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Executive summary

1. Diagnosis

Orthoptera:
Large insects with specialized mouth parts to break and chewing; hind legs with long femora adapted for jumping; four wings with a 
pair of fore wings covering the other pair; inarticulate cerci; pronotum with large lobes covering the pleural wall; ovipositor well 
developed; specialized organs for stridulation.

2. Current context

Until the 1950-1960, the definition of orthoptera was very comprehensive and many entomologists placed within this order, groups
such as order Blatodea, the order Mantodea, order Phasmodea and a few others. They define these orders as represented by
individuals who have the hind leg complied to jump like crickets and grasshoppers. Newer taxonomists considers the order
Orthoptera a monophyletic line, restricted in its own composition to grasshoppers, crickets and very close "relatives".

Currently at globally level, are known over 21400 species of which about 51% belong suborder Ensifera (orthoptera with long 
antennae – bush-cricket, crickets, mole cricket) and approximately 49% suborder Caelifera (orthoptera with short antennas -
grasshoppers). Suborder Ensifera is divided into 6 superfamilies and 21 families, about 1900 genera and 11,000 known species. 
Suborder Caelifera includes 8 superfamilies, 22 families, 2,400 genera and over 10,400 described species.

The orthoptera are biotic forms that, despite appearances, exhibits impressive biological diversity - more than 20,000 known 
species throughout the world, distributed in the majority types of existing ecosystems. At national level taxa belong to the order
Orthoptera inhabits also the majority of ecosystem types, the presence of these being observed from the Black Sea level (ex.: Saga 
campbelli gracilis (Kis, 1962)) to the alpine area (ex.: Meconema thalassinum (De Geer, 1773)) and from the endemic forms
(Dobroudgean grasshopper - Isophya dobrogensis (Kis, 1994)) to those with widespread, covering all existing national bioregions
(ex.: the cricket - Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)).

3. Taxonomy

In the Danube Delta Biosphere Reserve were identified 80 taxa belonging to the order Orthoptera (from 190 at national level - more 
than 42%) classified as follows:

 Suborder Ensifera with 2 superfamilies, 4 families, 10 subfamilies and 38 species.
 Suborder Caelifera with 2 infraorders, 3superfamilies, 3 families, 8 subfamilies and 42 species.

4. Distribution

The orthoptera species are very different by the geographical spread point of view, these presenting the all main types of
distribution – from the endemic forms, characteristic only of certain areas, to the holopalearctic forms, with a wide spread
throughout Europe, North Africa and palearctic Asia.

5. Species

For each of the 80 taxa was made a presentation data sheet with dates about:
- characteristics - relative body size, description of the characteristics involved in identification of species or subspecies

(color, dimensions of wings, antennas or genitalia, characteristic shapes), the indication for gregarious species of
transiens and gregaria forms;

- ecology and habitat – the habitat preferences and description of the general characteristics of these, the form where the 
taxa are wintering, trophic preferences, the graphic of adult presence and distribution throughout a calendar year;

- spread – global level, national level (+ map with distribution points) at the level of the Danube Delta Biosphere Reserve (+
map with distribution points).



DELTAICA 2013 Nr. 2
ISSN 2286 - 0789 doi: 10.7427/DDI.02.D.02

Lupu (G.), 2013 – Ortopterele din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Deltaica nr. 2, pag. 49
Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării - Tulcea, România

pag. 5 din 49

INTRODUCERE

Într-o lume universal acceptată ca fiind a insectelor, datorită numărului impresionant de specii, ortopterele au o diversitate biologică 
impresionantă distribuite în majoritatea tipurilor de ecosisteme existente. La nivel naţional taxonii aparţinând Ordinului Orthoptera
populează, de asemenea, marea majoritate a tipurilor de ecositeme, fiind observată prezenţa acestora de la malul Mării Negre (ex.:
Saga campbelli gracilis (Kis, 1962)) până în zona alpină (ex.: Meconema thalassinum (De Geer, 1773)) şi de la formele endemice
(cosaşul dobrogean – Isophya dobrogensis (Kis, 1994)) la cele cu răspândire largă, acoperind toate bioregiunile existente la nivel 
naţional (greierele – Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)).

Ortopterofauna Rezervației Biosferei Delta Dunării reprezintă un capitol de biodiversitate spectaculos din punct de vedere al 
reprezentativităţii – peste 40% din speciile de ortoptere observate până acum în România fiind prezente pe acest teritoriu relativ 
redus ca dimensiuni. De asemenea, distribuţia globală a speciilor de ortoptere de aici relevă o diversitate bogată a caracteristicilor 
zoogeografice. Specii cu origine mediteraneană (ex.: Decticus albifrons (Fabricius, 1775)) pot fi observate alături de specii 
eurosiberiene (ex.: Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804), centraleuropene (ex.: Epacromius coerulipes (Ivanov, 1887)), balcanice 
(ex.: Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)) sau chiar elemente cu prezenţă localizată (endemitul amintit mai sus).

STADIUL CUNOASTERII

Ortopterele reprezintă una dintre cele mai vechi linii descendente ale insectelor, cele mai vechi fosile atribuite acestui ordin fiind 
datate din Carbonifer. Cele două subordine, ale ordinului Orthoptera, Ensifera şi Caelifera, s-au separat probabil în ultima parte a 
Carboniferului. Cele mai multe dintre familiile aparţinând subordinului Ensifera apar între începutul Jurasicului şi începutul 
Triasicului. Pe de altă parte cele mai vechi familii aparţinând subordinului Caelifera, Eumasticidele, apar la mijlocul jurasicului, 
acestea fiind urmate de Tetrigidae şi Tridactylidae care apar la începutul Cretacicului.

Până în anii 1950-1960 definirea ortopterelor era foarte cuprinzătoare şi mulţi entomologi plasau în interiorul acestui ordin grupuri 
cum ar fi ordinul Blatodea, ordinul Mantodea, ordinul Phasmodea şi alte câteva. Aceştia definesc ordinele reprezentate de indivizi 
ce posedă picior posterior conformat pentru sărit la fel ca greierii şi lăcustele. Mai nou taxonomiştii consideră ordinul Orthoptera o 
linie monofiletică, restricţionată în compoziţia proprie la lăcuste, greieri, cosaşi şi „rudele” foarte apropiate. 

DIAGNOZĂ

Insecte de talie mare, cu piese bucale specializate pentru rupt şi mestecat; picioare posterioare cu femur lung adaptat 
pentru sărit; patru aripi cu două tegmine acoperind cealaltă pereche de aripi; cerci nearticulaţi; pronot cu lobi largi 
acoperind peretele pleural; ovipozitor bine dezvoltat; organe stridulante specializate (Borradaile & Potts, 1959).

Elemente morfologice – Tettigonia caudata (Charpentier, 1845)

ÎNCADRARE TAXONOMICĂ

În prezent, la nivel global, se cunosc peste 21400 specii dintre care aproximativ 51% aparţin subordinullui Ensifera 
(ortopterele cu antene lungi – cosaşi, greieri, coropişniţe) iar aproximativ 49% subordinului Caelifera (ortopterele cu 
antene scurte – lăcustele). Subordinul Ensifera este împărţit în 6 superfamilii şi 21 de familii, cu aproximativ 1900 de 
genuri şi 11000 de specii cunoscute. Subordinul Caelifera include 8 superfamilii, 22 de familii, 2400 de genuri şi mai mult 
de 10400 specii descrise.

În România au fost identificaţi 190 taxoni, aparținând Ordinului Orthoptera, încadraţi după cum urmează:
 Subordinul Ensifera cu 2 superfamilii, 5 familii, 11 subfamilii şi 98 specii.
 Subordinul Caelifera cu 3 superfamilii, 4 familii, 10 subfamilii şi 92 specii

Peste 42% din taxonii semnalaţi în România se regăsesc Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Aceştia sunt încadraţi în cele două 
subordine ale grupului după cum urmează.
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Încadrarea taxonomică a speciilor de ortoptere, aparţinând 
Subordinului Ensifera, de pe teritoriul RBDD

Încadrarea taxonomică a speciilor de ortoptere, aparţinând 
Subordinului Caelifera, de pe teritoriul RBDD

RĂSPÂNDIRE

Speciile de ortoptere sunt foarte variate din punct de vedere al răspândirii geografice, acestea prezentând toate tipurile 
principale de distribuţie – de la formele endemice, caracteristice numai unei anumite zone, până la formele 
holopalearctice, cu o răspândire largă în toată Europa, Africa de nord şi Asia palearctică.

Ortopterele sunt în general insecte stenoterme care pe lângă temperaturi înalte au nevoie în dezvoltarea lor şi de insolaţie 
prelungită. Prin urmare cele mau multe specii aparţinând Ordinului Orthoptera trăiesc în regiunile tropicale şi subtropicale.

Pe măsură ce ne îndepărtăm de aceste regiuni (spre nord), numărul speciilor scade, pentru ca în regiunile arctice să nu găsim 
decât foarte puţine specii. În emisfera sudică repartiţia ortopterelor este mai puţin cunoscută, dar cel mai important de subliniat este 
faptul că speciile nu sunt uniform distribuite pe glob ci pe regiuni geografice.

Pentru caracterizarea din punct de vedere al distribuţiei, elementele ortopterofaunistice din România, sunt clasificate în 5 grupe 
principale, fiecare dintre acestea cuprinzând 3-5 subtipuri: I. ELEMENTE PALEARCTICE (holopalearctice, vest-palearctice, 
euroasiatico-palearctice, eurosiberiene); II. ELEMENTE EUROPENE (holoeuropene, cental-nordeuropene, central-sudeuropene, 
centraleuropene, sud-esteuropene); III. ELEMENTE CENTRALASIATICO-EUROPENE (centralasiatico-mediteraneene, 
centralasiatico-sudeuropene, centralasiatico-pontice); IV. ELEMENTE MEDITERANEENE (circum-mediteraneene, mediteraneano-
africane, nord-mediteraneene, ponto-mediteraneene, pontice, balcano- anatolice, balcanice); V. ELEMENTE CARPATICE
(holocarpatice, endemice pentru România).

Zonarea biogeografică din România (după Török, 2008)

În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (zonă de interferenţă a diferitelor tipuri de climat impuse de prezenţa în est a Mării 
Negre şi a Platoului Continental Dobrogean în sud, dar şi apropierea relativă de stepele ruse) răspândirea ortopterelor se 
corelează cu diversitatea climatului dobrogean. 
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SUBORDINUL ENSIFERA
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1. Phaneroptera nana (Fieber, 1853)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Adulţii apar la sfârşitul lui iulie. Iernează 
în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15,2 – 17,7 mm, 

Femelă: ♀ 15,5 –18,6 mm, 

Culoarea corpului este verde deschis cu 
o nuanţă albăstruie. 
Tegumentul rar şi fin punctat, pe elitre 
aproape deloc.
Antenele şi picioarele verzi eventual cu o 
nuanţă gălbuie. 
Regiunea organului stridulant, la mascul, 
în mare parte verzuie, cu 4 puncte 
negricioase mici, bine conturate. 
Tegminele de circa 4 ori mai lungi decât 
late. 
Lobii laterali ai pronotului, mai înalţi 
decât lungi, genunchii posteriori nu 
întrec vârful aripilor posterioare. 
Regiunea distală a cercilor este 
lanceolată şi se termină cu un dinte 
destul de lung şi ascuţit. 
Placa genitală se îngustează treptat spre 
partea sa terminală, marginea 
posterioară este scobită şi formează doi 
lobi laterali mici.
ovipozitor 5-6 mm.

Circum-mediteraneană (sudul Europei, 
Africa de Nord şi Asia Mică). 
România:
Nu apare în Transilvania, nordul Moldovei 
şi toate zonele muntoase ale ţării.

Tulcea (2), R.B.D.D.: Somova (1), 
Caraorman (3), Grindul Letea (4), Sulina 
(5).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie arboricolă comună pe tufe şi copaci, la marginea pădurilor şi în luminişuri. Deseori apare şi în terenuri cultivate, în grădini, 
dar mai ales în vii, copacii răzleţi şi tufele de viţă de vie . Este o specie meridională, mai mult legată de biotopuri xerofile. Se 
găseşte numai în regiuni de câmpie şi dealuri (până la 600 m)

2. Phaneroptera gracilis spinosa (Bei-Bienko, 1954)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂  15-17 mm,

Femelă: ♀  16-18 mm, 

Culoarea verde crud. 
Antenele, tibiile şi tarsele sunt în general 
roşcate. Carenele laterale ale pronotului 
cu dungi albe, marginea posterioară a 
discului ruginie. 
La ♂ regiunea organului stridulant, în 
mare parte calben-roşcată, fără pete 
închise, aceeaşi culoare având-o şi 
marginea posterioară a tegminelor. 
Lungimea şi înălţimea lobilor laterali ai 
pronotului sunt aproape egale. 
Elitrele sunt înguste, aproximativ de 6 ori 
mai lungi decât late. 
Genunchii posteriori întrec cu mult vârful 
tegminelor. 
Cercii sunt lungi, subţiri, puternic îndoiţi, 
aplatizaţi apical, se termină cu un dinte 
mic şi ascuţit. 
Ovipozitorul este puternic curbat formând 
un unghi aproape drept.
ovipozitor 5-6 mm.

Centralasiatico-pontică (Asia Centrală, 
Rusia)
România: numai în Delta Dunării.

R.B.D.D.: Caraorman (1) și Letea (2)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Preferă zone cu vegetaţie rară, cu plantele răzleţe şi înalte. În R.B.D.D. a fost observată în special pe plantele ce populează dunele 
de nisip. Se presupune că în Delta Dunării este un relict rupt de arealul iniţial în perioadele calde interglaciare.
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3. Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 11-13 mm

Femelă: ♀ 13-16 mm, 

Culoarea corpului este verde cu partea 
dorsală uneori brună, în amestec cu 
verde, gălbui, roşcat, cu pete roşii sau 
brune. 
Pe laturile corpului există dungi albe late 
longitudinale. 
Antenele sunt verzi sau roşcate, inegal 
inelate cu brun. 
Tegminele sunt brun-gălbui. 
Antenele sunt de 4-5 ori mai lungi decât 
corpul. 
Discul pronotului este slab concav, mai 
ales la mascul. 
La ♂ tegminele sunt mai scurte decât 
pronotul. 
La ♀ tegminele sunt scurte însă 
totdeauna vizibile.
Cercii drepţi, cu un dinte mic pe partea 
internă a vârfului. 
Ovipozitor puternic curbat, mai scurt 
decât lungimea dublă a pronotului.
ovipozitor 5-6 mm.

Centralasiatico-sudeuropeană, (Austria, 
Germania, Polonia, Ungaria, Serbia, 
România, Peninsula Balcanică, Asia Mică, 
Ucraina, Caucaz şi Asia Centrală).
România:în toata ţara, excepţie făcând 
zonele montane.

Tulcea (2), R.B.D.D.: Somova, (1) Enisala 
(3), Jurilovca (4), Caraorman (5), Letea (6).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri destul de variate, în tufişuri, pe fâneţe xero şi mezofile, preferând vegetaţia deasă. Poate fi întâlnită de la 
câmpie până în zona montană (mai rar). Depune ouăle în tulpina şi frunzele plantelor. 

4. Isophya dobrogensis (Kis, 1994)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 21-22 mm

Femelă: ♀ 22-24 mm, 

Cosaşul dobrogean are culoare verde crud, 
adesea cu două benzi longitudinale albe 
sau portocalii. 
Antenele sunt lungi, de culoare brun-
roşcată. 
Cercii au culoarea verde. 
Tegminele sunt verzi, scurte cu o dungă 
albă laterală. 
Ovipozitorul este lung şi uşor arcuit.
ovipozitor 11,5-13 mm.

România:
Specie endemică descrisă de Kis Bela în 
1994. Estul României, nordul lacului 
Razim – Insula Popina (locus typicus).

R.B.D.D.: Insula Popina

.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie endemică pe insula Popina, descrisă de Kis Bela în 1994, este întâlnită în fâneţe xerofile joase. Este o insectă fitofagă. 
Stridulează în special seara. 
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5. Isophya rectipennis (Brunner von Wattenwyl, 1878)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Este o specie timpurie. Iernează în 
stadiul de ou.

Mascul: ♂1 9-22  mm 

Femelă: ♀ 20-23 mm, 

Culoarea corpului este verde crud, 
antene verzi sau galben-roşcate. 

La ♂ tegminele, sunt alungite, verzi, cu o 
pată brun-gălbuie în mijlocul discului, 
sunt aproximativ la fel de lungi ca şi 
pronotul. 

La ♀ tegminele sunt verzi fără pată pe 
disc, au jumătate din lungimea 
pronotului. Pe partea dorsală a 
abdomenului, uneori se găsesc două 
dungi longitudinale albe. 
Antenele sunt puţin mai lungi decât 
corpul. 
Cercii sunt subţiri şi se îngustează 
treptat spre vârf, având treimea distală 
uşor curbată. 
Placa subgenitală cu o scobitură îngustă 
şi adâncă.
ovipozitor 6-8 mm.

Balcano-anatolică (Turcia, Bulgaria,
România).
România: în câmpie şi zonele stepice, 
sudice şi estice (lângă Bucureşti, Tulcea, 
Constanţa)

R.B.D.D.: Enisala

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri ierboase, mai ales în luminişurile pădurilor, la marginile acestora, dar şi în stepe deschise, uneori chiar în 
culturi (ex. lucernă). A fost observată numai în regiunile de câmpie. 

6. Isophya zubowskii (Bei-Bienko, 1954)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Adulţii apar la începutul lunii iunie. 
Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 21-22 mm 

Femelă: ♀ 22-24  mm, 

Culoarea de bază este verde, des 
punctată. 
Antenele sunt roşii. 

La ♂ discul tegminei brun, mai rar 
gălbui, lobii lateroposteriori verzi. 
L(tegmină) = L( pronot). 
Nervura anală cu puţin mai scurtă decât 
marginea posterioară a pronotului. 
Cercii sunt slab curbaţi spre capătul 
acestora, vârfurile lor rotunjite se termină 
cu câte un dinte mic. 
Placa subgenitală, lată şi rotunjită, cu o 
scobitură triunghiulară îngustă

La ♀ tegminele sunt verzi cu o pată 
brună. Vârful vertexului este mai subţire 
decât jumătatea primului articol antenal. 
Ovipozitor lung, subţire şi slab curbat.
ovipozitor 11,5-13 mm.

Pontică ( Ucraina, Rusia, Republica 
Moldova şi România).
România: (Podişului Moldovenesc, Galaţi,
nordul judeţului Tulcea).

Tulcea.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte la margini de pădure şi în luminişuri, unde vegetaţia este mai abundentă şi mai înaltă. 
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7. Poecilimon fussii (Fieber, 1878)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-16 mm
Femelă: ♀ 15-17 mm, 
Culoare verde sau gălbuie, cu puncte 
fine şi dese, având mare variabilitate
(pete, linii deschise). 
Antenele cu numeroase inele brune. 
Dungile albe mărginite de linii negre. 
Desenul apare la exemplarele de culoare 
gălbui predominant. 
Tegminele sunt alb-gălbui, cu pete negre 
pe disc şi pe lobii lateroposteriori. Vârful 
vertexului mai subţire decât primul articol 
antenal. 
La ♂ pronotul este puţin boltit, în 
regiunea posterioară; tegminele sunt 
acoperite de pronot în proporţie de 2/3
La ♀ pronotul nu este boltit, tegminele 
aproape în totalitate sau complet 
acoperite de pronot. 
Cercii puternic şi aproximativ uniform 
curbaţi. Înainte de apex se lăţesc puţin şi 
sunt turtiţi, se termină cu un dinte mic şi 
ascuţit. 
Placa subgenitală lungă, în treimea 
posterioară este subţire, vârful drept, 
trunchiat, fără scobitură.
ovipozitor 6-7 mm.

Balcanică, comună în Bulgaria, Serbia, 
Albania şi România şi mai rară în Ungaria.
România: în sudul României, limita de 
distribuţie parte sudică a lanţului Carpatic.

Isaccea (1), Tulcea (3), R.B.D.D.: Somova 
(2), Jurilovca (4), Enisala (5), Popina (6), 
Istria (7), Vadu (8), Sinoie (9), Chituc (10)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri variate, xerofile şi mezofile, în regiuni de stepă, în fânaţele montane (până la cca. 1000 m), la marginea şi în 
luminişul pădurilor. Specie fitofagă, apare şi în culturi (lucernă). 

8. Poecilimon brunneri (Frivaldsky, 1867)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 13-14 mm

Femelă: ♀ 13-15 mm, 

Culoarea de bază a corpului este verde 
sau gălbuie, cu puncte fine şi dese, linii 
sau pete. 
Antenele cu numeroase inele brune.
Tegminele sunt alb-gălbui, cu pete negre 
în disc şi pe lobii lateroposteriori. 
Vârful vertexului este subţire cât 
jumătatea primului articol antenal. 
Pronotul foarte puţin boltit la mascul şi 
deloc la femelă. 
Tegminele la mascul sunt în mare parte 
acoperite de pronot. 
Cercii sunt brusc curbaţi, îngroşaţi şi 
aplatizaţi la mijloc, se termină cu o 
prelungire lungă, subţire şi aplatizată, la 
vârf cu câte un dinte mic. 
Placa subgenitală lungă se îngustează 
treptat, este trunchiată la vârf, fără 
scobitură. 
Ovipozitorul depăşeşte pentru puţin 
lungimea pronotului.
ovipozitor 5-6 mm.

Balcanică,(Bulgaria, Serbia, Albania, 
Turcia europeană, S-V Ucrainei şi 
România.)
România: Iaşi, Vaslui, Galaţi, Constanţa, 
Tulcea.

Isaccea (1), Tulcea (3), R.B.D.D.: Somova 
(2), Enisala (4), Popina (5), Istria (6), Vadu 
(7), Sinoie (8), Grindul Chituc (9).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă de stepă, trăieşte pe plante ierboase, xerofile, în terenuri deschise, la marginea pădurilor, la înălţimi mici. 
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9. Saga pedo (Pallas, 1771)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Specie partenogenetică

Femelă: ♀ 59-70  mm, 

Culoarea verde crud sau brun-gălbui. 
Marginile laterale ale pronotului sunt 
albe. 
Pe abdomen benzi laterale, 
longitudinale, albe, mărginite şi de pete 
brune. 
Antenele sunt gălbui şi ajung până la 
vârful abdomenului. 
Pronotul este lung, marginea inferioară a 
lobilor laterali fiind dreaptă. 
Sternitele toracale cu spini lungi şi 
subţiri. 
Tibia anterioară se lăţeşte la înălţimea 
organului timpanal şi este curbată. 
Fantele organului timpanal sunt curbate. 
Cercii sunt drepţi, cilindrici şi groşi, nu se 
îngustează în regiunea distală, 
terminându-se cu un dinte mic, curbat 
spre interior. 
Ovipozitorul ± drept, dinţat în vârf. 
ovipozitor 35-40 mm.
Placa subgenitală lată la bază, se 
îngustează în 1/2 distală, marginea 
posterioară fiind uşor curbată. 

Centralasiatico-sudeuropeană (Europa de 
Sud, Asia Mică, sudul Siberiei, Asia 
Centrală.
România: în toată ţara cu excepţia zonelor 
montane 

Tulcea (2), R.B.D.D.: Somova (1)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Preferă biotopurile xeroterme cu caracter de stepă şi silvostepă, trăind în zone cu tufişuri. Masculul rar, neviabil din punct de 
vedere reproductiv. Specie nocturnă. Ouăle sunt depuse în sol. 

10. Saga campbelli gracilis (Kis, 1962)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 45-60 mm
Femelă: ♀48-62 mm, 
Corpul verde cu benzi laterale albe pe 
cap şi torace. ♀ pe abdomen are dungi 
albe subţiri. 
La ♀ tegminele sunt în mare parte brune 
gălbui, cu regiunea anală mai închisă şi 
cu marginea costală şi apicală verzui.
La ♀: L(antene) > cu 3-5 mm L 
(abdomen)
La ♂: L(antene) > cu 10-20 mm L 
(abdomen), 
Pronotul este cilindric şi aproape de 
două ori mai lung decât lat. 
Tegminele la ♂ sunt alungite şi sunt de 
cca. 4 ori mai lungi decât late. Picioarele, 
în special cele posterioare sunt foarte 
subţiri. Tibia anterioară la nivelul 
organului timpanal nu se lăţeşte. Fantele 
organului timpanal mai puţin curbate ca 
la Saga pedo. 
Cercii se îngustează treptat spre vârf şi 
se termină cu un dinte mare răsucit, 
îndreptat spre interior. 
Placa subgenitală cu două carene 
laterale îngroşate şi una mediană mai 
subţire. ovipozitor 38-42 mm.
Ovipozitorul ±drept , dinţat la vârf.

Balcanică (Grecia, Macedonia (forma 
tipică) şi România (subspecia gracilis).
România:observată foarte rar în Dobrogea 
centrală şi sudică (judeţul Constanţa).

R.B.D.D.: Histria

ECOLOGIE ŞI HABITAT
La noi trăieşte în special în zona litorală, în bitopuri în care predomină tufişurile înalte. 
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11 Conocephalus (Xiphidion) fuscus (Fabricius, 1793)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Ouăle sunt depuse în tulpina plantelor. 
Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-17 mm

Femelă: ♀14-20  mm, 

Corpul verde crud, capul si pronot cu o 
bandă mediană longitudinală brună, 
mărginită de benzi subţiri albe. 
Tegminele verzi în regiunea costală 
devin treptat brune-gălbui spre regiunea 
anală. 
L (antene) de 4 ori > L(corp). 
Tegminele şi aripile posterioare sunt bine 
dezvoltate şi întrec cu mult vârful 
abdomenului, uneori şi genunchii 
posteriori. 
Femurul posterior are 2-3 spini mici. 
Tergitul 10 în linia mediană este uşor 
scobit şi prevăzut cu două prelungiri mici,  
îndreptate în jos. 
Cercii sunt subţiri, cu un dinte mic în 
treimea lor posterioară, titilatorii slab şi 
uniform curbaţi, marginea lor este 
neregulat dinţată. 
L(ovipozitor)<L(corp), drept, fin dinţat la 
vârf. 
ovipozitor 10-16 mm.
Placa subgenitală este lată şi rotunjită, 
distal prezentând o scobitură mică.

Holopalearctică (Europa, nordul Africii şi 
Asia palearctică)
România: specie comună în toată ţara.

Tulcea (1), R.B.D.D.: Caraorman (2), 
Grindul Letea (Letea, Sfiştofca, C. A. 
Roseti) (3), Sulina (4), Chituc (5), Istria (6), 
Sinoie (7), Vadu (8).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Caracteristică fâneţelor higrofile cu Carex, Typha, Phragmites, Scirpus. Rară la marginea umbrită a pădurilor. Observată până în 
zona montană – 1200 m. Se hrăneşte cu insecte mici, slab chitinizate, dar şi cu frunzele plantelor.

12. Conocephalus (Anisoptera) dorsalis (Latreille, 1804)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 13-15 mm

Femelă: ♀16-17  mm, 
Culoarea verde deschis. Capul, pronotul
şi abdomenul are o bandă longitudinală 
brun-argintie. Tegminele ruginii au 
marginea costală verzuie. 
L(antene) 3-4 ori > L(corp). 
L(tegmine) < L(abdomen), dar 
întotdeauna trec de jumătatea lungimii 
acestuia. 
L(aripi) posterioare < L(tegmine). 
Rar, apar forme macroptere, cu aripile 
posterioare şi tegminele la fel de lungi ca 
la C. fuscus. 
La formele macroptere, tegminele sunt 
mai late ca la C. fuscus şi au o culoare 
ruginie. 
Femurele posterioare nu au spini. 
Tergitul 10 se termină cu o prelungire 
bifurcată. 
Cercii sunt prevăzuţi cu cate un dinte 
puternic la începutul treimii lor 
posterioare. Titilatorii sunt puternic 
curbaţi în forma literei S.
L(ovipozitor)< L(corp), slab curbat, fin 

dinţat la vârf. ovipozitor 8-10 mm.
Placa subgenitală lată, rotunjită, fără 
scobitură.

Eurosiberiană (nu apare în ţările sud-
europene / apare rar în zonele muntoase).
România: în toată ţara, până la 1500m.

R.B.D.D.: Caraorman (1), Grindul Letea 
(Letea, Sfiştofca, C. A. Roseri) (2), Sulina 
(3), Jurilovca (4), Popina (5), Vadu (6), 
Grindul Chituc (7), Istria (8).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie higrofilă, la marginea apelor, in vegetaţie abundentă de Crex, Phragmites şi Juncus. Omnivoră - se hrăneşte cu insecte 
mici şi frunzele plantelor, în tulpina cărora îşi depun si ouăle.
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13 . Conocephalus (Conocephalus) hastatus hastatus (Charpentier, 1825)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 13-15 mm

Femelă: ♀ 15-17 mm, 

Corpul este verde deschis cu o bandă 
brună, longitudinală, de la vertex până la 
capătul abdomenului, fiind mărginită de 
linii albe-gălbui. Tegminele sunt brun-
gălbui deschis. 
L(antene) de 4-5 ori > L(corp).
L(tegmine) < L(pronot). 
Aripile posterioare lipsesc. 
Femurul posterior este fără spini. Tergitul 
10 prezintă o prelungire lată, care distal 
este uşor scobită, terminându-se cu 2 
lobi mari triunghiulari. 
Cercii sunt curbaţi la mijloc, jumătatea lor 
bazală fiind groasă iar cea distală mult 
mai subţire. Dintele intern este bine 
dezvoltat şi se găseşte chiar la baza 
cercilor. Titilatorii, distal, sunt puternic 
lăţiţi şi dinţaţi. 
L(ovipozitor) de 1,5-2 ori > L(corp), fiind 
drept şi nedinţat, placa subgenitală este 
lată şi rotunjită.
ovipozitor 22-30 mm.

Balcano-anatolică (Peninsula Balcanică, 
Asia Mică, Siria)
România: în sudul ţării.

R.B.D.D.: Enisala.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie mezofilă preferând zonele forestiere. Se găseşte în locuri cu tufe, vegetaţie deasă şi înaltă, urcând şi pe arbuşti sau copaci. 
Preferă pădurile cu Quercus. Depune ouăle în tulpina plantelor.

14. Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 21-26 mm, 

Femelă: ♀ 23-29 mm, 

Culoarea este verde crud iar antenele şi 
picioarele deseori gălbui. Rar pot fi 
observate exemplare brune-gălbui deschis. 
Vârful vertexului de două ori mai lat decât 
primul articol antenal. 
L(tegmine) > L(corp) şi întrec cu mult 
genunchii posterior., 
Discul pronotului aproape plat, în metazonă 
cu o carenă mediană slab marcată. 
L(aripi) posterioare = L(tegmine). 
Femurele posterioare cu 4-8 spini interni şi 
2-4 spini externi. Tergitul 10 este mare şi 
prezintă 2 lobi lăţiţi care se termină cu 
vârfuri subţiri. 
Cercii sunt scurţi, cilindrici, prevăzuţi cu 2 
dinţi terminali ascuţiţi, îndreptaţi spre 
interior. 
Placa subgenitală este uşor scobită. 
Ovipozitorul este aproape de lungimea 
corpului, drept şi lipsit de dinţi.
ovipozitor 17-25 mm.

Mediterano-africană (apare în Africa 
centrală).
România: în zonele de câmpie şi de 
dealuri.

Tulcea (1), R.B.D.D.: Caraorman (2), 
Grindul Letea (Letea, Sfiştofca, C. A. 
Roseti) (3), Sulina (4), Grindul Chituc (5), 
Sinoie (6), Istria (7), Vadu (8).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri higrofile şi mai rar higro-mezofile. Este frecventă în fânaţele higrofile de la marginea apelor. Poate fi întâlnită în 
regiunile de şes şi de dealuri. Se hrăneşte cu insecte şi cu plante. 
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15 Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 28-35 mm, 

Femelă: ♀ 33-42 mm, 
Culoarea corpului este verde însă foarte rar 
apar şi exemplare gălbui. Dorsal pe vertex, 
pronot şi abdomen se găseşte o bandă 
mediană, longitudinală, brună-gălbui sau 
brună închisă. 
La ♂, în regiunea organului stridulant, 
tegminele sunt brune-gălbui. Picioarele sunt 
verzi, mai rar galbene. Pe femurele 
posterioare spinii sunt negri spre vârf, 
deschişi la bază. 
Tegminele şi aripile posterioare sunt lungi, 
întrecând cu mult genunchii posteriori. 
Cercii sunt lungi şi subţiri, uşor curbaţi spre 
interior, cu un dinte mic la treimea lor bazală. 
Stilii sunt lungi dar nu ajung până la vârful 
cercilor. 
Titilatorii sunt mici, slab curbaţi, ramurile lor 
posterioare fiind subţiri. 
Ovipozitorul este lung şi drept, de obicei nu 
ajunge la vârful tegminei, rar îl întrece cu 1-2 
mm. 
Placa subgenitală cu două carene 
longitudinale, vârful cu o scobitură adâncă şi 
îngustă.
ovipozitor 27-31 mm.

Holopalearctică (Europa, Africa de N şi 
Asia palearctică).
România: apare până la 1300 m 
lipseşte în zonele montane înalte.

R.B.D.D.: specie comună 

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie arboricolă, caracteristică pentru păduri şi grădini. Uneori, mai ales larvele apar şi în biotopuri ierboase, pe fânaţe mezo şi 
higromezofile. Apare deseori şi în culturi agricole de grâu şi porumb. Este o specie omnivoră. Insecta este mai activă spre seară, 
când începe să se întunece, atunci umblând şi după hrană. 

16. Tettigonia caudata caudata (Charpentier, 1845)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Mascul: ♂ 23-36 mm

Femelă: ♀ 29-37 mm, 

Culoarea corpului este verde, uneori 
gălbuie, vertexul şi pronotul fără bandă 
longitudinală brună. 
La ♂, regiunea organului stridulant galbenă 
cu pete brune închise. Pe femurele 
posterioare, spinii de la bază şi până la vârf 
sunt negrii. 
Aripile posterioare şi tegminele sunt lungi, 
întrec întotdeauna genunchii posteriori. 
Cercii, proximal sunt groşi şi prevăzuţi cu un 
dinte mare şi îngroşat. Partea distală a 
cercilor se îngustează mult şi se curbează 
spre exterior. Stilii, lungi, întrec vârful 
cercilor. 
Ramura posterioară a titilatoriilor este lungă 
şi puternică, aproape dreaptă, vârful purtând 
la exterior doi dinţi mici. 
Ovipozitorul, foarte lung, este aproape drept, 
întrece cu mult vârful tegminelor. 
Placa subgenitală este fără carenă 
longitudinală, vărful cu o scobitură adâncă şi 
îngustă. ovipozitor 35-40 mm.

Central asiatico-pontică (Europa de E, 
S-Rusiei şi Asia centrală).
România: (Dobrogea, Câmpia Dunării 
şi zonele joase din Transilvania).

Tulcea (1) și Agighiol (2).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie mai termofilă şi mult mai rară decât T. viridissima, preferând zonele sudice de şes. Poate fi întâlnită până la 600 m.
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17. Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 20-25 mm, 

Femelă: ♀ 22-27 mm, 
Culoarea verde, rar gălbuie. 
Lobii laterali ai pronotului cu margini albe. 
Tegmina cu pete negre, marginea 
posterioară albă, mijlocul alb-negricioas.
Femurele posterioare cu 2 dungi 
longitudinale brune, vârful vertexului mai 
puţin proeminent, de 1,5 ori mai lat decât 
primul articol antenal.
Pronotul, în metazonă, cu carenă mediană 
slab marcată. 
L(tegmine) > L(abdomen), nu ajung la 
genunchii posteriori. 
La ♂ L(organ stridulant) < L(pronot). 
Cercii aproape de bază au un dinte mare, 
conic. 
Titilatorii formaţi din 2 perechi de piese – la 
una regiunea bazală >, curbată în formă de 
”U”, la a doua lăţită dar necurbată. 
Cele 4 ramuri posterioare lungi, subţiri, 
puternic curbate, două puternic dinţate în 
treimea posterioară. 
L(ovipozitor) aprox. = L(corp), marginea 
posterioară slab concavă, oblic trunchiată la 
vârf. 
Placa subgenitală are o scobitură mică şi 
rotunjită.
ovipozitor 15-22 mm.

Centralasiatico-sudeuropeană (Europa, 
Rusia, România)
România: rară în Moldova şi Delta 
Dunării.

R.B.D.D.: Grindurile Caraorman (1),
Letea (2)

.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie predominant insectivoră, xerofilă şi termofilă, praticolă. Preferă fânaţele înalte. Stridulează numai în plin soare.

18. Gampsocleis schelkovnikovae (Adelung, 1916)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Mascul: ♂ 31-34 mm, 

Femelă: ♀ 33-37 mm, 

Corpul verde uniform. 
La ♀ L(organ stridulant) = L(pronot),
marginea anală a tegminelor gălbuie.
Vârful vertexului proieminent cu puţin mai lat 
decât primul articol antenal. 
Pronotul fără carenă mediană în metazonă. 
Tegminele ajung la vârful genunchilor 
posterioril. 
Tergitul 10 puternic scobit la mijloc, se 
termină cu 2 lobi lungi, triunghiulari. 
Cercii, la baza lor internă, au un dinte mare 
conic. 
Titilatorii formaţi din 2 perechi de piese 
chitinoase (una >, lată şi alungită şi o ramură 
posterioară cilindrică, slab curbată la vârf).
L(ovipozitor) = L(corp), cu marginea centrală 
slab concavă, iar vârful trunchiat oblic. 
Placa subgenitală se termină cu o scobitură 
lată şi rotunjită.
ovipozitor 20-25 mm.

Specie cunoscută din Caucaz, Delta 
Uralului şi Delta Dunării.
România: Delta Dunării

R.B.D.D.: Grindurile Caraorman (1), 
Letea (2)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Preferă biotopurile higro-mezofile, acoperite cu plante ierboase, cu vegetaţie înaltă şi deasă. Apare la distanţă faţă de arealul tipic.
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19. Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 31-35 mm, 
Femelă: ♀ 30-38 mm, 
Coloarea verde, uneori brună-galbuie. Lobii 
laterali ai pronotului, la unele exemplare 
sunt parţial sau în întregime brune. 
Tegminele cu pete închise. Marginea 
posterioară a tergitelor abdominale este 
albă, restul tergitului fiind pigmentat cu 
negru.
Vârful vertexului de 2,5-3 ori > decât primul 
articol antenal. 
Tegminele nu ajung la vârful genunchilor 
posteriori. Plantulele picioarelor posterioare 
sunt ovale, lungimea lor fiind 1/2 din 
lungimea metatarsului. Tergitul 10 cu o 
scobitură lată şi rotunjită. 
Cercii pe faţa lor internă, la mijloc, au un 
dinte relativ mic şi subţire. Baza titilatoriilor 
alungită, slab curbată, ramurile posterioare 
fiind subţiri, cu un şir de dinţi pe partea lor 
dorsală. 
Ovipozitorul este lung şi slab curbat cu 
vârful dinţat pe margini şi fin granulat pe 
laturi. 
Placa subgenitală, triunghiulară, se 
îngustează spre partea sa posterioară cu o 
scobitură mică la vârf.
ovipozitor 20-26 mm.

Eurosiberiană.
România: comună, în toate zonele ţării.

R.B.D.D.: Specie comună

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Preferă fânaţele mezofile şi xero-mezofile din zona litoralului. Omnivoră . Depune ouăle în sol. 

20. Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 35-38 mm

Femelă: ♀ 35-40 mm, 
Culoarea gălbuie cu nuanţe ruginii. 
Vertexul şi pronotul brun-ruginii, cu lobii 
laterali ai pronotului, la margini, alb-gălbui. 
Tegminele cu pete mari închise, tergitele 
abdominale brune cu marginile distale 
gălbui. 
Vârful vertexului de aprox. 4 ori mai lat 
decât primul articol antenal. 
Tegminele = sau > genunchii posteriori. 
Plantulele picioarelor posterioare ovale, 
alungite cât 2/3 din L(metatars). 
Tergitul 10 cu scobitură mică, îngustă. 
Baza cercilor cu 1 dinte subţire, alungit. 
Baza titilatoriilor lungă, aproape dreaptă, 
ramurile posterioare, cu numeroşi dinţi 
externi. 
Ovipozitorul lung, aproape drept, vârful, pe 
margini dinţat, pe laturi cu o granulaţie 
aspră. 
ovipozitor 21-25 mm.
Placa subgenitală este aproape 
dreptunghiulară, distal cu o scobitura mică 
şi rotunjită.

Circum-mediteraneană (Europei, Asia 
Mică şi Africa de Nord).
România: Moldova, Dobrogea centrală 

Tulcea (1), R.B.D.D.: Grindul Letea (2), 
Grindul Caraorman (3), Sulina (4), Vadu 
(5), Istria (6), Sinoie (7), Chituc (8).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă, putând fi întâlnită în special în regiunile sudice de şes şi în zona litoralului., în biotopuri ierboase xero-mezofile. Se 
hrăneşte în general cu insecte.
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21. Metrioptera (Zeuneriana) amplipennis (Brunner von Wattenwyl, 1882)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 17-19 mm

Femelă: ♀ 23-25 mm, 
Culoarea brun închis, cu pete mici albe, 
dispuse neregulat. Partea dorsală a capului 
şi a discului pronotului este testacee-gălbuie. 
Pe cap, lateral, există două benzi negre, 
late, între ochiul compus şi marginea 
anterioară a pronotului. 
Brahipteră, aripile având culoare brună 
translucidă, cu unele nervuri negre la 
mascul. Pe faţa externă a femurelor 
posterioare există dungi transversale negre. 
Lobul pronotului cu pată neagră. 
La ♂: L(tegmine) aprox. de 2 ori > L(pronot), 
late la vârf şi rotunjite. 
Cercii groşi la bază, se subţiază brusc de la 
jumătate spre vârf. Dintele intern este 
ascuţit, în formă de cârlig, situat la baza 
cercilor. 
L(stilii) < L(cercii). 
Titilatorii au ramura bazală puternic curbată, 
lăţită iar partea distală cilindrică se subţiază 
spre vârf prezentând 4 dinţi ascuţiţi, ultimul, 
din vârf, fiind mai mare. 
L(ovipozitor) de 1,5 ori > L(pronot) 
Ovipozitor scurt, uşor curbat, negru cu  baza 
brun deschis.
ovipozitor 9-10 mm.

Specie cunoscută din zona Belgradului 
România: semnalată dinn 2006, lângă 
Cernavodă.

R.B.D.D.: este limita estică de 
distribuţie a speciei. Prima semnalare a 
speciei este 2009

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie rară, xerotermofilă, praticolă şi geofilă, preferând zonele cu vegetaţie ierboasă înaltă de pe malul apelor. Este destul de 
sperioasă, încetând stridulaţia la apropierea unui pericol potenţial. 

22. Platycleis (Platycleis) affinis affinis (Fieber, 1853)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 22-24 mm

Femelă: ♀ 22-26 mm, 
Culoarea cenuşie, cu pete bine conturate 
brun închis. Vertexul şi discul pronotului 
galbene/ ruginii, colorate uniform, fără 
marmoraţie. Specie de talie mijlocie. 
Tegminele până la genunchii posteriori. 
Tergitul 10 are o scobitură în semicerc. 
Cercii, aproape drepţi, subţiri în regiunea 
distală. Dintele intern la mijloc, perpendicular 
pe axa cercilor. 
Baza titilatoriilor lungă şi subţire, ramura 
posterioară subţire, aproape dreaptă şi fin 
dinţată. 
Sternitul 7 are un tubercul mare, conic, în 
regiunea sa posterioară. Ovipozitorul slab 
curbat, mai lung decât lungimea dublă a 
pronotului. 
Placa subgenitală cu şanţ median şi 
scobitură lată rotunjită.
ovipozitor 12-16 mm.

Circum-mediteraneană (S Europei, 
Africa de Nord şi Asia Mică).
România: nesemnalată în zonele 
montane.

R.B.D.D.: Specie comună

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă, preferă biotopurile ierboase xerofile. Este caracteristică pentru regiunile de câmpie, rar apărând şi pe pantele 
însorite ale dealurilor cu expoziţie sudică. Se hrăneşte mai mult cu insecte şi mai puţin cu plante. 
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23. Platycleis (Platycleis) intermedia intermedia (Serville, 1838)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 23-25 mm

Femelă: ♀ 22-26 mm, 

Cenuşie, cu nuanţe gălbui. 
Lobii laterali ai pronotului albi. 
Câmpul radial al tegminelor cu pete închise 
şi striuri transversale deschise. 
Femurele posterioare cu dungi longitudinale 
brune. Ventral galben sau alb murdar. 
Petele mai şterse şi mai slab conturate ca la 
P. affinis afiinis. 
Tergitul 10 cu scobitură triunghiulară 
adâncă. 
Cercii drepţi, dintele după mijlocul acestora,
în unghi ascuţit cu axa cercilor. 
Baza titilatoriilor subţire pe toată lungimea, 
uniform curbată în ”U”. 
Ramurile posterioare puţin îngroşate la 
bază.
Treimea lor distală curbată, cu dinţi fini pe 
toată suprafaţa lor. 
Sternitul 7 cu o ridicătură lată, slab 
pronunţată în mijloc şi cu un tubercul mic, 
conic, la marginea sa posterioară. 
Placa subgenitală cu marginile laterale ± 
paralele. 
L(ovipozitor)< de 2 ori L(pronot).
ovipozitor 9-11 mm.

Centralasiatico-mediteraneană
România: în S, Moldova, Dobrogea-
Zona Măcin (1)

Isaccea (2), Tulcea (4), R.B.D.D.:
Somova (3), Nufăru (5), Dunavăţ (6), 
Iazurile (7), Câmpul Chiliei (8), Grindul 
Letea (9), Stipoc (10), Caraorman (11), 
Sulina (12), Sf. Gheorghe (13), Sahalin 
(14), Enisala (15), Doloşman (16), 
Popina (17), Istria (18), Sinoie (19), 
Grindul Lupilor (20), Perişor (21), 
Chituc (22), Sărăturile (23), Vadu (24), 
Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă, preferă biotopurile ierboase xerofile. Caracteristică regiunilor de câmpie, rară pe pantele însorite ale dealurilor, cu 
expoziţie sudică, numai în regiunile sudice de câmpie. 

24. Platycleis (Platycleis) albopunctata grisea (Fabricius, 1781)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15-22 mm

Femelă: ♀ 18-24 mm,.
Culoarea uniform cenuşie, marmorată cu 
brun. Pe corp şi tegmine pete închise destul 
de şterse. Vertexul şi discul pronotului, 
galbene sau rugini. 
Talia mijlocie, tegminele pot ajunge la
genunchii posteriori, uneori mai scurte. 
Tergitul 10 cu o scobitură mică triunghiulară. 
Cercii drepţi, dintele se găseşte după 
mijlocul acestora în unghi ascuţit cu axa 
cercilor. 
Baza titilatoriilor puţin lăţită, aproape dreaptă 
în regiunea proximală, ramurile posterioare 
subţiri, curbaţi la vârf, rar şi fin dinţaţi. 
Sternitul 7 este plan, fără ridicături şi 
tuberculi. 
Placa subgenitală cu marginile laterale ± 
paralele, şanţul median subţire, scobitura 
rotundă şi lată, lobii terminali scurţi şi 
rotunjiţi. 
L(ovipozitor)< de 2 ori L(pronot). ovipozitor 
9-11 mm

Specie central europeană.
România: nesemnalată în vest

R.B.D.D.: specie comună

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri destul de variate. Specie termofilă, preferă vegetaţia xerofilă, sau pantele stâncoase. Rar observată în 
luminişurile pădurilor. Poate fi întâlnită până la 1200 m altitudine. 
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25. Tessellana veyseli (Kocak, 1984)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-17 mm

Femelă: ♀ 16-19 mm, 

Culoarea cenuşie, cu nuanţă gălbuie. Lobii 
laterali ai pronotului albi. 
Tegminele câmpul radial cu pete închise / 
striuri transversale deschise; ventral galben / 
alb murdar. Dungi negre în dreptul antenelor 
şi a ochilor. 
Lobii laterali ai pronotului bruni, cu margini 
albe. 
Câmpul radiar cu pete negre. 
Dungile longitudinale, pe femurele 
posterioare şterse. 
Abdomenul cu dungi laterale şi o linie 
mediană întunecată. 
Carena mediană dezvoltată. 
Tegminele 2 ori > pronotul, nu ajung la vârful 
abdomenului, sunt înguste şi ascuţite la vârf. 
La indivizi macropteri, tegminele foarte late, 
rotunjite la vârf > abdomenul sau genunchii 
posteriori. 
Tergitul 10 cu o scobitură rotunjită, lobii 
terminali fiind triunghiulari. 
Cercii aproape drepţi cu dinte intern în 
partea mediană. 
Regiunea distală a titilatoriilor este slab 
curbată, fin şi neregulat dinţată. ovipozitor 5-
6 mm.

Centralasiatico-pontică larg răspândită
România: regiuni deluroase / montane 
(până la 1200m), nesemnalată în 
Transilvania.

Zona Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4),
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sf. Gheorghe (13), 
Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie 
(19), Lupilor (20), Perişor (21), Chituc 
(22), Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă, trăieşte în biotopuri ierboase xerofile. Este comună în regiunile sudice şi de şes. pe pante sudice însorite.

26. Rhacocleis germanica (Herrich-Schaffer, 1840)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 17-19 mm
Femelă: ♀ 16-20 mm, 
Culoarea brun, gălbui deschisă, fin 
marmorată. 
♀ unicolore, ♂ cu dungi laterale brun închis. 
Tegminele sunt uniform gălbui. 
Femurele posterioare fără dungi întunecate. 
Vârful vertexului de 1,5-1,8 ori mai lat decât 
primul articol antenal. 
La ♂, tegminele până la 1/2 acoperite de 
pronot partea lor liberă fiind numai ¼ din 
lungimea pronotului. 
La ♀ tegminele sunt acoperite aproape în 
totalitate. Tergitul 10 cu o scobitură lată şi 
rotunjită. 
Cercii, groşi la bază, se îngustează treptat şi 
se termină cu un vârf ascuţit. Dinte intern la 
baza cercilor, lung, subţire şi ascuţit. 
Titilatorii uşor curbaţi în formă de ”S”, la vârf 
puţin lăţiţi, au un dinte mare răsucit, şi unul 
mai mic simplu. 
Ovipozitorul este subţire, slab curbat şi puţin 
mai scurt decât corpul. Placa subgenitală 
triunghiulară, cu o scobitură mică în vârf.
ovipozitor 13-16 mm.

Franţa, Italia, Peninsula Balcanică, 
Ucraina, Caucaz şi Asia Mică.
România: comună în zonele sudice

Tulcea. R.B.D.D.:Somova

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie geofilă, caracteristică pentru pădurile din zona sudică şi de şes. Preferă biotopurile cu vegetaţie ierboasă abundentă - tufe. 
Hrana sa constă mai mult din diferite părţi ale plantelor şi mai puţin din insecte. 
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27. Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE
Mascul: ♂ 45-57 mm

Femelă: ♀ 45-58 mm,. Specie mare, 
greoaie, de culoare ruginiu închis, lucios, cu 
reflexii metalice. 
Tibiile au culoare închisă, cu spini negri, 
femure cu pete deschise. 
Tegumentul este granulos. 
L(antene) aprox. până la 1/2 corpului. 
Discul pronotului lat la mijloc, îngust spre 
posterioar. Metazona slab boltită cu 2 
tuberculi longitudinali şi carenele laterale 
şterse. 
La ♂ L(tegminele) > l. Femurele posterioare 
ventral cu 5-10 spini. Tergitul 10 comprimat 
la mijloc. 
Cercii scurţi, groşi, rotunjiţi la vârf. Dintele 
intern >, conic, la mijlocul cercilor. Placa 
subgenitală lată, trunchiată la marginea 
posterioară. 
Ramurile posterioare ale titilatoriilor < decât 
distanţa dintre ele au un vârf ascuţit, 
nerăsucit. 
Ovipozitorul este lung, subţire, nedinţat, 
aproape drept, se îngustează la vârf,
Placa subgenitalălată, rotunjită cu o 
scobitură mică la vârf. ovipozitor 30-35 mm

Balcanică (Bulgaria, Serbia, România).
România: Dobrogea, Iasi (neconfirmat)

Tulcea (1), Agighiol (3), R.B.D.D.:
Somova (2)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte la marginea pădurilor, în luminişuri, sporadic în zone neforestiere. Preferă vegetaţia abundentă, înaltă, tufişuri, arbuşti. 
Fitofagă hrănindu-se cu frunzele diferitelor plante. Stridulaţia este puternică şi continuă (monotonă), auzindu-se de la distanţe mari.

28. Ephippiger ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 21-26 mm

Femelă: ♀ 23-26 mm, 

Culoarea este verde crud, cu nuanţe
albicioasă-gălbuie, uneori verde albăstrui. 
Regiunea occipitală neagră lucioasă. 
Tegminele brune-gălbui. 
Vârful vertexului <, mult mai subţire decât 
primul articol antenal. 
Antenele 2 ori > corpul, pronotul încreţit, 
în metazonă, puternic boltit. 
La ♀ tegminele sunt aproape total 
acoperite de pronot. 
Picioarele posterioare relativ scurte cu 
femurele subţiri. 
Placa subgenitală aprox. dreptunghiulară, 
se lăţeşte lposterioar, formând 2 lobi 
triunghiulari. 
Cercii scurţi, groşi, cu vârf conic. Dinţii 
interiori la mijlocul cercilor, de dimensiuni 
mici. 
Placa subgenitală este adânc scobită, se 
termină cu stili mici. 
Titilatorii au formă de ”U”, ramurile 
posterioare lungi, drepte, dinţate extern.
ovipozitor 18-20 mm.

Europa, nesemnalată în ţările nordice.
România: până la 1300 m altitudine.

Isaccea (1), Tulcea (3), R.B.D.D.: Somova 
(2), Jurilovca (4) şi Enisala (5).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă şi arboricolă, caracteristică pentru păduri, livezi şi vii, trăind pe tufe şi copaci. Rar apare pe plante ierboase. 
Pantele sudice, însorite, şi în general condiţiile climatice ale viilor sunt foarte favorabile speciei. Este o specie fitofagă, polifagă.
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29. Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în diferite stadii de dezvoltare –
larvă sau adult.

Mascul: ♂ 19-28 mm
Femelă: ♀ 18-29 mm, 
Culoarea negru uniform, lucios, cu 
partea ventrală a femurului posterior 
roşie. Corpul slab pubescent. Ochii 
compuşi bine dezvoltaţi, dar nu  foarte 
mari. Cei trei oceli sunt dispuşi în 
triunghi. 
L(antene)> L(corp). Pronotul este mai lat 
decât lung. Tegminele de obicei nu întrec 
vârful abdomenului, uneori neajungând 
nici până la mijlocul acestuia, au partea 
bazală galbenă. 
L(aripi) posterioare > sau < L(tegmine). 
La formele macroptere acestea pot să fie 
de două ori mai lungi decât tegminele. 
Tibia anterioară cu un timpan extern mai 
mare şi unul intern mai mic. La 
extremitatea distală a tibiei posterioare 
se găsesc câte 3 pinteni externi şi interni, 
iar pe carenele dorsale ale tibiei câte 4-6 
spini puternici. 
L(cerci) < L(ovipozitor)
Ovipozitorul este lanceolat la vârf.
ovipozitor 10-16 mm.

Holopalearctică (Europa, Africa de N şi o 
parte din Asia palearctică).
România: în zonele deluroase, zone 
montane până la 1500m.

R.B.D.D.:

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie geofilă, termofilă, preferă biotopurile xerofile cu vegetaţie scundă de pe pantele sudice. Specie comună. Se hrăneşte cu 
vegetale, insecte vii sau moarte. În unele cazuri pot produce daune în culturi. Stridulează seara şi noaptea, mai rar ziua. 

30. Melanogryllus desertus (Pallas, 1771)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de larvă.

Mascul: ♂ 21-26 mm

Femelă: ♀ 23-26 mm, 

Culoarea este negru uniform, fără dungi 
sau pete galbene pe cap sau pronot. 
Tegminele pot avea o nuanţă gălbuie. 
Corpul des şi uniform pubescent. Numai 
mijlocul vertexului şi fruntea fiind mai 
glabre şi lucioase. 
Ocelul mijlociu este situat mai jos decât 
ocelii laterali. Pronotul este de circa 1,5 
ori mai lat decât lung. 
Tegminele ajung până la mijlocul sau 
până la capătul abdomenului. 
L(aripi) posterioare < sau alteori aproape 
de 2 ori > L(tegmine). 
Pintenul apical intern este identic cu cel 
mijlociu. 
Cercii sunt puţin mai scurţi decât femurul 
posterior. 
Placa subgenitală este conică şi alungită. 
Cercii ajung până la mijlocul 
ovipozitorului, acesta fiind de 3,5-4 ori 
mai lung decât pronotul.
ovipozitor 10-15 mm.

Centralasiatico-mediteraneană
România:Nu apare zonele montane înalte.

Zona Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), Dunavăţ 
(6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei (8),Letea 
(9), Stipoc (10), Caraorman (11), Sulina 
(12), Sf. Gheorghe (13), Sahalin (14), 
Enisala (15), Doloşman (16), Popina (17), 
Istria (18), Sinoie (19), Grindul Lupilor (20), 
Perişor (21), Chituc (22), Sărăturile (23), 
Vadu (24), Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie xerofilă, preferă biotopurile cu vegetaţie rară. Apare şi în terenuri cultivate. Se hrăneşte cu plante şi resturi vegetale, 
provocând uneori daune în culturi. Se ascunde sub pietre şi în crăpăturile solului. Stridulează mai ales seara, uneori dimineaţa.
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31. Modicogryllus (Modicogryllus) frontalis (Fieber, 1844)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de larvă.

Mascul: ♂ 11-12 mm

Femelă: ♀ 12-14 mm, ovipozitor 6-8 
mm.

Corpul este negru sau brun negricios. 
Între ochii compuşi se găseşte o bandă 
transversală galbenă sau albă cenuşie. 
Rar occiputul prezintă linii longitudinale 
scurte, albe. 
L(tegmine) până la ½ L(abdomen). 
Aripile posterioare scurte. 
Tegminele brun negricioase. Rar indivizi 
cenuşii-negri. 
Carenele dorsale ale tibiei posterioare cu 
câte 5 spini. 
Ovipozitorul drept. 
L(cerci)< L(femure) posterioare, ajung la 
vârful ovipozitorului. 
L(dinţi int.)=L(dinţi sup) =L(dinţi mijloci). 
L(ovipozitor) 3 ori >L(pronot).

Centralasiatico-pontică.
România: în zonele de deal şi câmpie 

Zona Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), Dunavăţ 
(6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei (8), Letea 
(9), Stipoc (10), Caraorman (11), Sulina 
(12), Sf. Gheorghe (13), Sahalin (14), 
Enisala (15), Doloşman (16), Popina (17), 
Istria (18), Sinoie (19), Grindul Lupilor (20), 
Perişor (21), Chituc (22), Sărăturile (23), 
Vadu (24), Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie mezo-xerofilă şi xerofilă, geofilă, caracteristică pentru zonele de stepă, apărând uneori şi în zone forestiere. Nu sapă galerii 
trăind în crăpături ale solului sau sub pietre. Stridulează mai ales seara şi noaptea. 

32. Modicogryllus (Eumodicogryllus) burdigalensis burdigalensis (Latreille, 1804)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de larvă.

Mascul: ♂ 10-12 mm

Femelă: ♀ 11-13 mm, ovipozitor 5-8 
mm.Culoarea în nuanţe de brun, cu pete 
gălbui. Între ochii compuşi se găseşte o 
bandă transversală galbenă, care se 
îngustează la mijloc. Între antene sunt 
pete galbene care uneori se unesc într-o 
linie transversală. Pe vertex apar 4 dungi 
longitudinale, ± evidente. Pete galbene 
neregulate se găsesc şi pe pronot, 
picioare sau abdomen. 
Corpul este des pubescent, numai 
regiunea frontală fiind glabră. 
l(cap)= l(pronot). Sutura clipeo-frontală 
formează un unghi ascuţit, cu vârful 
apropiat de ocelul mijlociu. 
L(antene) 1,5 ori > L(corp). Pronotul este 
de două ori mai lat decât lung. Tegminele 
ajung aproape de vârful abdomenului. 
L(aripi) posterioare = sau > L(tegmine). 
Carenele dorsale ale tibiilor posterioare 
cu câte 5 spini. 
L(cerci)=L(femur) posterior. 
Placa subgenitală este conică. 
L(ovipozitor) 3 ori > L(pronot).

Centralasiatico-mediteraneană, (Europa de 
S, Algeria, Tunisia, Maroc, Siria, Palestina, 
Asia Mică, Asia Centrală).
România: Transilvania, Dobrogea, Delta 
Dunării.

R.B.D.D.D. Caraorman (1), Letea (2).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă, preferă locurile însorite, cu vegetaţie rară şi xerofilă. Stridulează seara şi noaptea. 
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33. Pteronemobius (Pteronemobius) heydenii heydenii (Fischer, 1853)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul larval.

Mascul: ♂ 5-7 mm

Femelă: ♀ 6-8 mm, ovipozitor 2.5-3 mm.

Culoarea este brun-negricioasă cu câteva 
pete brun-gălbui, şterse, pe cap, pronot şi 
abdomen. 
Picioarele au culoare brun-ruginiu. Ochii 
compuşi sunt destul de mari, ocelii dispuşi 
în triunghi. 
Tegminele mai rar de o nuanţă brună. 
Corpul este fin pubescent, cu peri lungi pe 
cap, pronot şi picioare. 
L(pronot)  l(pronot). 
Tegminele la ambele sexe întrec marginea 
posterioară a tergitului 6 abdominal, 
deseori, mai ales la mascul, ajungând până 
la vârful abdomenului. 
Marginea apicală a tegminelor este rotunjită. 
L(Cerci)> L(tibia) posterioară, depăşesc 
ovipozitorul care are vârful lanceolat şi 
dinţat. 
Placa subgenitală este scurtă şi lată.

Specie circum-mediteraneană.
România: Muntenia, Dobrogea, în 
Transilvania 

R.B.D.D.: Letea (1), Caraorman (2), 
Sulina (3) Jurilovca (4), Popina (5).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie higrofilă, foarte caracteristică pentru biotopurile de la marginea apelor stătătoare şi curgătoare. Poate fi întâlnită pe plante 
ierboase şi pe nisipul umed. Preferă regiunile deluroase şi de câmpie. Se hrăneşte cu plante şi resturi vegetale. 

34. Oecanthus pellucens pellucens (Scopoli, 1763)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 10-14 mm, 

Femelă: ♀ 10-16 mm, ovipozitor 6-8 mm.

Corpul are o culoare gălbuie albicioasă, 
verzui sau brun. 
Prezintă o bandă transversală brună pe cap 
şi pronot. 
Capul este de tip prognat. 
La ♂, tegminele sunt puternic lăţite.
La ♀ tegminele sunt înguste. 
Ovipozitorul este drept. 

Centralasiatico-mediteraneană
România: nu apare zonelor muntoase.

Zona Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sfântu Gheorghe (13), 
Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie 
(19), Grindul Lupilor (20), Perişor (21), 
Chituc (22), Sărăturile (23), Vadu (24), 
Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă tipică preferând biotopii mezoxerofili şi xerofili. Este un greiere praticol şi arbusticol, întâlnit în poieni, la marginea 
pădurilor, în pajişti cu vegetaţie înaltă, tufărişuri, podgorii, în parcurile localităţilor. Stridulaţia se aude de la peste 100 m depărtare.
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35. Arachnocephalus vestitus (Costa, 1855)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 6 mm
Femelă: ♀ 9 mm.
Culoarea nuanţe de brun, capul brun-
gălbui, pete pe rostrul frontal. 
Pe vertex, în spatele ochilor, 2 dungi 
longitudinale, late şi 2 dungi mai subţiri 
brune. Corpul cu solzi argintii. 
Desenul corporal este slab evidenţiat. 
Toracele şi segmentele 1-2 abdominale 
brun-gălbui sau ruginii, mai deschise
decât restul corpului. 
Antenele, tibiile, tarsele, cercii şi 
ovipozitorul brun-gălbui. 
Capul puternic alungit în rostru frontal 
mare, divizat in şanţ longitudinal. Ochii 
compuşi relativ mici. 
L(antene) 3 ori > L(corp). 
L(pronot)=l(pronot) 
La ♂ L(cercii) 1/2 L(femur) posterior. 
Placa subgenitală lată, rotunjită. 
La ♀ L(cerci) puţin > L(femur) spate 
L(ovipozitor)=L(cerci); 
Ovipozitorul subţire, cilindric, cu vârful 
lanceolat, puternic dinţat. Vârful 
ovipozitorului brun închis.

Circum-mediteraneană (Europa de S., Asia 
Mică, Africa de N.)
România:în zona litoralului.

R.B.D.D.: Grindul Chituc (1) şi la Istria (2).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă. La noi a fost întâlnită numai în zona litoralului, pe plante ierboase xerofile, caracteristice dunelor nisipoase. Ponta 
este depusă în tulpina plantelor. 

36. Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Ciclul de viaţă se desfăşoară pe durata a 
3 ani. În primul an iernează sub formă 
de larvă după ce în toamnă au eclozat. 
Următorul an iernează sub formă de 
adult după ce în vară a depus ouăle.

Mascul: ♂ 35mm

Femelă: ♀ 50 mm.

Corpul, dorsal este brun, iar ventral 
este gălbui. 
Corpul este des şi fin pubescent. 
Capul este alungit, de formă conică, cu 
ochii compuşi relativ mici şi cu 2 oceli 
bine dezvoltaţi. 
Pronotul >, oval, la marginea 
anterioară slab concav, iar posterior 
rotunjit. 
Tegminele sunt brun-gălbui, nervurile 
sunt brune închis. 
L(tegmine) variabilă, cel puţin la 
mijlocul abdomenului. 
L(aripi) posterioare > L(abdomen). 
Picioarele anterioare au o nuanţă 
ruginie. 
Piciorul modificat pentru săpat cu
femurul puternic îngroşat, ventral, tibia 
lăţită şi turtită, se termină cu 4 dinţi 
mari, triunghiulari şi ascuţiţi. tarsul se 
articulează pe faţa externă a tibiei, 
primele două articole tarsale fiind lăţite, 
triunghiulare, formând câte un dinte. 
Ultimul articol şi ghearele sunt mici. 
L(cerci) = L(pronot).

Holopalearctică ( Europa, Asia ,Africa de N.)
România: cu excepţia zonelor montane.

Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), R.B.D.D.:
Somova (3), Nufăru (5), Dunavăţ (6), Iazurile 
(7), Câmpul Chiliei (8), Letea (9), Stipoc (10), 
Caraorman (11), Sulina (12), Sf. Gheorghe 
(13), Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie (19), 
Grindul Lupilor (20), Perişor (21), Chituc (22), 
Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în galerii săpate în sol. Preferă biotopurile uşor higrofile dar apare şi în regiuni cultivate. Se hrăneşte cu insecte şi plante. 
Producând uneori daune culturilor. Ouăle sunt depuse vara într-un cuib sferic din sol tare, în care depune 200-300 de ouă. Femela 
păzeşte larvele 2-3 săptămâni. 
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37. Gryllotalpa unispina (Saussure, 1874)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Mascul: ♂ 30 mm

Femelă: ♀ 30-40 mm.

Corpul, dorsal brun, ventral gălbui. 
Tegminele brun-gălbui cu nervuri brune 
închis. Picioarele anterioare rugini. 
Corpul des şi fin pubescent. Seamănă cu 
G. gryllotalpa însă este de dimensiuni mai 
mici. 
Capul este alungi, de formă conică, cu 
ochii compuşi relativ mici şi cu 2 oceli bine 
dezvoltaţi. 
Pronotul este mare şi oval, la marginea 
anterioară slab concav, iar posterior 
rotunjit. 
Tegminele sunt de lungimi diferite, 
ajungând cel puţin la mijlocul abdomenului. 
Acestea nu întrec niciodată vârful 
abdomenului. 
L(aripi) posterioare > L(abdomen). 
Spinii de pe tibia anterioară sunt grupaţi 
diferit: primul dinspre partea proximală este 
situat la distanţă mai mare decât ceilalţi 
grupaţi la distanţe mai mici între ei. 
L(cerci) = L(pronot).

Regiunea pontică (Asia Centrală şi V.)
România: Delta Dunării

R.B.D.D.: Caraorman (1), Sulina (2) și 
Grindul Chituc (3).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în galerii săpate în sol. Preferă biotopurile uşor higrofile dar apare şi în regiuni cultivate. Se hrăneşte cu insecte şi plante. 
Producând uneori daune culturilor. Ouăle sunt depuse vara într-un cuib sferic din sol tare, în care depune 200-300 de ouă. Femela 
păzeşte larvele 2-3 săptămâni. Specia apare foarte rar. Ciclul de viaţă se desfăşoară pe durata a 3 ani. În primul an iernează sub 
formă de larvă după ce în toamnă au eclozat. Următorul an iernează sub formă de adult după ce în vară a depus ouăle.
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(ORTOPTERE CU ANTENE SCURTE – LĂCUSTE
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38. Bruntridactylus tartarus (Saussure, 1874)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de larva.

Mascul: ♂ 4,5 mm

Femelă: ♀ 5 mm.

Corpul este glabru, capul progrant şi 
pronotul mare şi bombat. 
Piciorul anterior, mai scurt decât piciorul 
mijlociu are tibia lăţită şi prevăzută cu 3-4 
dinţi. 
Piciorul posterior foarte puternic.
Spinii şi pintenii de pe tibia posterioară 
sunt mari şi turtiţi formând nişte lamele 
mobile. 
Cercii sunt biarticulaţi.
Ovipozitorul lipseşte.

Centralasiatico-mediteraneană: Europa 
de S., Africa de N., Asia Mică şi Centrală.
România: pe marginea apelor.

R.B.D.D.: Nufăru.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie higrofilă, trăieşte pe malurile nisipoase ale râurilor sau lacurilor, unde îşi sapă galerii. 

39. Xya variegata (Latreille, 1809)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de larvă.

Mascul: ♂ 4,5-5,3 mm

Femelă: ♀ 5-5,5 mm.

Culoarea negru lucios cu mai multe sau 
mai puţine pete albe. 
Tibiile posterioare albicioase. 
Tibia anterioară are 4 dinţi la margine. 
Femurul posterior este puternic lăţit şi 
îngroşat. 
Tibia posterioară are pe marginile sale 
dorsale 4 perechi de lame mobile, iar 
apical se termină cu 4 pinteni lamelari, 
lungi, la baza cărora se găseşte tarsul 
rudimentar, uniarticulat. 
Capul este triunghiular şi ochii mari. 
L(antene) < L(cap)+ L(pronot) fiind 
formate din 10 articole. 
Tegminele sunt scurte, triunghiulare şi nu 
ajung până la mijlocul abdomenului, aripile 
posterioare sunt mai lungi decât 
tegminele. 
Cercii au un articol bazal, mai scurt şi unul 
terminal mai lung şi păros. 
Placa genitală la mascul fără, la femelă cu 
carenă mediană longitudinală.

Centralasiatico-mediteraneană: Europa 
de S., N. Africii, Asia Mică şi Asia 
Centrală.
România: Moldova, Muntenia, Delta 
Dunării.

Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Pardina (7), Letea (8), Stipoc 
(9), Caraorman (10), Sulina (11).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie higrofilă, preferă nisipurile umede de la marginea râurilor sau a lacurilor. Cu ajutorul mandibulelor şi a picioarelor anterioare 
sapă galerii în nisip. Piciorul posterior este adaptat pentru sărit, fiind puternic dezvoltat. În caz de pericol execută salturi mai mari 
de 1 m. Se hrăneşte cu resturi de plante, larve de insecte, iar după unii autori chiar şi cu alge. 
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40. Xya pfaendleri pfaendleri (Harz, 1970)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de larvă.

Mascul. ♂ 4,8-5,3 mm

Femelă: ♀ 5-5,5 mm.

Corpul are culoare neagră, adesea pe 
lobul lateral al pronotului existând un 
punct alb, în colţul ventral posterior. 
Partea ventrală a corpului este cenuşie. 
Rareori apar indivizi la care abdomenul 
are benzi portocalii. 
La ♀ marginea posterioară a plăcii 
subgenitale este fără scobitură.
Piciorul posterior este adaptat pentru sărit, 
fiind puternic dezvoltat
Apare uneori alături de X. variegata dar 
mai des întâlnită decât aceasta

Centarlasiatico-mediteraneană (Europa 
S., Africa N., Asia Mică, Asia Centrală).
România: Delta Dunării, rar în diferite 
zone ale ţării.

Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Pardina (7), Letea (8), 
Stipoc (9), Caraorman (10), Sulina (11)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie higrofilă, preferă nisipurile umede de la marginea râurilor sau a lacurilor. Sapă galerii în nisip cu mandibulele şi  picioarele 
anterioare. Poate execută salturi mai mari de 1 m. Se hrăneşte cu resturi de plante, larve de insecte. 

41. Tetrix ceperoi ceperoi (Bolivar, I., 1887)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou, larvă sau 
adult.

Mascul: ♂ 7-7,5 mm

Femelă: ♀ 9-10 mm.

Specie mică şi zveltă.
Culoarea cenuşie, brună, negricioasă, 
uneori cu o nuanţă gălbuie sau verzuie, cu 
pete deschise şi închise pe pronot şi 
femurul posterior. 
Tegumentul cu granulaţie deasă şi 
rugozităţi neregulate, pe pronot. Vârful 
vertexului este numai cu puţin mai lat decât 
un ochi compus, marginea sa distală fiind 
dreaptă, cu carenă mediană slab 
evidenţiată. 
Profilul vertexului are unghiul aproape 
drept cu fruntea. 
Antene cu 14 articole, L(antene) mijlocii 2-3 
ori > l. 
Pronotul alungit, cu L > genunchii 
posteriori. În prozonă pronotul bombat iar 
carena mediană mai ridicată. Partea 
vizibilă a tegminelor mai lată decât femurul 
mijlociu. 
L(aripi) posterioare = sau puţin > L(pronot). 
Marginile inferioare la femurul anterior şi 
mijlociu slab ondulate.

Vestpalearctică (Europa, Africa de Nord)
România: Oltenia, estul şi vestul ţării,

Isaccea(1), Tulcea(2), R.B.D.D.:
Caraorman(3), Letea(4), Sulina(5), 
Jurilovca(6), Popina(7), Vadu(8), 
Chituc(9), Istria(10),  Sinoie(11).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă şi higrofilă care trăieşte la marginea apelor în biotopuri nisipoase cu vegetaţie rară şi scundă. 
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42. Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou, larvă sau 
adult.

Mascul: ♂ 7,5-9 mm

Femelă: ♀ 9-11 mm.

Culoarea variabilă, (15 variaţii culoare), 
cenuşie, brună, cu nuanţe gălbui. 
Pronotul lipsit de cele două pete 
triunghiulare caracteristice tetrigidelor. 
Corpul zvelt, alungit. Vârful vertexului este 
mai lat decât ochii şi proeminează vizibil 
înaintea acestora. 
Profil formează cu fruntea un unghi drept. 
Antenele au 13-14 articole.
L(antene) mijlocii 2,5-3 ori > decât l. 
Pronotul foarte alungit, cu discul aproape 
plat, carena mediană pe toată lungimea sa 
mai ridicată decât carenele laterale. 
L(aripi) posterioare >L(pronot). 
Marginea inferioară şi superioară a 
femurului anterior şi mijlociu este 
neondulată. 
Placa subgenitală alungită, conică 
terminată cu un vârf rotunjit. 
Ovipozitorul este relativ subţire, fin dinţat. 
Valva superioară este uniform şi slab 
curbată.

Europa, Asia palearctică, Africa N.
România: în zona de est şi sud a ţării. 

Zona Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sf. Gheorghe (13), 
Insula Sahalin (14), Enisala (15), 
Doloşman (16), Popina (17), Istria (18), 
Sinoie (19), Lupilor (20), Perişor (21), 
Chituc (22), Sărăturile (23), Vadu (24), 
Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Foarte comună în fâneţele higrofile, lunci mlăştinoase, începând din regiunile de şes şi până în cele montane. Se hrăneşte în 
general cu plante inferioare. Iernează în stadiul de ou, larvă sau adult, vara şi toamna adulţii apărând alături de larve

43. Tetrix bolivari (Saulcy, 1901)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE
Mascul: ♂ 8-9 mm
Femelă: ♀ 9-10 mm.
Varietăţi de culoare (cenuşie, gălbuie, 
brună de diferite nuanţe), cu pete 
închise/deschise. 
Zveltă, tegument granulat cu rugozităţi 
mici. Vârful vertexului mai lat ca ochii, 
neproeminent, se termină la înălţimea 
marginii anterioare a ochilor. Distal drept 
trunchiată, cu carenă mediană 
proeminentă. Din profil formează cu fruntea 
un unghi obtuz. 
Antenele au 13-14 articole, L(antene) 
mijlocii 3 ori > decât l. Pronotul alungit, 3-
4mm > decât genunchii posteriori. Discul 
pronotului plat. Distal carena mediană este
la acelaşi nivel cu carenele laterale. Partea 
vizibilă a tegminelor mai lată decât femurul 
mijlociu. 
L(aripi) posterioare < L(pronot). Marginea 
inferioară a femurului mijlociu slab 
ondulată. Placa subgenitală alungită, 
conică, rotunjită la vârf. 
Ovipozitorul subţire, dinţii > şi mai rari ca la 
T. subulata.

Specie centralasiatico-mediteraneană.
România: în sudul ţării.

Isaccea (1), Tulcea (2), R.B.D.D.:
Caraorman (3), Grindul Letea (4), Sulina 
(5), Jurilovca (6), Popina (7), Vadu (8), 
Chituc (9), Istria (10) Sinoie (11)

.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Preferă biotopurile higrofile, termofile, fiind întâlnită mai ales în regiunile sudice şi de şes.
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44. Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou, larvă sau adult

Mascul: ♂ 8-9 mm

Femelă: ♀ 10-12 mm. cenuşie, cu nuanţe 
de brun, desen deschis ± întins pe pronot 
şi femurul posterior. 
Pronotul la mijloc are 2 pete închise 
triunghiulare. 
Corpul scurt, tegumentul cu granulaţie fină. 
Vârful vertexului mai lat decât ochii, 
proeminând înaintea acestora. 
Marginea anterioară trunchiată, aproape 
dreaptă cu o carenă mediană proeminentă. 
Antenele au 14 articole, cele mijlocii fiind 
de 3,5-4 ori mai lungi decât late. 
L(pronot) până la capătul abdomenului, nu 
ajunge până la genunchii posteriori. 
Discul pronotului aspect de acoperiş, 
carena mediană fiind mult mai ridicată 
decât carenele laterale. 
Partea vizibilă a tegminelor mai subţire 
decât femurul mijlociu. 
L(aripi) posterioare = sau < L(pronot). 
Marginile femurelor anterioare şi mijlocii 
aproape drepte. 
Placa subgenitală triunghiulară cu vârful 
ascuţit. 
Ovipozitorul puternic dinţat, valva 
superioară lată, convexă la marginea 
superioară.

Holopalearctică (Europa, Africa de Nord 
şi Asia palearctică).
România: Specia este foarte comună.

Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sf. Gheorghe (13),
Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie (19), 
Grindul Lupilor (20), Perişor (21), Chituc 
(22), Sărături (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Comună în frunzarul pădurilor,în biotopuri ierboase cu vegetaţie scundă şi rară. Specie geofilă, meso-xerofilă, apare în câmpie, 
zonele dealuroase și montane. Se hrăneşte mai ales cu muşchi. Depune ouăle în /pe sol.

45. Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE
Mascul: ♂ 8-9 mm
Femelă: ♀ 10-12 mm.
Culoarea de bază este gri sau brun-gălbui, 
de diferite nuanţe. Lobii laterali ai 
pronotului, marginea costală a tegminelor 
şi părţile laterale ale abdomenului, de 
obicei, sunt de nuanţă brun întunecat. 
Pe femurul posterior se găsesc două dungi 
transversale în formă de inel. 
Tibiile posterioare au o nuanţă albăstruie, 
rar roşiatică. Vârful vertexului, distal, este 
rotunjit, dorsal plan, cu o carenă mediană 
distinctă. 
Metazona pronotului mult mai scurtă decât 
prozona. Tuberculul prosternului este 
mare, aproape dreptunghiular, puţin mai 
lung decât lat. Tegminele ovale, alungite 
întrec primul tergit abdominal. 
Tibiile posterioare sunt păroase. 
Cercii sunt drepţi şi se îngustează mult 
spre vârf. 
Valvele ovipozitorului sunt alungite cea 
superioară fiind fin dinţată.

Specie circummediteraneană.
România: în sud, rară nord

R.B.D.D.: Letea (1), Caraorman (2).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în diferite tipuri de biotopuri – păduri, tufişuri, fânaţe, păşuni, grădini, etc. Este o specie termofilă care preferă locurile 
xerofile şi xero-mezofile. Poate fi întâlnită în regiunile de şes şi de deal. Iernează în stadiul de ou.
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46. Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 16-18 mm

Femelă: ♀ 24-30 mm.

Culoarea brun gălbuie, ± marmorată cu 
brun închis. Pe laturile abdomenului pete 
închise oblice şi paralele. 
Femurele posterioare cu 2 benzi 
transversale negre, (la interior mai 
evidente decât la exterior). 
Tibiile posterioare roşii. 
L(antene) = L(cap) + L(pronot). 
Tuberculul prosternului gros, uşor turtit, 
vârful rotunjit puţin scobit la mijloc. 
Tegminele mici sunt late, ovale şi ajung 
până la marginea posterioară a primului 
tergit abdominal. 
În regiunea apicală a cercilor lobul dorsal 
este puţin mai lung decât lobul ventral, iar 
lăţimea lor este aproximativ egală. 
Valva superioară a ovipozitorului, dorsal, 
este curbată în formă de ”S”. valva 
inferioară prezintă o îngroşare la bază.

Ponto-mediteraneană, 
România: în sudul ţării, apare în zona 
montană până la 1000 m altitudine.

R.B.D.D.: Enisala.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termofilă, preferând biotopurile ierboase, mai ales în luminişurile pădurilor. 

47. Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15-18 mm

Femelă: ♀ 22-31 mm.

Culoarea de bază este brun-gălbuie sau 
cenuşie, marmorată cu numeroase pete 
neregulate, brune, mai ales pe tegmine. 
La unele exemplare apar dungi galbene 
deschise în lungimea carenelor laterale ale 
pronotului care se continuă şi pe tegmine în 
lungimea nervurilor anale. 
Aripile posterioare ,în regiunea bazală, sunt 
roze iar distal sunt transparente. 
Femurele posterioare au două benzi 
transversale şi genunchii negri. Faţa internă 
a femurelor posterioare şi tibiile posterioare 
sunt roşii.
L(antene) > L(cap) + L(pronot)
Tegminele întrec vârful abdomenului, uneori 
şi genunchii posteriori. 
Ovipozitorul este scurt şi gros, partea 
concavă a valvei superioare este scurtă.

Holopalearctică, excepţia Europa, 
Siberiei de N. România: în toată ţara,
până la 600 m altitudine

Zona Măcin (1), Isaccea (2), Tulcea (4), 
R.B.D.D.: Somova (3), Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sfântu Gheorghe (13), 
Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie (19), 
Grindul Lupilor (20), Perişor (21), Chituc 
(22), Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie xerofilă şi termofilă foarte comună, mai ales în regiuni deluroase, apărând însă şi în zona montană pe pantele însorite. 
Preferă locurile cu vegetaţie rară şi scundă.
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48. Calliptamus barbarus barbarus (Costa, O.G., 1836)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 12-16 mm
Femelă: ♀ 18-30 mm.
Culoarea brun-gălbuie, cenuşie, marmorată 
cu numeroase pete neregulate, brune, mai 
ales pe tegmine. Rar brun închis, unicolor, 
cu două dungi longitudinale alb-gălbui în 
lungimea carenelor laterale ale pronotului şi 
a nervurilor anale ale tegminelor. 
Aripile posterioare bazal roze, în rest 
transparente. 
Femurul posterior 3 benzi transversale 
negre, evidente pe faţa interioară. 
Genunchii negri, tibiile posterioare roze sau 
galbene.
L(antene)=L(cap)+L(pronot). 
Tegminele întrec vârful abdomenului, rareori 
ajung sau întrec genunchii posteriori. 
Ovipozitorul este scurt şi gros, regiunea 
concavă a valvelor superioare este puţin mai 
lungă decât la C. italicus italicus. 
La baza valvelor inferioare se găseşte un 
dinte mic.

Centralasiatico-mediteraneană
România: în sudul ţării

R.B.D.D.: larg răspândită

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Xerotermofilă, geofilă, caracteristică pentru terenurile nisipoase, în special pentru dune. Trăieşte în regiuni de câmpie. 

49. Acrida ungarica ungarica (Herbst, 1786)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 31-39 mm

Femelă: ♀ 46-61  mm

Culoarea de bază este verde sau brun-
gălbuie. Pe cap, pronot şi tegmine, uneori 
sunt dungi longitudinale deschise şi închise. 
Vârful vertexului este lat, cu marginile 
laterale paralele. 
Carenele laterale ale pronotului în metazonă 
sunt uşor divergente, metazona fiind mult 
mai scurtă decât prozona. 
Marginea posterioară a pronotului formează 
un unghi drept. 
Tegminele se termină cu un vârf ascuţit şi 
asimetric. 
La mascul, marginea posterioară a tegminei, 
în treimea distală, poate să fie uşor curbată 
sau dreaptă. 
Placa subgenitală se termină cu un vârf 
conic mai mult sau mai puţin subţire şi 
ascuţit. 
La marginea sa posterioară se termină cu un 
mic lob median triunghiular şi cu 2 lobi 
laterali, rotunjiţi.

Mediteraneană 
România: nu apare în zonele montane 
şi o parte a Transilvaniei.

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), R.B.D.D.: Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sf. Gheorghe (13), 
Sahalin (14), Enisala (15), Capul 
Doloşman (16), Insula Popina (17), 
Istria (18), Sinoie (19), Grindul Lupilor 
(20), Perişor (21), Chituc (22), 
Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie xerotermofilă, care trăieşte în diferite biotopuri ierboase, regiuni de stepă, păşuni, luminişuri de pădure, dune nisipoase, 
diferite culturi, etc.. Preferă regiunile de câmpie dar apare şi pe pantele însorite ale dealurilor. 
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50. Locusta migratoria migratoria (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 30-40 mm, ♂ < ♀
Femelă: ♀ 35-55 mm.
Verzuie faza „solitaria”, rar brun gălbuie, 
pete închise pe corp, tegmine şterse. 
Aripile posterioare transparente, slab verzui, 
sau gălbui la bază, fumurii la vârf. Femurul 
la interior cu 2 pete mari, negre. 
Tibia posterioară distal roşiatică. Vertexul 
plat, fără carenă mediană. 
Carena mediană a pronotului puternic 
ridicată, mai ales spre mijloc. Gri/brună faza 
„gregaria” cu nuanţe verzuie/galbui, petele 
închise bine conturate pe corp şi tegmine 
Tibia posterioară este galbenă. 
Aripa posterioară la fel ca la ”‘solitaria”, 
petele de pe faţa internă a femurului 
posterior se păstrează. 
Vârful vertexului are carena mediană 
dezvoltată. Carena mediană a pronotului 
este slab ridicată.
Ambele faze cu cerci simpli, nemodificaţi. 
Placa subgenitală cu un vârf scurt şi rotunjit, 
ovipozitorul este scurt cu o ridicătură mică la 
bază..

Palearctică.
România: lunca Prutului, Delta Dunării

R.B.D.D.: Letea.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Higrofilă, higromezofilă, se înmulţeşte masiv şi migrează, ocupând teritorii variate. Ouăle le depune în sol. Apare gregarismul în 2 
faze ”solitaria” şi”gregaria” cu diferenţe considerabile biologice şi ecologice (culorea corpului, caracterele morfologice, dimorfismul 
sexual). Specie rară, în secolul trecut au fost focare de migraţie in Delta Dunării şi lunca Prutului.

51. Oedaleus decorus decorus (Germar, 1817)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 19-22 mm

Femelă: ♀ 25-32 mm.

Culoarea de bază a corpului este verde sau 
brun-gălbuie, pronotul cu pete deschise 
aranjate în formă de X. 
Pe tegmine sunt prezente pete mari 
transversale negricioase. 
Aripile posterioare sunt galben-verzui, spre 
mijloc cu o bandă închisă semilunară. 
Femurele posterioare cu două benzi 
transversale, mai evidente în interior şi 
şterse la exterior. 
Tibiile anterioare distal sunt roşii. 
Carena mediană a pronotului este înaltă şi 
neîntreruptă de către şanţul tipic. 
Marginea posterioară a pronotului este 
triunghiulară. Tegminele şi aripile 
posterioare întrec genunchii posteriori. 
Cercii sunt groşi şi rotunjiţi la vârf. 
Placa subgenitală se termină cu un vârf mic 
şi rotunjit. 
Valvele ovipozitorului sunt scurte, valva 
inferioară având o ridicătură mică la bază.

Centralasiatico-mediteraneană (Africa 
de Nord, Europa de Sud, Asia Mică, 
Caucaz, Asia Centrală şi Mongolia).
România: cu preponderenţă in S-E

Isaccea (1), Somova (2), Tulcea (3), 
Nufăru (4), Agighiol (5), R.B.D.D.:
Letea (6), Caraorman (7), Sulina (8), Sf.
Gheorghe (9), Enisala (10), Jurilovca 
(11), Grindul Lupilor (12)

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie termo-xerofilă care trăieşte mai ales în regiunile de câmpie, apărând şi la poalele însorite ale dealurilor. Fiind o specie 
geofilă preferă păşunile, pantele abrupte şi sterpe, dunele nisipoase unde vegetaţia este scundă şi rară. 
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52. Celes variabilis variabilis (Pallas, 1774)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 18-19 mm
Femelă: ♀ 24-30 mm.
Varietăți de culoare brună rar negricioasă. 
Tegminele cu 2 dungi transversale şterse. 
Femurele posterioare, la exterior cu două 
pete triunghiulare, în interior cu o pată 
bazală mai mare şi una preapicală mai mică. 
Tibiile posterioare sunt negre, proximal cu 
un inel mai deschis. 
Aripa posterioară este roşie, cu marginea 
anterioară şi regiunea apicală întunecate. În 
cazuri mai rare aripa posterioară este 
albastră. Vârful vertexului este plan. Carena 
mediană a pronotului este întreruptă numai 
de şanţul tipic. 
Pronotul prezintă rugozităţi, tegminele la 
femelă ajung până la vârful abdomenului. 
Cercii sunt mai lungi decât paraproctele. 
Ovipozitorul este scurt, valva superioară 
puternic curbată la vârf. 
Valva inferioară are un dinte mic şi rotunjit la 
bază.

Centralasiatico-sudeuropeană
România rară

Tulcea (1), Agighiol (2), Enisala (3) şi 
Jurilovca (4).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie xerotermofilă şi geofilă. Preferă locurile necultivate şi păşunile cu vegetaţie rară din regiunile de câmpie şi de pe pantele 
însorite ale dealurilor. 

53. Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15-17 mm

Femelă: ♀ 19-23 mm.
Culoare de bază variază mult, aceasta 
putând fi gri, brună, albăstruie, roşiatică
Prezintă un exemplu tipic pentru 
homocromie. 
Pe tegmine sunt trei benzi transversale 
întunecate. Faţa internă a femurul posterior 
este neagră lucioasă, cu excepţia unui inel 
deschis preapical. Pe faţa externă a 
femurului posterior sunt 2-3 pete şterse. 
Genunchii sunt întunecaţi. 
Tibia posterioară este albăstruie. 
Aripa posterioară are culoarea albastră, cu 
bandă lată transversală în treimea 
posterioară a aripii. 
Corpul, dar mai ales capul si pronotul 
prezintă rugozităţi destul de puternice, 
neregulate. În metazona pronotului carenele 
laterale sunt vizibile dar foarte fine. 
Carena mediană, în prozonă este mai 
ridicată decât în metazonă. 
Carena dorsală a femurului posterior 
proximal mai ridicată decât distal. 
Cercii sunt mai scurţi decât paraproctele. 
Ovipozitorul este scurt şi destul de gros.

Holopalearctică (Africa de Nord, Europa 
şi Asia palearctică)
România de la malul mării până la 
1400 m altitudine

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), Nufăru (5), R.B.D.D.:
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sf. Gheorghe (13), 
Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie 
(19), Grindul Lupilor (20), Perişor (21), 
Chituc (22), Sărături (23), Vadu (24), 
Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specie xerotermofilă şi geofilă. Trăieşte în biotopuri foarte variate cu vegetaţie scundă sau aproape lipsite de vegetaţie, păşuni, 
pante abrupte şi şterse, dune nisipoase, stâncării, diferite culturi. 
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54. Sphingonotus (Sphingonotus) caerulans caerulans (Linnaeus, 1767)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 16-23 mm

Femelă: ♀ 27-31 mm.

Culoarea de bază variază mult – gri, brună, 
galbenă, albăstruie, etc.. 
Pe tegmine se găsesc 3 benzi transversale 
mai mult sau mai puţin şterse. 
Pe faţa internă a femurului posterior este o 
pată bazală neagră mai mare şi una distală 
mai mică. 
Tibiile posterioare au o nuanţă albăstruie. 
Aripile posterioare sunt albastre deschis, 
spre vârf transparente, de obicei lipsite de 
dungi închise. 
Vârful vertexului este alungit şi puternic 
concav, mai ales la mascul. 
În prozona pronotului şanţurile transversale 
sunt evidente iar spaţiile dintre ele 
îngroşate. 
Metazona pronotului este de două ori mai 
lungă decât prozona, marginea posterioară 
fiind triunghiulară. 
Marginea posterioară a plăcii subgenitale 
este uşor ondulată.

Europa (excepţie Angliei) şi Africa de 
Nord.
România: din câmpie până la 800 m 
altitudine

R.B.D.D.: Letea (1), l Caraorman (2), 
Sulina (3), Chituc (4).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în locuri nisipoase, pietroase, aproape complet lipsite de vegetaţie.

55. Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de adult.

Mascul: ♂ 13-16 mm

Femelă: ♀ 16-20 mm.

Culoarea de bază este brun gălbuie sau brun 
cenuşie. 
Pe tegmine se găsesc numeroase pete 
închise şi deschise, neregulate. 
Aripile posterioare sunt roşii, în regiunea 
apicală fiind transparente, în partea centrală 
având o pată închisă semilunară. 
Faţa internă a femurului posterior este mai 
mult sau mai puţin negricioasă, dorsal 
prezentând 3 pete negre, triunghiulare. 
Tibia posterioară este galbenă. 
Antenele sunt la fel de lungi ca lungimea 
capului si pronotului luate împreună. 
Prozona pronotului puternic şi neregulat 
scorţoasă. 
Carena mediană în metazona pronotului 
destul de ridicată. 
Ovipozitorul este scurt , regiunea apicală a 
valvelor fiind uşor curbată.

Circummediteraneană, (Africa de Nord, 
Europa de Sud, Asia Mică, Siria, 
Palestina, Iran, Irak).
România: în S-E, din câmpie până la 
500 m altitudine

R.B.D.D.: Letea (1), l Caraorman (2), 
Sulina (3), Chituc (4).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie geofilă şi xerofilă, caracteristică pentru biotopuri nisipoase. Este foarte comună pe dune nisipoase cu vegetaţie rară.
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56. Acrotylus longipes longipes (Charpentier, 1845)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-17 mm

Femelă: ♀ 20-23 mm.

Culoarea de bază este gri cu o nuanţă 
gălbuie, brună sau albăstruie. Pe tegmine se 
găsesc 3 dungi transversale şi numeroase 
pete mici întunecate. 
Aripa posterioară, proximal, este galbenă sau 
portocalie, distal este transparentă, lipsită de 
dungi închise. 
Femurul posterior, dorsal, cu 3 pete 
triunghiulare, iar pe faţa internă galbenă, 
uneori cu 1-2 pete şterse. 
Tibia posterioară are o nuanţă albăstruie. 
Antenele sunt mult mai lungi decât lungimea 
capului şi a pronotului luate împreună. 
Prozona pronotului este puţin scorţoasă. 
Marginea posterioară a pronotului este 
rotunjită, cu carenă mediană foarte fină. 
Pretarsul şi metatarsul sunt puternic alungite. 
Ovipozitorul este scurt, regiunea apicală a 
valvelor mai curbată ca la A. insubricus.

Mediterano-africană
România: în câmpie, deltă, pe litoral.

R.B.D.D.: Letea (1), Caraorman (2), 
Sulina (3), Chituc (4).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Specia preferă în mod deosebit dunele nisipoase ale regiunilor de şes, suprafeţe aproape complet lipsite de vegetaţie. 

57. Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-21 mm

Femelă: ♀ 23-31 mm.

Culoarea de bază este verzuie, gălbuie şi mai 
rar brună sau cenuşie. 
Pronotul poate prezenta o dungă mediană 
longitudinală şi pete în formă de x de culoare 
deschisă., tegminele cu 3 pete transversale 
mari, sunt brun-negricioase. 
Femurele posterioare, ventral, sunt roşiatice şi 
prezintă două dungi transversale închise. 
Genunchii sunt închişi la culoare. 
Tibiile posterioare, proximal, sunt gălbui cu 
două inele negre, iar distal sunt roşii. 
Aripile posterioare sunt transparente cu o 
nuanţă gălbuie sau verzuie la bază şi uşor 
fumurii la vârf. 
Antenele sunt subţiri, mai lungi decât lungimea 
capului şi a pronotului luate împreună. 
Femurul posterior este uşor bombat la exterior 
şi de 4 ori mai lung decât lat. 
Placa subgenitală se termină cu un vârf conic 
obtuz. 
Valvele ovipozitorului prezintă vârfuri destul de 
lungi şi uşor curbate. 
Valvele superioare, înaintea regiunii concave, 
sunt slab crestate.

Holopalearctică (Africa de Nord, 
Europa şi Asia Palearctică).
România: din câmpie până la 600 m 
altitudine

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), R.B.D.D.: Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul 
Chiliei (8), Letea (9), Stipoc (10), 
Caraorman (11), Sulina (12), Sf.
Gheorghe (13), Sahalin (14), Enisala 
(15), Capul Doloşman (16), Popina 
(17), Istria (18), Sinoie (19), Grindul 
Lupilor (20), Perişor (21), Chituc (22), 
Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Higromezofilă, higrofilă în special larvele, preferă biotopurile ierboase, cu vegetaţie rară şi scundă. Poate fi întâlnită pe păşunile din 
apropierea bălţilor şi a gropilor umede. Zboară bine, dezvoltând migraţii. 
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58. Epacromius tergestinus tergestinus (Charpentier, 1825)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 17-21 mm

Femelă: ♀ 26-30 mm.

Culoarea de bază poate fi verzuie sau brună 
de diferite nuanţe, tegminele fiind aproape 
unicolore, prezentând sau nu unele pete mici 
şterse. 
Femurele posterioare sunt cu două dungi 
şterse la exterior şi mai bine evidenţiate la 
interior. Partea ventrală a femurului posterior 
fără nuanţă roşie. 
Genunchii sunt mai mult sau mai puţin închişi 
la culoare. 
Tibia posterioară este galbenă sau verzuie. 
Prozona pronotului prezintă 3 şanţuri 
transversale, şterse, în apropierea carenei 
mediane. 
Tegminele întrec cu mult genunchii posteriori. 
Aroliul este mic, triunghiular şi ascuţit la vârf. 
Cercii sunt puţin mai lungi decât epiproctul. 
Marginea posterioară a plăcii subgenitale este 
slab ondulată şi se termină cu un lob median 
triunghiular şi cu 2 lobi laterali laţi şi rotunjiţi.

Centralasiatico-mediteraneană
România: numai în Dobrogea 

Enisala (1), 
R.B.D.D.: Caraorman (2), Sulina (3).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie termofilă şi higro-mezofilă. La noi trăieşte în regiuni sudice de câmpie, în păşuni şi terenuri necultivate, cu vegetaţie 
rară şi scundă. 

59. Epacromius coerulipes (Ivanov, 1887)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 10-15 mm

Femelă:♀ 25-35 mm.

Culoarea de bază este brună, gălbuie sau gri. 
Capul şi pronotul deseori cu o dungă 
mediană longitudinală alb gălbuie. 
Pronotul poate sa prezinte un desen în formă 
de ”X”, tegminele sunt lipsite de pete mari 
transversale, întunecate, dar prezintă 
numeroase pete mici în treimea mijlocie a 
tegminei. 
Femurul posterior cu două dungi 
transversale, întunecate, mai evidente în 
interior. 
Ventral, femurul posterior, este de nuanţă 
roşiatică. 
Genunchii au o culoare întunecată, iar tibiile 
posterioare sunt albăstrui. 
Prozona pronotului cu şanţuri transversale 
fine şi şterse în mijloc. 
Aroliul este bine dezvoltat, distal se lăţeşte 
terminându-se trunchiat şi uşor rotunjit. 
Cercii sunt lungi, groşi, rotunjiţi la vârf, 
întrecând lungimea epiproctului. 
Placa subgenitală se termină cu un lob 
rotunjit, triunghiular median.

Centralasiatico-sudeuropeană, 
România: în S-E-ul ţării (Dobrogea).

R.B.D.D.: Grindul Letea (1), Grindul 
Caraorman (2), Sulina (3) şi Grindul 
Chituc (4).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în regiuni de câmpie, în păşuni şi terenuri necultivate, cu vegetaţie rară şi scundă. 
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60. Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 24-27 mm

Femelă: ♀ 37-41 mm.

Culoarea este verde crud, foarte rar brun-
gălbuie. La marginile discului pronotului se 
găsesc două benzi brune-negricioase, care 
se îngustează la ambele capete. 
Dungi întunecate se găsesc şi în jumătatea 
proximală a tegminei. 
Tibia posterioară este roşie. 
Vârful vertexului este, dorsal, plat, la mascul 
mult mai lung decât lat, la femelă la fel de 
lungă cât este şi lăţimea. 
Primele două şanţuri transversale sunt şterse 
în discul pronotului. 
Tegminele depăşesc genunchii posteriori. 
Tibia posterioară se lăţeşte spre extremitatea 
sa distală. 
Placa subgenitală se termină cu un vârf conic 
ascuţit. 
Marginea superioară a valvelor dorsale ale 
ovipozitorului este puternic curbată în formă 
de ”S”.

Specie circummediteraneană tipică.
România: în sud (Câmpia Dunării şi 
Dobrogea)

Isaccea (1), R.B.D.D.: Grindul 
Caraorman (2), Grindul Letea (3), 
Jurilovca (4), Grindul Chituc (5), Istria 
(6).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri higrofile, cu plante ierboase înalte. Preferă regiunile sudice şi de câmpie, cu insolaţie puternică. 

61. Mecostethus parapleurus parapleurus (Hagenbach, 1822)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15-22 mm

Femelă: ♀  mm, 

Culoarea de bază este verde deschis, uneori 
cu o nuanţă gălbuie. 
Pe corp se găsesc două benzi laterale negre, 
începând de la ochi şi continuând pe laturile 
pronotului. şi pe tegmine în lungimea 
nervurilor principale. 
Tegminele au, în mare parte, o culoare brun-
gălbuie deschisă. 
Tibiile posterioare sunt verzi. 
Vârful vertexului, la mascul cu puţin, la femelă 
mult mai lat decât lung, este rotunjit la vârf. 
Antenele, la mascul de două ori, la femelă cu 
puţin mai lungi decât lungimea capului şi 
pronotului luate împreună. 
Placa subgenitală este conică, foarte alungită 
şi ascuţită. 
Valvele dorsale ale ovipozitorului sunt 
alungite, cu marginile dorsale şi ventrale 
drepte şi paralele.
Ovipozitor 27-31 mm.

Eurosiberiană, (Europa, Asia Mică, 
Caucaz, Siberia, Nordul Chinei).
România: zona de câmpie şi până în 
zona montană – 1000 m altitudine 

R.B.D.D.: Letea (1), Caraorman (2).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri ierboase, higrofile, cu vegetaţie înaltă şi deasă. 
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62. Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 20-22 mm

Femelă: ♀ 29-31 mm.

Culoarea de bază este brun gălbuie cu o 
nuanţă verde-olive. 
În câmpul costal al tegminei se găseşte o 
bandă galbenă deschisă. 
Faţa ventrală a femurului posterior este roşie, 
genunchii au o nuanţă întunecată iar tibia 
posterioară este galbenă cu spini negri. 
Vârful vertexului, la mascul, puţin mai lung 
decât lat. 
Primele două şanţuri transversale ale 
pronotului sunt mai mult sau mai puţin şterse. 
Tegminele, de obicei, întrec genunchii 
posteriori, uneori, la femelă, fiind mai scurte. 
Placa subgenitală se termină cu un vârf conic. 
Valvele superioare ale ovipozitorului sunt lungi 
şi subţiri, cu marginile dorsală şi ventrală 
aproape drepte şi paralele.

Eurosiberiană (Europa Centrală,
Nordică, Siberia).
România: la altitudini diferite, 
începând de la malul mării şi până la 
1900 m.

R.B.D.D.: Letea (1), Caraorman (2).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri ierboase, higrofile cu vegetaţie înaltă şi deasă. Adulţii în regiunile joase apar în iunie iar în zonele montane 
înalte în august.

63. Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1831)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE
Mascul: ♂ 15-19 mm

Femelă: ♀ 23-27 mm.
Culoarea de bază este gălbuie, cu o nuanţă 
aurie la mascul, iar la femelă gri deschi sau 
brun, dar pot fi observate şi exemplare de alte 
culori. Faţa ventrală a femurului posterior şi 
tibia posterioară, la femelă, sunt roşii. 
Genunchii sunt de obicei de o nuanţă 
întunecată. Corpul aproape cilindric, la femelă 
fiind lung şi subţire. 
Tegminele. la mascul, ajung aproape până la 
vârful abdomenului, fiind late şi rotunjite la 
vârf. În regiunea apicală a acestora, prezintă o 
pată mică, formată din nervuri dese, îngroşate, 
de culoare închisă, numită pată tegminală. 
La femelă, tegminele sunt ovale,alungite, 
ascuţite la vârf, ajungând cel mult până la 
tergitul al treilea. 
La mascul antenele sunt aproape de două ori, 
la femelă doar puţin mai lungi decât lungimea 
capului şi pronotului luate împreună. Placa 
subgenitală se termină cu o prelungire lungă, 
subţire şi ascuţită, îndreptată în sus. 
Ovipozitorul este scurt şi gros iar în regiunea 
apicală şi dorsală prezintă două creste 
puternice, neregulat dinţate.

Specie eurosiberiană tipică.
România: Specia este localizată
până la înălţimi de 1400 m.

R.B.D.D. - Grindul Caraorman.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
În general preferă biotopurile ierboase higrofile, cu vegetaţie deasă şi înaltă, mai rar apărând şi în cele mezofile, în luminişurile şi 
marginile pădurilor. Depune ouăle în tulpina plantelor. 
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64. Dociostaurus (Kazakia) brevicollis (Eversmann, 1848)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 12-14 mm

Femelă: ♀ 17-23 mm.

Culoarea de bază este cenuşiu-gălbuie cu 
numeroase pete brune. 
Pronotul prezintă un desen alb în formă de ”X” 
corespunzător carenelor laterale. 
Tegminele sunt prevăzute cu numeroase pete 
mici brune şi cu o linie galbenă în câmpul 
costal. 
Femurele posterioare, dorsal, au 3 pete 
negricioase. 
Genunchii sunt de nuanţă întunecată. Tibia 
posterioară este roşie. 
Antenele, la mascul cu mult, la femelă cu puţin 
mai lungi decât lungimea capului şi a 
pronotului luate împreună. 
Vârful vertexului este mai lung decât lat. 
Tegminele ajung sau întrec doar cu puţin 
vârful abdomenului. 
Ovipozitorul este scurt, regiunea apicală a 
valvelor fiind curbată.

Centralasiatico-pontică (Austria, 
Ungaria, Cehia, Peninsula Balcanică, 
Asia mică, Ucraina, Caucaz, 
Kazahstan, Kirghizia).
România:

Enisala.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Termoxerofilă, trăieşte în biotopuri variate: păşuni, pante abrupte şi sterpe, dune nisipoase, mirişti, luminişuri, margini de pădure.
Preferă locurile cu vegetaţie scundă şi rară. Ouăle le depune în sol. 

65. Dociostaurus (Dociostaurus) maroccanus (Thunberg, 1815)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 17-21 mm

Femelă: ♀ 25-32 mm.

La lăcusta marocană, culoarea de bază este 
cenuşiu gălbuie cu numeroase pete brune. 
Pronotul prezintă un desen alb în formă de ”X” 
corespunzător carenelor laterale. 
Tegminele sunt prevăzute cu numeroase pete 
mici brune şi cu o linie galbenă în câmpul 
costal. 
Femurele posterioare, dorsal, au 3 pete 
negricioase. Genunchii sunt de nuanţă 
întunecată. 
Tibia posterioară este roşie. 
Antenele, la mascul numai cu puţin mai lungi, 
la femelă mai scurte decât lungimea capului şi 
a pronotului luate împreună. 
Vârful vertexului este la fel de lat la mascul, 
sau la fel de lat la femelă, cât este de lung. 
Tegminele întrec vârful abdomenului. 
La faza gregaria întrec cu mult şi genunchii 
posteriori. 
Ovipozitorul este scurt, regiunea apicală a 
valvelor scurtă şi puternic curbată.

Centralasiatico-mediteraneană (Africa 
de Nord, Europa de Sud, Asia Mică, 
Iran, Irak, Siria, Palestina, toată Asia 
Centrală, Mongolia, nordul Chine)i.
România: rară, în sud-est.

Enisala.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Termoxerofilă, trăieşte în biotopuri variate: în păşuni, pante abrupte şi sterpe, dune nisipoase, mirişti, luminişuri sau margini de 
pădure. Preferă vegetaţie scundă şi rară, păşunile regiunilor de câmpie. S poate înmulţi masiv dezvoltând migraţii cu caracter de 
invazie. Are comportament gregar, poate prezenta fază “solitaria” și „gregaria”.
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66. Stenobothrus lineatus lineatus (Panzer, 1796)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 16-19 mm

Femelă: ♀ 22-25 mm.

Culoarea variază foarte mult (galbenă, brună, 
nuanțe de verde, violetă). 
Carenelor laterale ale pronotului cu dungi 
deschise mărginite cu negru. 
Tegmine negricioase, la ♀ uneori mai 
deschise, cu linie alb-gălbuie şi cu o pată 
tegminală evidentă, regiunea anală a tegminei 
deschisă la culoare. 
Cele din regiunile montane au o culoare mai 
închisă, brună, în regiunile deluroase sunt
verzui în câmpie sunt gălbui. 
Aripile posterioare la bază transparente în rest 
fumurii, 
Tibia posterioară galben-roşiatică. 
Abdomenul, spre vârf, este roşu. 
La ♂: L(antene) > L(cap) + L(pronot)..
La ♀ L(antene) < L(cap) + L(pronot). 
Tegminele la ambele sexe întrec vârful 
abdomenului şi sunt mai late decât femurul 
posterior. 
Placa subgenitală se termină cu un vârf scurt, 
conic şi rotunjit. 
Valvele ovipozitorului au dinţi laterali mari şi 
ascuţiţi.

Eurosiberiană (Europa fără zona 
mediteraneană).
România: De la malul mării până la 
2200 m 

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), Nufăru (5), R.B.D.D.:
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul 
Chiliei (8), Letea (9), Stipoc (10), 
Caraorman (11), Sulina (12), Sf.
Gheorghe (13), Sahalin (14), Enisala 
(15), Doloşman (16), Popina (17), 
Istria (18), Sinoie (19), Grindul Lupilor 
(20), Perişor (21), Chituc (22), 
Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie larg răspândită în diferite tipuri de biotopuri ierboase, în special în fâneţe mezofile, păşuni, luminişuri de păduri, 
culturi Mai rar apare în biotopuri xeromesofile. altitudine, fiind comună în pajiştile montane. 

67. Stenobothrus fischeri fischeri (Eversmann, 1848)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 14,5-15,5 mm
Femelă: ♀ 19-25 mm.
Culoarea de bază este galbenă cu o nuanţă 
brună, cenuşie sau verzuie. Carenele laterale 
ale pronotului, uneori şi carena mediană, sunt 
alb-gălbui, mărginite cu negru. 
Tegminele sunt gălbui, cu puncte slab evidente 
pe câmpul discoidal în regiunea apicală. Pata 
tegminală se găseşte în a doua treime a 
tegminei. 
Aripile posterioare sunt transparente, slab 
fumurii la vârf. Genunchii posteriori sunt negri, 
tibiile posterioare sunt roşii iar abdomenul 
masculului, dorsal, roşiatic. 
Antenele la mascul sunt mult mai lungi, la 
femelă doar puţin mai lungi, decât lungimea 
capului şi a pronotului luate împreună. 
Tegminele, la mascul întrec, la femelă ajung 
până la vârful abdomenului. Câmpul discoidal 
ajunge până aproximativ la mijlocul tegminei, 
prezentând nervuri transversale paralele. 
Placa subgenitală, alungită distal, este 
rotunjită. 
Valvele ovipozitorului au dinţi laterali puternici.

Centralasiatico-sudeuropeană, rară 
în centrul şi sudul Europei precum şi 
în Asia Centrala.
România: în sud-estul ţării.

Enisala.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Termofilă, xeromesofilă, trăieşte în biotopuri ierboase mai ales în luminişurile pădurilor. Ouăle sunt depuse la baza plantelor. 
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68. Stenobothrus nigromaculatus nigromaculatus (Herrich-Schaffer, 1840)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15-17 mm

Femelă: ♀ 19-25 mm.

Culoarea de bază este mai frecvent verzuie, 
însă apar şi indivizi de culoare galbenă de o 
nuanţă brună sau cenuşie. Carenele laterale 
ale pronotului, uneori şi carena mediană sunt 
alb-gălbui, deseori mărginite cu negru. 
Tegminele gălbui cu pete brune evidente în 
câmpul discoidal şi în regiunea apicală. Pata 
tegminală se găseşte în a doua treime a 
tegminei. 
Aripile posterioare sunt transparente, slab 
fumurii la vârf. Genunchii posteriori sunt negri, 
tibiile posterioare fiind gălbui cu sau fără o 
nuanţă roşiatică. 
Antenele, la mascul cu mult, la femelă cu puţin, 
mai lungi decât lungimea capului şi a 
pronotului luate împreună. Tegminele la 
mascul ajung sau întrec cu puţin vârful 
abdomenului; la femelă depăşesc a doua 
treime a abdomenului dar nu ajung la vârful 
acestuia. Câmpul discoidal este mai lung decât 
două treimi din lungimea tegminei, destul de 
lat şi prevăzut cu nervuri transversale paralele. 
Nervura mediană în regiunea distală a aripii 
posterioare este bifurcată. Placa subgenitală 
este simplu rotunjită. 
Valvele ovipozitorului au dinţi laterali puternici.

Centralasiatico-sudeuropeană
(centrul şi sudul Europei, în Asia 
centrală).
România: Transilvania, rară în 
regiunile sudice. Poate fi întâlnită în 
regiuni deluroase şi montane, până la 
1200 m altitudine.

R.B.D.D.: - Vadu.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie xeromesofilă, trăieşte în fâneţe, păşuni, luminişuri de păduri şi în biotopuri stâncoase. 

69. Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 13-15 mm

Femelă: ♀ 19-24 mm.

Culoarea corpului este brun-gălbui, verde, 
negru sau cenuşiu, cu capătul abdominal la 
masculi, portocaliu. 
Carenele laterale ale pronotului sunt galbene 
uneori mărginite cu negru. Sunt exemplare 
care prezintă o bandă longitudinală dorsală, 
verde. 
Vertexul este fără carenă mediană. 
Stigma are nervuri albe. 
Valvele ovipozitorului sunt scurte. 
Palpii maxilari sunt negri cu o pată albă, apical

Specie comună eurosiberiană.
România: Specia este larg 
răspândită.

Zona Măcin (1), Somova (2) și 
Enisala (3).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Euribiontă, praticolă, preferă biotopii mesofili şi xerofili: fâneţe, păşuni poiene, margini de drum. Stridulează ziua. 
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70. Omocestus (Omocestus) petraeus (Brisout de Barneville, 1855)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 10-12 mm

Femelă: ♀ 13-15 mm.

Culoarea de bază este galbenă cu o nuanţă 
cenuşie. 
Carenele laterale ale pronotului sunt de 
culoare galben-deschis. În lungimea nervurii 
subcostale, de obicei, se găseşte o linie 
subţire albă. 
Câmpul discoidal are pete întunecate mai mult 
sau mai puţin evidente. Pata tegminală este 
albă-gălbuie. 
Aripile posterioare sunt transparente şi slab 
fumurii în regiunea apicală. Vârful vertexului, 
dorsal, este uşor concav, lipsit de carenă 
mediană. 
Carenele laterale ale pronotului sunt puternic 
curbate şi divergente anterior şi posterior. 
Tegminele depăşesc vârful abdomenului dar 
nu şi genunchii posteriori, fiind mai subţiri 
decât femurul posterior. 
Ovipozitorul este foarte scurt şi uşor curbat în 
regiunea apicală.

Centralasiatico-sudeuropeană (Asia 
Centrală, Asia Mică, Caucaz, sudul 
Europei).
România Câmpia Dunării, Dobrogea 
şi Câmpia Tisei, rar apare pe pantele 
sudice ale dealurilor joase

Tulcea (1), Jurilovca (2), R.B.D.D.:
Letea (3), Caraorman (4).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Xerofilă, termofilă, caracteristică pentru regiunile de stepă. Preferă pajiştile păşunate cu vegetaţie scundă şi rară. 

71. Omocestus (Omocestus) minutus (Brullé, 1832)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 11-12 mm

Femelă: ♀ 13-16 mm.

Culoarea de bază este galbenă cu o nuanţă 
cenuşie. 
Carenele laterale ale pronotului sunt de 
culoare galben-deschis. 
În lungimea nervurii subcostale, de obicei, 
există o linie subţire albă. 
Câmpul distal este prevăzut cu pete 
întunecate, mai mult sau mai puţin evidente. 
Pata tegminală este alb-gălbuie. 
Aripile posterioare sunt transparente şi slab 
fumurii în regiunea apicală. 
Vârful vertexului, dorsal, este uşor concav şi 
lipsit de carenă mediană. 
Carenele laterale ale pronotului sunt puternic 
curbate şi divergente anterior şi posterior. 
Tegminele sunt lungi, subţiri şi depăşesc 
genunchii posteriori. 
Valvele ovipozitorului sunt puţin mai lungi 
decât la O. petraeus.

Pontică (Ucraina de Sud, România).
România: Câmpiile din sudul ţării.

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), R.B.D.D.: Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul 
Chiliei (8), Letea (9), Stipoc (10), 
Caraorman (11), Sulina (12), Sf.
Gheorghe (13), Sahalin (14), Enisala 
(15), Doloşman (16), Popina (17), 
Istria (18), Sinoie (19), Grindul Lupilor 
(20), Perişor (21), Chituc (22), 
Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie foarte caracteristică pentru regiunile nisipoase, trăind pe dune sau pe păşuni cu solul nisipos. 
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72. Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 14,5-17 mm

Femelă: ♀ 20-24 mm.
Culoarea brună închisă / deschisă. 
L(antene) ♀ > L(cap)+L(pronot). Regiunea 
măciucată a antenei, mai subţire la femelă 
decât la mascul, în mare parte negricioasă, la 
vârf albă. 
Carenele laterale ale pronotului sunt 
albicioase înconjurate de un câmp întunecat. 
În linia mediană a capului şi pronotului, uneori, 
apare o bandă longitudinală albicioasă. 
La ♂ L(aripi) > L(abdomen), uneori >genunchii 
posteriori, 
La ♀ L(aripi) = L( abdomen). 
Tegminele cu pete +/- şterse. Marginea 
anterioară a tegminei cu proeminenţă 
dezvoltată, rotunjită. Femurele posterioare 2
dungi oblice brune. Genunchii sunt întunecaţi. 
Ovipozitorul este scurt şi slab curbat la capăt. 
Apofiza posterioară a epifalusului divizată în 2 
regiuni (anterioară scundă, posterioară mai 
înaltă.

Eurosiberiană tipică
România: Comună până la 1400 m, 
în zone de deal și cîmpie din estul țări

R.B.D.D.: - Vadu.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Caracteristică zonelor forestiere, în luminişurile putînd fi observată pe arbuşti, tufişuri şi mai rar pe copaci.

73. Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus brunneus (Thunberg, 1815)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Mascul: ♂ 14-18 mm

Femelă: ♀ 18-24 mm.

Culoarea variabilă (gălbuie, brună, cenuşie, 
negricioasă, verzuie), cu desen +/- dezvoltat. 
Carenele laterale ale pronotului albicioase,
înconjurate de dungi închise. 
Pe cap şi pronot uneori linie mediană 
deschisă. 
Pe tegmine în lungimea nervurii subcostale, 
uneori se găsesc linii albe iar câmpul discoidal 
este cu pete brune mici. 
Pata tegminală evidentă, albicioasă. 
Aripa posterioară slab fumurie în regiunea 
apicală. Femurul posterior cu 2 dungi 
transversale +/-evidente. 
Tibia posterioară este gălbuie, rar de o nuanţă 
roşiatică. 
Vârful abdomenului, dorsal, la mascul, poate 
sa fie portocaliu. 
Antenele, la mascul sunt cu mult, la femelă 
doar cu puţin mai lungi decât lungimea capului 
şi a pronotului luate împreună. 
Metazona pronotului este mai lungă decât 
prozona. Marginea posterioară a pronotului 
formează un unghi obtuz. 
Tegminele sunt lungi şi înguste. 
Marginea anterioară a tegminelor este aproape 
dreaptă, cu excepţia proeminenţei proximale. 
Ovipozitorul este scurt şi uşor curbat apical.

Holopalearctică 
România: până la 1600 m altitudine

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), R.B.D.D.: Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul 
Chiliei (8), Grindul Letea (9), Stipoc 
(10), Caraorman (11), Sulina (12), Sf.
Gheorghe (13), Sahalin (14), Enisala 
(15), Doloşman (16), Popina (17), 
Istria (18), Sinoie (19), Grindul Lupilor 
(20), Perişor (21), Chituc (22), 
Sărăturile (23), Vadu (24), Pardina 
(25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie cu o răspândire largă, mesoxerofilă, care preferă biotopurile de pajişti, margini şi luminişuri de pădure, pante abrupte 
şi sterpe, dune de nisip, diferite culturi, livezi, vii.
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74. Chorthippus (Glyptobothrus) macrocerus purpuratus (Voroncovskij, 1927)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 13-15 mm

Femelă: ♀ 17-20 mm.

Culoarea este în general brun-cenuşie de 
diferite nuanţe. 
Tegminele, la mascul, ajung sau întrec vârful 
abdomenului cu puţin, la femelă fiind mai 
scurte decât acesta. 
Câmpul costal este lăţit la mijlocul lungimii. 
Tibia posterioară este galbenă sau brună.

Specie răspândită din estul României 
până în vestul Kazahstanului.
România: Specia este rară în estul 
ţării şi nordul Dobrogei.

R.B.D.D.: - Grindul Caraorman

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Xerofilă, praticolă, pe pajiştile şi poienile din apropierea zonelor forestiere, apare împreună cu Phaneroptera falcata, Ephippiger 
ephippiger, Gpmphocerripus rufus sau Pezotettix giornae. 

75. Chorthippus (Chorthippus) loratus (Fischer von Waldheim, 1846)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-16 mm
Femelă: ♀ 18-24 mm.
Culoarea variază puţin (gălbuie cu  nuanţă 
brună sau cenuşie, aproape complet 
monocoloră. 
Carenele laterale ale pronotului, în prozonă, 
la exterior, în metazonă şi la interior, sunt 
mărginite cu dungi negre. 
În câmpul costal se găseşte o bandă 
albicioasă, iar în câmpul discoidal pete 
întunecate mai mult sau mai puţin evidente. 
În cazuri rare apar exemplare aproape în 
întregime negricioase sau brun-negricioase. 
Specia se distinge prin talia zveltă şi prin 
aripile lungi şi subţiri. 
Între toate speciile subgenului, aici carenele 
laterale ale pronotului sunt cel mai puternic 
curbate, distanţa cea mai mare dintre 
acestea, la marginea posterioară a 
pronotului. 
Metazona pronotului este mai mică decât 
prozona. 
Tegminele, la ambele sexe, între genunchii 
posteriori sunt mai subţiri decât femurul 
posterior. 
Ovipozitorul este de lungime mijlocie. 
Regiunea concavă a valvelor superioare 
este alungită şi se termină cu un vârf lung şi 
rotunjit.

Caucaz, Ucraina, România, Peninsula 
Balcanică, Asia Mică şi Iran.
România în zonele sudice de câmpie, 
mai ales în Dobrogea.

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), R.B.D.D.: Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Stipoc (10), Caraorman 
(11), Sulina (12), Sf. Gheorghe (13), 
Sahalin (14), Enisala (15), Doloşman 
(16), Popina (17), Istria (18), Sinoie 
(19), Grindul Lupilor (20), Grindul 
Perişor (21), Chituc (22), Sărăturile 
(23), Vadu (24), Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri ierboase xerofile sau mesoxerofile, fiind o specie termofilă caracteristică pentru zonele sudice de câmpie. 
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76. Chorthippus (Chorthippus) dichrous (Eversmann, 1859)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂15-18 mm

Femelă: ♀ 21-27 mm.

Culoarea variază mult (verde uniform, 
galben deschis, galben-cenuşiu, brun-
gălbui) Uneori jumătatea ventrală a corpului 
este galben deschis, iar jumătatea dorsală 
negricioasă, brună sau roşie. 
Carenele laterale ale pronotului, uneori sunt 
albicioase, la exterior mărginite cu negru. 
Uneori câmpul costal are o linie albă iar în 
câmpul discoidal o dungă neagră. 
Talie mare. Carenele laterale ale pronotului 
sunt slab divergente spre partea 
posterioară. 
L(metazonă) < sau = L(prozona). 
Aripile mari la ambele sexe. 
Tegminele lungi, subţiri. 
Nervura mediană se îndepărtează treptat de 
nervura radială, care este uşor curată în 
formă de ”S”. 
Ovipozitorul este de lungime mijlocie, 
regiunea concavă a valvelor superioare este 
mare, alungită şi se termină cu un vârf  lung 
şi rotunjit.

Centralasiatico-pontică (Asia Centrală, 
Mongolia, Caucaz, Asia Mică, Ucraina, 
România, nordul Peninsulei Balcanice, 
Ungaria, Cehia, în estul Austriei).
România: Sud și Nord dar numai în 
zonele de câmpie şi de deal, până la 
400 m altitudine.

R.B.D.D.: Letea (1), Caraorman (2), 
Sulina (3), Istria (4), Sinoie (5), Chituc 
(6).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri ierboase xeromesofile, mai rar însă apare şi în pajiştile umede. Este o specie termofilă.

77. Chorthippus (Chorthippus) parallelus (Zetterstedt, 1821)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou

Mascul: ♂ 13-16 mm

Femelă: ♀ 18-22 mm.

Corpul în majoritatea cazurilor este verde cu 
o nuanţă brună sau gălbuie. 
La exemplarele mai întunecate, pe cap, 
pronot şi tegmine se găsesc dungi laterale 
întunecate. 
Genunchii sunt negri. 
Carenele laterale ale pronotului sunt slab 
înclinate şi uşor divergente spre partea 
posterioară. 
Metazona este puţin mai scurtă decât 
prozona. 
Tegminele, la mascul, de obicei ajung în 
apropierea vârfului abdomenului, fiind puţin 
mai late decât femurul posterior. 
Aripile posterioare nu ajung până la 
jumătatea tegminelor. 
Tegminele, la femelă, nu ajung până la 
jumătatea abdomenului şi se termină cu un 
vârf ascuţit. 
Ovipozitorul este scurt.

Europa şi Asia palearctică.
România: în toate regiunile 

Nu apare în Deltei Dunării. Semnalată
la Enisala.

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie cu preferinţe largi în ce priveşte tipul de habitat fiind întâlnită în biotopuri ierboase foarte variate: higromesofile, 
mesofile sau chiar xeromesofile – păşuni, fânaţe, margini şi luminişuri de pădure, diferite culturi, etc. Este o specie comună 
începând din zona litorală şi până în zonele montane la 2200 m altitudine. 
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78. Euchorthippus pulvinatus pulvinatus (Fischer von Waldheim, 1846)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 15-17 mm
Femelă: ♀ 22-25 mm.
Culoarea de bază a corpului este brună 
cenuşie. Pe cap şi torace se găseşte o linie 
mediană şi 2-3 perechi de benzi laterale mai 
întunecate care alternează cu dungi 
deschise. 
Pe tegmină, în câmpul costal, există o linie 
deschisă, albicioasă. 
Femurele posterioare sunt, la exterior, cu o 
linie longitudinală brună ştearsă. 
Genunchii, în general, nu au o nuanţă 
întunecată. 
Vârful vertexului, la mascul, puţin mai lung 
decât lat, la femelă la fel de lung cât este de 
lat. 
Foveolele sunt destul de bine conturate, 
tegminele la ambele sexe întrec vârful 
abdomenului. 
Placa subgenitală se termină cu o 
prelungire conică şi rotunjită la vârf. 
Ovipozitorul este scurt şi slab curbat în 
regiunea apicală.

Centralasiatico-mediteraneană
România: în regiuni de câmpie, până 
la 400 n altitudine.

Tulcea (1), Jurilovca (2), Enisala (3), 
R.B.D.D.: Chituc (4), Istria (5).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Este o specie xerotermofilă, caracteristică pentru regiunile de stepă. Preferă , pe pantele sudice ale dealurilor.

79. Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)

CARACTERISTICI RĂSPÂNDIRE

Iernează în stadiul de ou.

Mascul: ♂ 14-17 mm

Femelă: ♀ 19-25 mm.

Culoarea de bază a corpului este brună 
cenuşie. 
Pe cap şi torace se găseşte o linie mediană 
şi 2-3 perechi de benzi laterale mai 
întunecate care alternează cu dungi 
deschise. 
Pe tegmină, în câmpul costal, există o linie 
deschisă, albicioasă. 
Femurele posterioare sunt, la exterior, cu o 
linie longitudinală brună ştearsă. 
Genunchii nu au o nuanţă întunecată. 
Vârful vertexului mai scurt şi mai rotunjit 
decât la E. pulvinatus pulvinatus. 
Aripile sunt brachiptere la ambele sexe, la 
mascul ajung până la vârful abdomenului, la 
femelă întrec cu puţin mijlocul acestuia. 
Placa subgenitală se termină cu o prelungire 
conică mai subţire şi mai alungită decât la E. 
pulvinatus pulvinatus. 
Ovipozitorul este scurt şi slab curbat în 
regiunea apicală.

Centraleuropeană
România: în regiunile de câmpie şi de 
dealuri, rar în zonele montane până la 
1200 m altitudine.

Măcin (1), Isaccea (2), Somova (3), 
Tulcea (4), R.B.D.D.: Nufăru (5), 
Dunavăţ (6), Iazurile (7), Câmpul Chiliei 
(8), Letea (9), Grindul Stipoc (10), 
Caraorman (11), Sulina (12), Sf. 
Gheorghe (13), Sahalin (14), Enisala 
(15), Doloşman (16), Popina (17), Istria 
(18), Sinoie (19), Grindul Lupilor (20), 
Perişor (21), Chituc (22), Sărăturile 
(23), Vadu (24), Pardina (25).

ECOLOGIE ŞI HABITAT
Trăieşte în biotopuri ierboase variate xeromesofile sau mesofile. Poate fi observată în fâneţe, păşuni, luminişuri de pădure, pante 
abrupte şi sterpe, diferite culturi. Specie comună.
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