. - Sincrăieni, Luci 7.VI.1981 , 
Scopula immutata L., Scopula ternata Schrank., Scopula floslactata Hw., 
Scotopteryx chaenopodiata L.. Orthonama vittata Bkh. - Muntii Nemira, 
Fagul Rotund 13VII.1979, :xanthorhoe biriviata Bkh., Xannthorhoe' designata 
Hfn., Xanthorhoe spodicearia Den . & Schiff., Xanthorhoe montanata Den. 
& Schiff., Xanthorhoe incursata Hb. -- Sîncrăieni, Luci 7.VI.1981, Epirrhoe 
alternata Mull., Epirrhoe molluginata Hb. , Camptogramma bilineata L., 
fntephria caesiata, Den. & Schiff., Mesoleuca albiciUata L., lampropteryx 
ot!·egiata Metcalf.e (det. L. Ronkay) - specie însă nesemnalată în ţa.că. Noi 
l-am intilnit într-o pădure mlăştinoasă din Munţii Nemira, Fagul Rotund, la 
8.VII.1978, 13.VII .1 979; Eulithis prunata L., Eulithis populata L., Ecliptopera 
silaceata Den. & Schiff., Cloroclysta· citrata L., Cloroclysta truncata Hfn. , 
Cidaria fulvata Forster, Plemyria rubiginata Den. & Schiff. (leg. L. Di6szeghy), 
Thera varicta Den. & Schiff. , Thera obeliscata Hb., Thera cognata Thnbg. 
(leg . et det. L. Ronkay) - O altă specie nouă pentru fauna României. Sîncră
ieni , Luci 23.VII.1981 ; Electrophaes corylata Thnbg., Colostigia pectinataria 
Knoch., Hydriomena furcata Thnbg., Hydriomena impluviata Den . & Schiff., 
Rheumaptera hastata L., Perizoma taeniata Steph. (leg . L. Di6szeghy), Peri 
zoma alchemillata L., Perizoma blandiata Den. & Schiff. (leg. L. Di6sz.), Eup-i
thecia abietaria Goeze, Eupithecia bilunulata Zett. (det. Dr. Doc. A. Popescu
Gorj et 1. Drăghia) - prezenţa aceste i specii în ţară a fost considerată în~ 
doielnică (32), publicăm următoarele date: Comandău 9.VII.1976, 26.VI I. 
1976, Covasna 15.VI.1975, Cheile Bicazului 3.VII.1982, Gheorgheni, Fogul 
Inalt 28.V.1983. Există mai multe exemplare din această specie şi în colecţia 
L. Di6szeghy: Munţii Retezat (1 000-1 450 m), 2.VI.1936, 3.VI.1923, 8.VI.1923, 
14.VII.1924, 14.VII.1929, 17.VII.1929, 17.VII.l937, Munţii Harghita (1 500 m), 
13.VII.34; Eupithecia nanata Hb. (det. A. Vojnits) - Tuşnad, Mohoş 26.VII.79, 
Eupithecia pusillata Den. & Schiff. (det. A. Vojnits), Anticollix sparsata Tr., 
Carsia sororiata Hb. - Specie nouă pentru fauna României. Tuşnad, Mohoş 
21.VII.1931 (leg. L. Di6szeghy), Venusia cambrica Curt., Lomaspilis margi
nala L., Semiothisa signaria Hb., Semiothisa liturata CI., ltame brunneata 
Thnbg., Plagodis dolabraria L., Opistograptis luteolata L. (leg. L. Di6szeghy), 
Epione repandaria Hfn., Epione paralellaria Den. & Schiff. (leg. L. Di6-
szeghy), Pseudopanthera macularia L., Selenia dentaria F., Odontopero bi
dentata CI., Deileptenia ribeata CI. (leg. L. Di6szeghy), Alcis repandata L., 
Alcis. jubata Thnbg. (leg. L. Di6szeghy), Ematurga atomaria L., Bupalus pi
niaria L~, Cabera pusaria L., Campaea margaritata L., Hylaea fascicuio L. , 
Puengeleria capreolaria Den. & Schiff., Notodonta dromedarius L., Ptilodon 
capucina L. , Eligmodonta ziczac L. (leg . L. Di6szeghy), Lymantria monacha L 
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(leg. L. Dioszeg~y), Cybosia mesomella L, Eilema complc:-na L (leg. ~ .. Di6-
szeghy), Ei le ma. deplana Esp. (leg. L. Di6szeg_hy), Ei le ma · lurideola Zincke·n 
(leg.: L , Diosi~ghy);- Parasemia plaptaginis. · carpat~cc:i · .. ·: Da.nief. . ~iCll:~ 
'chrisia ·. sannio ..• l., ~Agrotis ·_seg~tum · Den. _&· · ;Şchiff. ; (leg .. L · Dio~ 
szeghy)~· - Agrotis ··. ipsiJon ·. Hfn. (le9• . L:.; Dioszeghy); · Chersotiş; cu prea' [)ef). 
& Schiff . ..:; Tuşnad,, Mohoş 7.1X.1980, Noctua· pronubcrl., Di.arsia brunriea 
De.n: & Schiff., Xestia collin~· Bsd., Eurois occulta L,-..... Comandău · 26.VII. 
1976, Tu~nad, Mohoş 15VIL1985, Anaplectoides prasina Den .. & Schiff.; Polia 
hepatice·· CI., Mamestra suasa Den. & Schiff . . (leg. l. Di6szeghy), Mcll1lttsira 
bireri Goeze - Cornandău 30.VI.1975, Mamestra pisi L, Eriopygodes imbe
cillo F./ Cerapteryx graminis l., Mythimna impura Hh., Mythimna comma 'L, 
Br®hylomia viminalis F., Co-smia trapezina L., Hyppa rectili-nea Esp.' - 'Co
meridău .26.VII.1976; Apa mea rnonoglypha Hfn., ·Apa mea crenata Hfn., Apa-: 
mea lateritia Hfn., ·Apa mea re.missa Hbn., Oligia. strigilis· · · L. (leg. L .Oi6-
.szeghy), .Oiigia versicolor Bkh., Oligia latruncula Den. & Schiff. (leg: L Di6-
szeghy), Photedes minima Hw.; Charanyca trigrammica· Hfn: (leg: L :Di6-
szeghy), Hoplodrina alsines Brahm. (leg. L Di6szeghy); Eustrotio uncula CI. 
- Munţii Nemira, Fagul Rotund 15.VII.1976, Plusia festucae L., Autogro.pha 
gomma L., Autographa pulchrina Hw., Autographa bractea Den. & Schiff. 
Tu·şhad, Mohoş 20.VII.1 981; Syngrapha interrogationis l. ~ Comandău 26.VII. 
1976, Tuşnad, Mohoş 8.VIL 1979, 28 . .VII.1984, laspeyria flexula Den. & Schiff. 
(leg. l. Di6szeghy), Parascotia fuliginaria L. '(leg. L. Di6sieghy), Hermrnia 
tarsipennalis Tr. (leg. L. Diosz_eghy), HypaEma rostralis L. (leg. L Di6-
szeghy), Hypaena proboscidalis L.. Thymelicus lineQia 0 ; (leg. L. Di6szeghy), 
Leptidea sinapis L. (leg. L. Di6szeghy), Aporia crataegi L., Pieris rapae. L., 
Pieris napi L., Pieris brassicae L., Anthocaris cardamines L. , Colias hyale L., 
Gonepteryx rhamni L., lnachis io L., Cynthia cardui L., Aglais urticae l., 
Clossiana selene Den. & Schiff., Clossiana euphrosyne L., Argynnis ino Rott., 
Argynnis aglaja L. (leg. l. Di6szeghy), Argynnis niobe L. (leg. L. Di6szeghy), 
Argynnis paphia L., Melitaea athalia Rott., Melitaea aurelia Nick. , Pararge 
maera L., Erebia ligea carthusianorum Fruhstorfer, Erebia euryale syrmia 
Fruhstorfer, Erebia medusa F., Maniola jurtina L., Coenonympha pamphilus 
L., Coenonympha glycerion Bkh., lycaena phlaeas l. (leg. L. Di6szeghy), 
Lycaena virgaureae L. (leg. l. Dioszeghy), Lycaena alciphron Rott. (leg. L. 
Di6szeghy), Cyaniris semiorgus Rott., Polyommatus icarus Rott. (leg. L. Di6-
szegl<ly). 

Avind in vedere importanţa ştiinţifîcă, valoarea biogeografică a unor 
specii de lepidoptere din a-ceste mlaştini, sîntem de părere că ele ar merita 
să fie ocrotite de lege. Aceasta este realizabilă numai prin ocrotirea intre
gului biotop. Jn cazul mlaştinilor oli~otrofe, toate cele patru tinoave cer
cet~Dte sînt deja declarate rezervaţii naturale. Mlaştina de la Comandău 
suferă totuşi foarte grav din cauza exploatărilor de turbă, i·ar tinovul Fagul 
Rotund este perturbat de păşunatut intesiv. 
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'· . MlaŞtinile ~Utrăfe, iti schimb. sirH dHl c~ ili ~e mai peticlitcte d~ .tiffi-
· i>f~le -lucfdri tfe hidt'tiomelidt'bte tncepU'te în to'âte cele ttel depresluni ihtta~ 
: ~ontane. Majorltdte6 k>cdrilor mloştltioas~ din Ekiiinul Trei Stllune şi Ţdro 
Birsei sint dejb cotripl~t d~seecHe,_ trcmsfor~.ote th păş,uhi sd4. terenuH agri
cuiE!. frt depresii.Hîile Oiurg~Y ŞI Cioc; lucrâtile hU silit ln<:ă aHt d~ a'it)h~bte, 
diei se miil gasesc citeva pbtţiunl; p~actic n~h.ilburate de activitatea umdnă. 
Mldştina aorsdros ele lă 5încirăiehl, din petcate, s-1:] dateriordt mult în de
cursul uitimllor arii. De âltfel, eci ar!3 şi o întlri_dere prea miCă ca s~ poată 
tdinporiâ sdîhribările nefcive>rabile diri jur şi sa-şi conserve făra pit!!rdeiî e
s-enţiale flora şi fauna sd cidtddedstiCă. Extinderea rezet'vţiţiei Valea Mljlb
cie din sudul TU,Şhadului Nou Şi asUpra unor îrirrilăştifliri din jllr, ar teţ6lva 
in schimb şi probleni"a 6crotlrii ,uno~ populdţii de lepidoptere tu ihteres bi6-
gedgrdfk major (in afara de 8c!tula humilis Schranl<. şi Sdxifrago httcufiis 
l.. lepidopMrele Coenonyriipha tullio. tiphot1 Rott., Lycâena hippothobe t!ury
dite ~ott. şi Cei~opttia margâriteUa Den. & Sdîiff., tot aici işl sting pundol 
edrem sudic al (ospindlril lor). At merita sa fie ocrotit şi ii'OOnsul cot'nplex 
mi6Ştinos încă destui d~ puţin cetc_etot din pârinH!trul comun~lor Voşlobeni 
-- Joseni - Rerrietea. Mef\ţinefea stării lot actuale, est~ posibilă prin aban
donarea păşunafuh.ti. Vdlorlficareci resurselor sdie ftirciJere ar fi posibilă 
prin c:c:>sit. . . 

Considerăm ln . incheiere că ar fi necesara o reevaluare a florei şi tau
nei în urma schimbărilor iritenienite în decursui ultimelor decenii şi luarea 
unor măsuri mai ample de ocroiire. 
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LEPKEFAUNISZTIKAI KUTATASOK A KELETI KARPATOK DELI FELENEK 
lOZEGLAP JAIBAN 

(Kivonat) 

A szerok a terulet keletkezesi kărulmenye.i1nek, foldrajzi es eg•hajlati viszonyainak, fl6ra
es vegetaci6janak ismertetese utan reszletesen targyaljak az eutr6f es oligotr6f lapok jelleg
zetes năvenytarsulasai.hoz kătodo l epkefaUinat. Bebizonyitjak, hogy az euh6f lapok lepkei 
korai posztglacialis eredetuek az oligotr6f lapoke pedig glacialis reliktumok. A ket laptipus
ban gyujtott lepkekrăl kulăn-kulon jegyzeket kozălnek, koztuk Romania faunajara ha,rom uj 
fajt (Lampropteryx otregiata Metcalfe. Thera cognata Thnbg., Carsia sororiata Hb.). Felhivjak 
a figyelmet ezen lepketarsulasok jelento.segere es ezek, valamint biot6pjaliknak a vedelmere. 




