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COLEOPTERE D�UN�TOARE BUNURILOR DE PATRIMONIU 
 DE LA M�N�STIREA AGAPIA 

NOTES ON THE PRESENCE OF INSECT PESTS (COLEOPTERA)  
ON PATRIMONIAL GOODS BELONGING TO THE AGAPIA MONASTERY 

MINA MO�NEAGU, GEORGIANA G�M�LIE

Abstract 
The present paper focuses on the deteriorations caused by insect pests of the order Coleoptera on old 

liturgical books as well as on the iconostasis of the church “Saint John” from the Agapia Monastery, Neamt County. 
Basically, four insect species belonging to Anobiidae family (Ptilinus pectinicornis, Anobium punctatum, A. pertinax, 
Xestobium rufovillosum), other four species from Ptinidae (Niptus hololeucus, Ptinus brunneus, P. raptor, P. fur) and 
one species belonging to Dermestidae (Attagenus pellio) and Tenebrionidae (Tribolium castaneum) have been noticed.  

Beside, insect’s morphology, the way the attack manifests, and description of damages are extensively 
presented. The last part of the paper seeks to provide useful recommendations for preventing insects’ attac on 
patrimonial goods and their preservation. 
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Cuvinte cheie: insecte d�un�toare, coleoptere, patrimoniu, conservare 

INTRODUCERE

M�n�stire de maici, Agapia face parte din salba vechilor m�n�stiri nem�ene al�turi de Neam�, Secu, Sih�stria,
Sihla, V�ratec, Horai�a, Bistri�a sau Dur�u, m�rturii valoroase ale unui trecut cre�tin al poporului român. Dincolo de 
arhitectur�, de frumuse�ile descoperite ochiului celui care vine s� se închine în fa�a icoanei f�c�toare de minuni a Maicii 
Domnului sau care vrea s� cunoasc� pictura marelui Grigorescu, între zidurile sale Agapia p�streaz� mult mai multe 
valori ale istoriei �i artei românilor. Cele trei biserici din cadrul m�n�stirii, muzeul, st�re�ia, paraclisul, depozitele �i
casele din satul m�n�stiresc abund� în icoane, c�r�i, ve�minte, broderii, covoare din secolele XVIII-XX. La Agapia se 
g�se�te, de asemenea, casa memorial� “Al. Vlahu��” unde se p�streaz�, pe lâng� obiectele casnice originale ale familiei, 
�i o bogat� colec�ie de c�r�i, însemn�ri, înscrisuri ale scriitorului �i ale prietenilor s�i.

Insectele î�i g�sesc în obiectele de valoare ad�post �i hran�. Materialele diverse din care au fost realizate aceste 
obiecte devin suportul nutritiv al unui lan� trofic alc�tuit din numeroase vie�uitoare care î�i succed atacul în mod 
e�alonat. Factorii abiotici afecteaz� permanent obiectele tensionându-le �i asigurând condi�ii optime de dezvoltare 
pentru d�un�tori. Insectele sunt atrase de diferitele materiale care intr� în alc�tuirea obiectelor (lemn, hârtie, carton, 
piele, lân�, adezivi, pap etc), consumându-le preferen�ial �i provocând deterior�ri structurale �i estetice. 

Coleopterele fac parte din categoria cea mai periculoas� a du�manilor bunurilor de patrimoniu, atacul acestora 
e�alonându-se în func�ie de preferin�a pentru hran�. Dintre coleoptere, anobiidele �i ptinidele provoac� cele mai 
importante deterior�ri c�r�ilor �i icoanelor. Amploarea atacului insectelor �i implicit gradul de deteriorare al obiectelor 
de patrimoniu impun studierea biologiei, ecologiei, etologiei �i morfologiei speciilor în vederea combaterii acestora, 
precum �i asigurarea condi�iilor de conservare a obiectelor, prin controlul parametrilor microclimatici. 

MATERIAL �I METODE

În depozitul de carte veche al M�n�stirii Agapia c�r�ile sunt p�strate depozitate pe rafturi din lemn, fiind 
acoperite cu pânz� pentru a împiedica depunerea prafului. Condi�iile de microclimat - valori ridicate ale UR invers 
propor�ionale cu temperatura din acest spa�iu favorizeaz� dezvoltarea insectelor d�un�toare. Spre exemplu, în luna 
octombrie a anului 2005 la o temperatur� de 15,5°C, UR m�sura 78%, iar valorile optime ale UR pentru dezvoltarea 
ptinidelor sunt cuprinse tocmai între 70 �i 80%. 

 C�r�ile au fost selectate în func�ie de vechime, de provenien�� �i de zona depozitului în care sunt p�strate,
condi�iile microclimatice variind sensibil în aceea�i înc�pere. Volumele au fost r�sfoite fil� cu fil�, fiind controlate �i
leg�turile �i coper�ile. La biserica de cimitir au fost studiate icoanele din colec�ia de pr�znicare, precum �i elementele de 
iconostas. S-au colectat adul�i �i exuvii larvare din orificiile de zbor �i din galeriile lemnului. 

Materialul prelevat a fost analizat în laborator prin efectuarea de preparate în balsam de Canada, fotografii la 
microscopul electronic cu baleiaj, la cel optic �i la lupa binocular� în vederea determin�rii speciilor. De asemenea, 
insectele vii au fost crescute în laborator în vederea elucid�rii unor aspecte de biologie �i ecologie. 

REZULTATE �I DISCU�II

În cercet�rile efectuate asupra bunurilor de patrimoniu de la M�n�stirea Agapia au fost identificate 10 specii de 
coleoptere d�un�toare apar�inând familiilor Anobiidae, Dermestidae, Ptinidae �i Tenebrionidae (tabelul 1). Dintre 
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acestea, cele mai d�un�toare s-au dovedit a fi anobiidele �i ptinidele, atât prin gravitatea deterior�rilor provocate cât �i
prin intensitatea atacului. Vom insista în cele ce urmeaz� asupra acestor d�un�tori din primul e�alon al atacului, 
dermestidele �i tenebrionidele fiind amintite pe scurt. 

Tabelul 1: Coleoptere d�un�toare c�r�ilor din depozitul de carte veche , precum �i iconostasului bisericii “Sf. Ioan” 
 de la  M�n�stirea Agapia  

Coleopterans destructive for books in stacks and also for iconostasis of  “Sf. Ioan“ church from Agapia Monastery 

Familia ANOBIIDAE 
Familia Anobiidae însumeaz� peste 1200 specii, dintre care în România au fost semnalate 19 specii d�un�toare 

bunurilor de patrimoniu (MUSTATA MARIANA, 1994).
Adul�ii anobiidelor (carii lemnului) sunt coleoptere mici, având lungimea de 1,5–8 mm �i corpul cilindric, 

brun-c�r�miziu sau ciocolatiu, acoperit cu peri fini. Unele specii prezint� peri�ori aurii ce formeaz� pete de culoare pe 
toat� partea dorsal� (Xestobium rufovillosum) sau doar la baza pronotului (Anobium pertinax). Capul anobiidelor este 
hipognat, mai mult sau mai pu�in semisferic, acoperit de protorace, astfel c�, privit dorsal, capul nu se vede. Antenele au 
8-11 articole, având form� m�ciucat� (Anobium, Xestobium), filiform� (Ernobius), pectinat� (Ptilinus �) sau serat�
(Ptilinus �, Lasioderma). Aparatul bucal puternic, este conformat pentru rupt �i mestecat. Pronotul este unul din 
elementele morfologice cele mai importante pentru sistematica �i filogenia familiei. De asemenea, cu ajutorul primului 
segment toracal sunt transmise mesajele sonore. Elitrele au punctua�ii mai mult sau mai pu�in evidente, dispuse sub 
form� de striuri. Picioarele sunt conformate pentru mers, cu femurul, tibia �i tarsele lungi �i sub�iri. Toate articolele ce 
alc�tuiesc piciorul sunt acoperite cu peri�ori. Cele trei perechi de picioare se pot diferen�ia macroscopic datorit� formei 
diferite a coxei. Abdomenul este acoperit dorsal de elitre, fiind format din 5 sternite bine delimitate (fig. 1e). 

a b c d e
Figura 1: Adul�ii speciilor Anobium punctatum (a), A. pertinax (b), Xestobium rufovillosum (c) �i Ptilinus pectinicornis 

(d - �, e - �)
The adults of Anobium punctatum (a), A.  pertinax (b), Xestobium rufovillosum (c) et Ptilinus pectinicornis (d - �, e - �) species 

Cel mai frecvent element de dimorfism sexual la anobiide este volumul net superior al femelei, comparativ cu 
masculul. La specia Ptilinus pectinicornis, dimorfismul sexual este evident datorit� antenelor, masculul având antene 
pectinate, pe când femela le are serate. Pronotul masculului este aproape negru �i elitrele ro�u-c�r�miziu, în timp ce femelele 
au culoare brun� pe tot corpul. La genul Anobium dimorfismul sexual este observat la forma telsonului care are marginea 
sinuoas� la femel� �i puternic convex� la mascul, iar ultimul sternit al masculului are o depresiune, care la femel� lipse�te.

Insectele din familia Anobiidae au o dezvoltare holometabol� complet� în care apar toate fazele de dezvoltare 
bine diferen�iate. Femelele depun de la câteva zeci, pân� la câteva sute de ou� albe, de form� variabil�. Larvele sunt de 
tip melolontoid, tr�ind exclusiv în lemn. Sunt alb-g�lbui, cu aparatul bucal puternic, chitinizat. Pupele sunt imobile, cu 
apendicele bine eviden�iate.

Ordin Familie Gen Specie                                              

Coleoptera 

Anobiidae 
Anobium pertinax ( LINNÉ, 1758)

punctatum ( DE GEER , 1774)
Ptilinus pectinicornis ( LINNÉ , 1758)
Xestobium rufovillosum ( DE GEER , 1774)

Dermestidae Attagenus pellio  ( LINNÉ , 1758)

Ptinidae 

Niptus hololeucus ( FALDERMAN , 1836)

Ptinus 
brunneus ( DUFTSCHMID , 1785)
fur ( LINNÉ , 1758)
raptor ( STURM , 1837)

Tenebrionidae Tribolium castaneum ( HERBST , 1797)



Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii �i comunic�ri. �tiin�ele Naturii. Vol. XXII/2006  ISSN 1454-6914 

186 

Anobiidele pot avea 3-4 genera�ii pe an în spa�iile închise �i înc�lzite (Stegobium paniceum, Lasioderma
serricorne), dar exist� �i specii care î�i prelungesc ciclul de via�� pân� la 5 ani (Xestobium rufovillosum). Condi�iile 
favorabile dezvolt�rii atacului sunt: temperatura minim� de 10 0C �i un optim de 22-25 0C, �i umiditatea relativ� a 
lemnului de 20-22% (CHIAPPINI et al., 2001). 

Anobiidele sunt specii xilofage, dar unele larve �i-au l�rgit spectrul de polifagie. Speciile genului Anobium
prefer� ca suport nutritiv lemnul de esen�� moale, fie de r��inoase, fie de foioase, în timp ce Xestobium este întâlnit în 
special pe esen�ele tari ca stejarul sau fagul. Nefiind capabile s� digere substan�ele complexe din pere�ii celulari ai 
lemnului, anobiidele fie se hr�nesc exclusiv cu substan�ele de rezerv� din celule, fie consum� lemnul dup� ce 
microorganismele simbionte au degradat celuloza �i lignina. De asemenea, atacul speciilor X. rufovillosum �i Nicobium
castaneum (OLIVIER, 1790) este cel mai adesea întâlnit la lemnul atacat întâi de ciuperci saprofite (LIOTTA G., 1998). 

În depozitul de carte veche al m�n�stirii Agapia a fost semnalat� specia Ptilinus pectinicornis (fig. 2), atacul fiind 
îndreptat asupra scoar�elor de lemn ale unui Penticostar tip�rit în anul 1767 la Râmnic. Deterior�rile vizibile la suprafa�a
coper�ilor se concretizeaz� în orificii �i galerii în lemn în care pot fi v�zu�i adul�i mor�i. Orificiile de eclozare a adul�ilor 
au traversat �i pielea provocând fragmentarea acesteia. 

Fig. 2: Deterior�ri provocate de Ptilinus pectinicornis asupra lemnului �i pielii coper�ilor unui Penticostar 
 (Râmnic, 1767) 

Impairing caused by Ptilimus pectinicornis to a Penticostar covers made by wood and skin (Râmnic, 1767) 

La iconostasul bisericii de cimitir s-a constatat un atac activ de anobiide. Intensitatea atacului difer� de la un 
registru la altul sau de la un fragment de lemn la altul. Cele mai degradate piese din iconostas au fost stâlpii decorativi 
din registrul inferior al icoanelor de poal�, la care s-a semnalat prezen�a speciilor Anobium pertinax �i Xestobium 
rufovillosum (figura 3). Galeriile sunt neregulate, având diametrul de pân� la 3,5 mm. Prin orificiile de la suprafa�� se 
scutura rumegu�ul proasp�t din galerii. Prezen�a insectei X. rufovillosum este tr�dat� �i de excrementele aplatizate, cu 
diametrul de pân� la 1 mm, caracteristice acestei specii.                                                                                         

Fig.3 Deterior�ri provocate de anobiide asupra iconostasului bisericii de cimitir „Sf. Ioan”, Agapia 
Impairing caused by anobiides to the iconostasis of the  „Sf. Ioan” Agapia cemetery church,   
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Familia DERMESTIDAE 
Aceste coleoptere au corpul cilindric sau emisferic, la unele specii oval sau globulos. Antenele sunt m�ciucate, rar 

din�ate, iar cele mai multe specii au un ocel pe frunte. Corpul este pubescent sau acoperit cu peri �i solzi sau numai solzi 
(Anthrenus sp.). Tarsele sunt alcatuite din 5 articole. Larvele se recunosc u�or dup� perii lungi de pe corp �i smocul de peri din 
coad�. Aceast� familie cuprinde specii de insecte care atac� mai ales în stadiu larvar substan�e organice de origine animal�
precum pieile, bl�nurile, animalele uscate, lâna, insectele uscate, �es�turi din haine �i covoare, etc. Adul�ii dermestidelor sunt 
floricoli în general (genurile Anthrenus �i Attagenus), inofensivi deci pentru obiectele noastre. 

Adultul speciei Attagenus pellio prezint� pe pronot trei pete bazale alc�tuite dintr-o pubescen�� alb�, iar elitrele 
au pe linia median� câte o pat� discoidal� de peri albi. Corpul, lung de 3,5 – 6 mm, este acoperit ventral cu peri cenu�ii.
La aceast� specie cele dou� sexe pot fi diferen�iate foarte u�or dup� structura antenei. Larva este alungit� �i are pe 
ultimul segment abdominal un smoc de peri lungi care pot atinge la larva matur� 5-6 mm. Ciclul biologic variaz� în 
limite largi, în func�ie de condi�iile de mediu �i substratul nutritiv, larva suferind în mod obi�nuit 4 -5 n�pârliri.  

Figura 4: Attagenus pellio – adultul (�)
Figure 4: Attagenus pellio – the adult (�)

Prezen�a dermestidelor în interiorul c�r�ilor �i în 
galeriile din lemn este explicat� de faptul c� larvele 
acestora se hr�nesc cu insecte moarte fie dintre cele  

d�un�toare, fie dintre cele care au ajuns aici accidental. 
Dac� anobiidele sunt considerate d�un�tori din primul 
e�alon, ptinidele d�unând în special obiectelor atacate 
deja, dermestidele constituie cel de-al treilea val al 
atacului. Ele p�trund în obiecte în cautarea insectelor 
moarte, dar în lipsa acestora pot d�una materialelor de 
origine animal� care intr� în alc�tuirea c�r�ilor (piele, 
lân�, clei etc.) sau chiar unor materiale de natur�
vegetal�. Larvele atac� mai ales leg�tura c�r�ilor, tr�ind 
în spa�iul dintre copert� �i cotor, deterior�rile
concretizându-se în orificii mici �i neregulate ca form�
�i ros�turi mai mult sau mai pu�in superficiale. În 
laborator am observat hr�nirea larvelor speciei 
Anthrenus verbasci cu pap �i chiar hârtie �i, de�i
acestea nu au reu�it s� se transforme în adul�i, �i-au 
prelungit ciclul de dezvoltare considerabil, timp în care 
au d�unat substratului. Este adev�rat c� �i-au consumat 
propriile exuvii sau chiar larve imobile aflate în curs de 
n�pârlire, îns� au provocat deterior�ri.

Familia PTINIDAE 
Familia Ptinidae num�r� aproximativ 500 de specii cunoscute, dintre care 24 au fost semnalate ca d�un�toare 

produselor depozitate. În natur�, aceste insecte se întâlnesc adeseori în cuiburile vertebratelor �i nevertebratelor, 
cuiburile p�s�rilor reprezentând o surs� de infestare a colec�iilor muzeale. Tendin�a sinatrop� a unor specii merit� toat�
aten�ia, problema dobândind importan�� din punct de vedere economic  

Adul�ii acestei familii sunt de talie mica (2-4 mm), forma corpului urm�rind dou� tendin�e morfologice: 
globuloas� sau alungit�. În cadrul aceleia�i specii aceste forme reprezint� caracter de dimorfism sexual (masculii sunt 
cilindrici iar femelele ovale) a�a cum este cazul celor trei specii apar�inând genului Ptinus prezentate în acest studiu 
(figura 5), îns� exist� specii la care ambele sexe au acea�i form�, exemplul constituindu-l specia Niptus hololeucus 
(BELLÉS X., 1978). Antenele filiforme, de lungime apropiat� cu cea a picioarelor anterioare, al�turi de forma globuloas�
a corpului dau un aspect foarte asem�n�tor cu al paianjenilor, de unde �i numele speciei Niptus hololeucus spre exemplu 
- gândacul paianjen auriu (The Golden Spider Beetle). Picioarele prezint� femurul m�ciucat în jum�tatea distal�.

Structura pronotului este caracteristic� speciei, ea fiind simpl� precum la Niptus hololeucus sau prezentând un 
desen rezultat din orientarea perilor de dimensiuni diferite, depresiunile propriu-zise ale pronotului sau granula�iile
acestuia. Astfel, Ptinus brunneus prezint� tuberculi caracteristici spre deosebire de celelalte dou� specii ale aceluia�i
gen care se aseam�n� foarte mult dar care pot fi diferen�iate datorit� unor mici zone lucioase care pot fi întâlnite doar la 
P. raptor., P. fur având pronotul în întregime acoperit cu peri. Ornamenta�ia elitrelor ne ofer� de asemenea indicii în 
privin�a speciei. În cazul celor trei specii de Ptinus elitrele prezint�, pe lâng� perii de lungimi diferite de pe striuri �i
interstriuri, peri mai la�i sub form� de solzi, fie grupa�i într-o singur� band� în jum�tatea anterioar� a elitrelor, fie în 
dou� benzi paralele una în zona humeral� �i cealalt� în jum�tatea posterioar�. Acestea sunt mai mult sau mai pu�in
vizibile, în func�ie de sex dar �i de specie. Spre exemplu, femela de Ptinus brunneus prezint� solzi caracteristici, mai 
îngu�ti �i de culoare galben�, nu alb� ca la celelalte dou� specii, grupa�i într-o singur� band� în zona humeral� (fig. 5). 

Ptinidele sunt insecte cu metamorfoz� complet�, parcurgând a�adar 4 stadii: ou, larv�, pup� �i adult. Larva este 
melolontoid�, asem�n�toare larvelor de Anobiidae, îns� mai zvelt� �i mai p�roas�, alb-l�ptoas� sau alb-cenu�ie
(MUSTA	� MARIANA, 2001). Capsula cefalic�, galben-brun� �i puternic chitinizat�, este mai mic� decât protoracele în 
care se înfund�. Arm�tura bucal�, conformat� pentru rupt �i mestecat, are mandibule puternice prev�zute cu din�i
ascu�i�i. Larvele speciei Ptinus fur n�pârlesc de trei ori pe f�in� de pe�te la 23°C dar unele pot s� sufere �i o a patra 
n�pârlire, determinat� de condi�ii neprielnice precum valori sc�zutute ale UR sau hrana necorespunz�toare (HOWE &
BURGES,1951). Larvele secret� un fir m�t�sos cu ajutorul c�ruia construiesc din resturile de hran� �i excremente un 
cocon de împupare la cap�tul galeriilor de hr�nire sau în apropierea acestora, la 1-2 cm, adultul r�mânând mai mult timp 
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în acest cocon înainte de a ecloza, perioad� în care cuticula se înt�re�te �i are loc maturizarea sexual�. Adul�ii de Ptinus 
fur pot r�mâne în cocon între 30 �i 60 de zile înainte de a ecloza (HOWE & BURGES,1951).  

a

� b c  d

�  b   c  d 

Figura 5: Adul�ii speciilor Niptus hololeucus (a), Ptinus brunneus (b), P. raptor (c) �i P. fur (d) 
The adults of Niptus hololeucus (a), Ptinus brunneus (b), P. raptor (c) et P. fur (d) species 

Durata de via�� a adul�ilor este mai mare decât cea de dezvoltare �i variaz� în func�ie de hran�, temperatur� �i
umiditate. Aceste specii prezint� 1-2 genera�ii pe an în cl�dirile neînc�lzite �i 2-3 în cele prev�zute cu sisteme de 
înc�lzire unde pot fi întâlni�i �i iarna, fapt explicat �i de longevitatea mare a acestora. Atât adul�ii cât �i larvele sunt 
heliofobi, cei dintâi ie�ind din ascunz�tori doar în timpul nop�ii - motiv pentru care au primit numele de ho�omani. 
Adul�ii prezint� fenomenul de tanatoz�, prefacându-se mor�i de la câteva minute pân� la o or�, a�a cum observ�
KOZULINA O. V. (1973) în cazul speciei Ptinus fur, atunci când se simt în pericol.

De�i intervalul valorilor optime ale temperaturii este destul de larg - spre exemplu 23°C pentru Ptinus fur (HOWE
& BURGES,1951) �i 39°C în cazul speciei Niptus hololeucus (MUSTA	� MARIANA, 1994), valoarea optim� a UR pentru 
majoritatea speciilor amintite este cuprins� între 70 �i 80%. Astfel, în condi�iile unei umidit��i apropiate de optim – 
situa�ie ce caracterizeaz� sta�ionarul luat în discu�ie, valori nu foarte convenabile ale temperaturii nu vor face decât s�
prelungeasc� durata ciclului de dezvoltare a d�un�torilor prin implicarea perioadelor de diapauz� în condi�ii vitrege. 
Ptinus fur spre exemplu poate intra in diapauza ca larv� matur� dar �i ca adult (HOWE & BURGES,1951). Pe de alt�
parte, la aceea�i temperatur�, valorile UR joac� un rol important în dezvoltarea embrionar� �i în supravie�uirea larvelor 
speciei Ptinus fur, zona de umiditate optim� fiind de 50-70 % (KOZULINA O. V., 1973). Este evident� a�adar importan�a
cunoa�terii influen�ei acestor parametrii microclimatici asupra ciclului de dezvoltare al d�un�torilor �i momentele de 
maxim� vulnerabilitate în vederea aplic�rii eficiente a metodelor de combatere. 

Ptinidele, în special în stadiu larvar, se hr�nesc cu substan�e de origine vegetal� sau animal� precum semin�e,
tutun, pâine, f�in�, lân�, consumând �i hârtie, piele, �es�turi sau chiar lemn, bumbac, pene, fulgi, colec�ii de insecte, 
p�s�ri împ�iate, etc. Leziunile provocate de larvele �i adul�ii de Ptinidae se aseam�n� cu cele cauzate de Anobiidae, 
concretizându-se în galerii �i orificii. Aceste insecte se dezvolt� mai ales în apropierea coper�ii �i distrug atât hârtia sau 
cartonul, cât �i leg�tura deoarece consum� �i cleiul animal �i pielea.  
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Figura 6: Atacul combinat a trei specii de Ptinidae ( Ptinus raptor, P. fur �i Niptus hololeucus) asupra coper�ii, hârtiei �i
pielii �i adultul speciei  Niptus hololeucus în galerie în carton - Ceaslov (1817) 

The combined attack of three species of Ptinidae (Ptinus raptor, P. fur et Niptus hololeucus) to covers, paper and skin 
and the adulte of  Niptus hololeucus species in a binding gallery– Ceaslov (1817) 

În cercet�rile efectuate am semnalat atacul ptinidelor în special asupra coper�ilor de carton �i a pielii care le 
acoper�, precum �i asupra hârtiei din apropierea leg�turii. La suprafa�a volumelor pot fi observate orificiile de zbor ale 
adul�ilor care au p�r�sit substratul (figura 7). Cartonul vechi, material ce con�ine atât celuloz� cât �i clei de provenien��
animal�, este un substrat preferat de Ptinidae. Larvele acestora îl str�bat sapând galerii în grosimea coper�ilor, galerii cu 
aspect neregulat �i pline cu excremente �i resturi de exuvii larvare. În carton, la cap�tul galeriei de hr�nire, larvele î�i
construiesc coconii de împupare din particule luate din mediu �i m�tase secretat� de ele. Aici adul�ii ies din coconi �i
încearc� s� evadeze din substrat pentru a se împerechea, unii dintre ei îns� nu reu�esc �i mor în galerii (fig. 6 �i 7). 

Figura 7: Atacul speciei Ptinus raptor asupra coper�ii de carton �i a forza�ului unei Antologhii (M�n�stirea Neam�, 1840) 
The Ptinus raptor species attack to a binded cover and  to an  – Antology flyleaf (Monastery of Neam�, 1840) 

Am întâlnit în cercet�rile efectuate volume care prezentau indicii ale atacului combinat al anobiidelor �i
ptinidelor, îns� �i c�r�i în care singurele specii implicate p�reau a fi ptinidele, uneori dou� sau chiar trei specii diferite. 
Deducem a�adar capacitatea acestora de a ini�ia un atac atunci când nu au la dispozi�ie obiecte deja infestate de 
Anobiidae. 

Familia TENEBRIONIDAE 

Coleoptere nocturne, tenebrionidele au m�rimi diferite �i culori întunecate. Antenele alc�tuite din 11 articole 
au vârful m�ciucat, iar primele 3 sternite abdominale sunt sudate mai mult sau mai pu�in intim. Picioarele au tarsele 
anterioare �i medii pentamere, iar cele posterioare formate din patru articole 

.

Figura 8: Adultul speciei  Tribolium castaneum 
 (segmentul reprezint� 1 mm) 
The Tribolium castaneum species adult (the segment 
 represents 1 mm) 
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Adultul speciei Tribolium castaneum este brun-ro�cat �i lung de 3-4 mm. Elitrele sunt prev�zute cu stria�ii 
longitudinale alc�tuite din puncte. Aripile membranoase sunt normal dezvoltate, iar picioarele sunt sub�iri. Larva 
m�soar� 6-7 mm lungime la completa dezvoltare, este galben-albicioas� �i prezint� pe p�r�ile laterale ale abdomenului 
tuberculi piliferi. Adul�ii au o longevitate mare, tr�ind pân� la doi ani iar femelele prezint� o prolificitate crescut�,
depunând pân� la 800 de ou�, e�alonat pe o perioad� mai mare de timp. Durata ciclului de dezvoltare variaz� în func�ie 
de temperatur� dar �i de natura substratlui nutritiv, larvele suferind între 5 �i 11 n�pârliri (BOBÂRNAC et al., 1998). 

În c�r�i, Tribolium castaneum se poate hr�ni atât cu pap cât �i cu insecte moarte. Câteva exuvii larvare ale 
acestei specii g�site în galerii în hârtia din blocul de carte ne îndeamn� îns� s� credem c� poate d�una substratului 
celulozic. 

CONCLUZII 

În cercet�rile efectuate asupra bunurilor de patrimoniu p�strate la M�n�stirea Agapia au fost identificate 10 specii 
de coleoptere d�un�toare apar�inând familiilor Anobiidae, Dermestidae, Ptinidae �i Tenebrionidae. S-au urm�rit aspecte 
ale deterior�rilor provocate de acestea prin descrierea detaliat� a 3 c�r�i: Ceaslov (1817), Antologhie (M�n�stirea 
Neam�, 1840) �i Penticostar (Râmnic, 1767), precum �i a icoanelor din biserica “Sf. Ioan Bogoslovul”. A�a cum se 
poate vedea în imaginile prezentate, deterior�rile provocate de c�tre Anobiidae �i Ptinidae sunt semnificative, fiind 
afectate atât structura cât �i aspectul obiectelor.  

Dezvoltarea  insectelor este între�inut� de condi�iile de microclimat, precum �i de lipsa interven�iilor de 
conservare a obiectelor. Se impune aplicarea unor tratamente de combatere a d�un�torilor, precum �i corectarea 
valorilor parametrilor microclimatici. În cazul c�r�ilor, o prim� m�sur� o reprezint� despr�fuirea fiec�rui volum în parte 
�i eliminarea prin metode mecanice a insectelor (ou�, larve, pupe, adul�i). Ulterior, pentru monitorizarea prezen�ei
active a insectelor d�un�toare este recomandat� utilizarea capcanelor cu momeli feromonale �i kairomonale.  

Combaterea anobiidelor care au infestat iconostasul bisericii de cimitir s-a realizat prin metode chimice, urmat�
de interven�ii de consolidare a suportului degradat �i de refacere a aspectului picturii perforate prin eclozarea adul�ilor. 
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