Universitatea
BABEŞ-BOLYAI

Prof. univ. dr. Bogdan Stugren
Volum comemorativ

Editori: László Rákosy & Laura Momeu

Cluj-Napoca
2011

Universitatea
BABEŞ-BOLYAI

Prof. univ. dr. Bogdan Stugren
Volum comemorativ

Editori: László Rákosy & Laura Momeu

Presa Univeritară Clujeană
2011

© László Rákosy & Laura Momeu
Coperta:Cristian Sitar
Tehnoredactare:Cristian Sitar

Responsabilitatea asupra conţinutului stiinţific şi originalităţii lucrărilor
aparţine autorilor.
Suport financiar- Granturile CNCSIS-IDEI nr 552/2007

Descrierea CIP a BIBLIOTECII NATIONALE ROMANE

Comenzi pe adresa: L. Rákosy
Facultatea de Biologie şi Geologie
UBB- Cluj-Napoca
Str. Clinicilor 5-7, Cluj-Napoca
e-mail:laszlorakosy@hasdeu.ubbcluj.ro

Universitatea „Babes-Bolyai”
Presa Universitară Clujană, Director: Codruţa Săcelean
Str.Republicii nr 24, 400015Cluj-Napoca,ROMANIA
Tel.:(+40)-264-597.401; Fax(+40)-264-591.906
E-mail:presa_universitara@easynet.ro, http://www.puc.ubbcluj.ro

CUPRINS

1.ANDREI MARGA- Apetitul pentru teorie.........................................................................5

2.IOAN COROIU, MANUELA DORDEA, NICOLAE COMAN- Bogdan Stugren – viaţa
şi opera ştiinţifică...................................................................................................................9

3 VASILE CRISTEA -Profesorul BOGDAN STUGREN şi critica stiinţifică, într-o perioadă
fără o stfel de critică ............................................................................................................19

4.LÁSZLÓ RÁKOSY- Originea şi geneza landschaftului natural-cultural din
Transilvania..........................................................................................................................25

5. NICOLAE TOMESCU, DANIELA MUREŞAN & LUCIAN Alexandru TEODORIzopode

terestre

din

bazinul

inferior

al

Arieşului:

cercetări

faunistice

şi

ecologice...............................................................................................................................37

6. CORNELIU BUCŞA & IOAN TĂUŞAN- Problematica zonelor verzi urbane şi
periurbane ale municipiului Sibiu........................................................................................45

7. COVACIU-MARCOV SEVERUS-DANIEL , DIMANCEA NICOLETA, FERENŢI
SÁRA, DAVID ANAMARIA, CICORT-LUCACIU ALFRED-ŞTEFAN- Contributions to
the knowledge regarding the composition and the geographical distribution of the
herpetofauna

from

Iezer

Mountains,

Argeş

County,

Romania………………………………………………………………………………….…………55

3

8. DIMANCEA NICOLETA, SAS ISTVAN, SZEIBEL (BALINT) NOEMI, TICA
FLORICA- The trophic spectrum analysis of a Pelophylax ridibundus (Pallas 1771)
population from Vodiţa valley, Mehedinţi County, Romania…………………..…………….63

9. FERENŢI SÁRA, CUPŞA DIANA, COVACIU-MARCOV SEVERUS-DANIEL,
MAGHIAR COSMIN-The feeding of a Bombina bombina (LINNAEUS 1761) population
from Vermeş swamp, Satu Mare County, Romania……………………….…………….……..73

10. Alexandra Bota, Laura Momeu- Comunităţi algale planctonice din Lacul Valea
Viţeilor (Judeţul Bihor).........................................................................................................81

11. DAVID ANAMARIA, CUPŞA DIANA, HODIŞAN OANA, ERDEI ANDREA- Food
composition of a Lissotrion vulgaris Linnaeus 1758 (Amphibia) population from Vadu
Crişului, Bihor County, Romania.........................................................................................99

12. LUCIAN ALEXANDRU TEODOR- Studii privind ecologia curculionidelor
(Coleoptera: Curculionoidea) din bazinul Arieşului şi cursul superior al Someşului
Cald.....................................................................................................................................107

13. A.N. STERMIN, A. DAVID, I. COROIU- Selectarea locului de cuibărit la
corcodelul

mic

(Tachybaptus

ruficollis),

pe

heleşteele

de

la

Câmpeneşti

(România)...........................................................................................................................149

14.LÁSZLÓ RÁKOSY- Postfaţă......................................................................................154

4

Volum comemorativ- Bogdan Stugren, 2011

ISSN

Apetitul pentru teorie
ANDREI MARGA
Rectorul Universităţii Babeş Bolyai
Cu câţiva ani în urmă, în biroul său din Frankfurt am Main, Jürgen Habermas mă
întreba dacă şi eu am observat că apetitul pentru teorie este în scădere la noile generaţii. Iam confirmat observaţia amintind la repezeală câteva fapte din ţara mea: disoluţia
sociologiei în investigaţii factuale, în dauna conceptualizărilor noi, reducerea psihologiei la
terapeutici failibile, a economiei la optimizări financiare, a fizicii la stabilirea proprietăţilor
materialelor, a esteticii la critica de artă şi altele. Atunci mai credeam că este vorba de un
moment pasager în ştiinţe, impus de succesul noilor instrumente de laborator şi de
„oboseala” generată de controversele teoretice consacrate. Nu mă gândeam că reducerea
apetitului pentru teorie se va accentua pe măsura trecerii anilor.
Să privim în faţă situaţia de astăzi. În ştiinţele experimentale (fizică, chimie,
biologie) s-a ajuns până acolo încât specialistul să facă măsurători (desigur, indispensabile)
în laborator, să le comunice şi apoi să doarmă liniştit. Unii se liniştesc publicând articole
ISI, crezând (înşelător, fireşte) că misiunea cercetătorului ştiinţific se încheie cu publicarea
(fără să-şi pună întrebarea clasică: „ce este cognitiv nou în acel articol?”) Alţii adună
informaţii în disciplinele pe care le predau şi-şi declină voluntar şi voios competenţa în
specialitate. Întrebările privind unitatea specializării, conceptele hotărâtoare şi legitimitatea
lor, interogaţiile deschise, impactul şi limitele propriilor investigaţii nu mai intră în
orizontul acestui „specialist”, pe care cineva l-a impus internaţional, în urmă cu câteva
decenii, sub formula ce părea atunci paradoxală, a „specialistului idiot”. Chestiunile mai
complicate, precum cele ce ţin de logica cercetării, metodologia experimentală,
epistemologia, teoria ştiinţei, sociologia acesteia, filosofia ştiinţei, teoria cunoaşterii rămân,
desigur, în mod păgubos ignorate sau dispreţuite cu suficienţa curentă ca „teorie” (ca şi cum
teoria ar fi ceva de care ne putem dispensa fără pierderi!). Specialistul citeşte tot mai puţin
şi se interoghează mereu mai rar. Aş aminti, spre comparaţie, doar că, de pildă, un savant
precum Einstein era – cum ne asigură Carl con Weizsäcken (Große Physiker, 2004) – un
„maestru al interogărilor”, înainte de orice.
Atunci când reflectăm cu gravitatea şi răspunderea necesare asupra ştiinţelor ne vin
în minte aproape reflex încă două aspecte ale comportamentului lui Einstein. Primul se
referă la accentul pe care autorul teoriei relativităţii îl punea pe „teorie”, în terminologia sa
pe căutarea „principiilor”. În cunoscutul său Antrittsrede (1914, de la academia prusacă,
Einstein a propus, de fapt, modelul „ipotetic – deductiv” al ştiinţei. (care este şi astăzi în
multe situaţii şi privinţe alternativa mai bună la alte modele: „experimental – analitic”,
„istorico – hermeneutic”, „strategic – factual” etc.). Acest model a fost teoretizat de Karl
Popper (Logica cercetării, 1934), când a spus că şi cea mai simplă observaţie este
„îmbibată de teorie” şi a recuperat astfel importanţa teoriei pentru investigatorul
experimental.
Al doilea se referă la capacitatea savantului de a se sustrage presiunilor şi seducţiilor
vieţii din jur pentru a se consacra interogaţiilor ce duc la sporirea cunoaşterii. În definitiv,
nu vedem în jurul nostru – pentru a contextualiza acest aspect – mişunând tot felul de
pretinşi cercetători ştiinţifici care se ocupă cotidian de intrigi, de aranjamente pentru
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odrasle, de chibiţare politică, de inspecţii de orice fel, de deplasarea cu comisii, de aşa-zise
„programe” – cercetători care, în mod obiectiv, rareori citesc o carte şi sunt mai mult pe
drumuri. Einstein, în schimb, în Prinzipien der Forschung (1916), scria: „mai întâi, cred,
împreună cu Schopenhauer, că unul din cele mai puternice motive ce conduc la artă şi
ştiinţă este evadarea din viaţa curentă cu asprimea ei dureroasă şi pustiul ei dezamăgitor,
din cătuşele dorinţelor proprii mereu schimbătoare”. Prea puţini dintre cei din jur evadează
din cotidianul amintit pentru a contempla regularităţile ascunse ale lumii.
Cu siguranţă, Bogdan Stugren era o personalitate ştiinţifică din categoria celor
capabili de „evadări” în serviciul cunoaşterii, după cum el era probabil printre cei mai
conştienţi din generaţia sa de universitari clujeni de imanenţa teoriei în experimente şi de
prioritatea interogaţiilor în cunoaştere. De toate acestea şi-au dat seama specialişti cu care
învăţatul biolog clujean a cooperat şi mulţi studenţi pe care i-a avut în anii ’60 şi ’70.
Eram, începând cu 1968, în anul al doilea al studiilor de filozofie, care includeau,
extrem de benefic, două semestre de Biologie. Evoluţionism şi genetică, curs pe care îl
susţinea Bogdan Stugren. Chiar dacă acest curs se adresa studenţilor de la „Filosofie şi
Sociologie” – care, fireşte, trebuiau să „inhaleze” vaste cursuri de istoria filosofiei, de
filozofie sistematică, de logică, de psihologie, de economie, de teorii ale societăţii, de
metodologii de investigaţie empirică etc. – aparent timidul, dar energicul conferenţiar a
concentrat studenţii asupra culturii teoretice, biologia în primul rând, şi investigaţiilor
deschise. Prelegerile sale, ce puneau în lucru cunoştinţe specializate de biologie şi o întinsă
cultură din disciplinele conexe (geologie, fizică, chimie) şi, mai ales, antropologie şi
filozofie, au fost mereu fascinante. Nici un student din promoţia mea (în care eram vreo
zece şefi de promoţie din liceele de provenienţă) nu a rămas neatins de meticuloasele, dar
limpezile argumentări ale lui Bogdan Stugren. Fiecăruia i-a convenit maniera sa de etalare
a importanţei întrebării, conceptului şi teoriei în cunoaştere. El „practica” o disciplină, dar
avea şi o stăpânire reflexivă a acesteia – adică o astfel de stăpânire încât savantul veritabil
care era, cu certitudine, cunoştea şi, în acelaşi timp, înţelegea acea disciplină.
Sublinierea nu este superfluă, căci avem destui specialişti stăpâni neîndoielnic pe
cunoştinţele disciplinei lor, dar care nu pot să lămurească, de pildă, condiţiile posibilităţii
acestora şi sensul folosirii lor legitime. Îmi amintesc că acum câţiva ani, sărbătorind un
specialist clujean, am căutat să identific înţelegerea de sine a specializării sale din scrierile
pe care le publicase (după cum o făcusem, prin anii ’80, pe cazul lui Florian Ştefănescu
Goangă sau Virgil Bărbat sau Lucian Blaga şi alţii). Replica respectivului a fost
dezamăgitoare: el nu numai că nu-şi regăsea în scrierile sale reflecţii asupra posibilităţii
disciplinei, dar nici nu pricepea că astfel de reflecţii există şi au deja formă sistematică.
Bogdan Stugren era la opusul unui astfel de specialist: el stăpânea specialitatea sa, dar şi
cultura largă şi bine însuşită ce-i permitea să înţeleagă în profunzime despre ce este vorba.
Atunci când generaţia mea de studenţi l-a întâlnit, Bogdan Stugren era după
publicarea Ştiinţei evoluţiei (1965) şi pregătea Evoluţionismul în secolul XX (1969), după
ce inaugurase, prin cursul Ecologie generată (1965), disciplina însăţi a Ecologiei în
universităţile din România. Ştiam cât de dedicat era cercetării ştiinţifice personale (studenţii
de atunci fiind mai interesaţi decât cei de astăzi de ceea ce cercetează şi performează
profesorii lor şi mai puţin seduşi de dulcegăriile cu care se lasă acum manevraţi!) şi
comentam uneori în seminarii ipoteze sau teze ale sale. Bogdan Stugren era de fiecare dată
deschis, curtenitor, exigent (unii studenţi din promoţii anterioare, care se socoteau a priori
lideri profesionali, dar lecturau puţin, au avut surpriza să fie taxaţi, corect şi necruţător, de
profesor, care pretindea stăpânirea veritabilă, de către student, a cunoştinţelor). Felul său de
a preda şi seminarii a fost mereu stimulativ pentru generarea de noi idei. Linus Pauling
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spunea: „calea către idei bune este să ai o mulţime de idei”. Sunt convins că Bogdan
Stugren a ilustrat această convingere.

Adresa autorului
Andrei Marga
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca, E-mail:
rector@ubbcluj.ro
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Bogdan Stugren – viaţa şi opera ştiinţifică
I. COROIU, MANUELA DORDEA, N. COMAN
Profesorul Bogdan Stugren s-a
născut la 9 septembrie 1928 în Reghin,
judeţul Mureş. Părinţii, originari din
Bucovina, au fost de naţionalitate
ucraineană şi s-au mutat în Reghin la
scurtă vreme după terminarea Primului
Război Mondial.
Tatăl, Anton Stugren, a fost
profesor secundar iar mama, Maria
Stugren, a fost învăţătoare (Foto 1). Incă
de la începutul căsniciei, părinţii au trăit
din veniturile unei slujbe la stat, respectiv
profestor şi învăţătoare, de aceea Marea
Criză a afectat şi această familie. Astfel,
Anton Stugren a devenit „intelectual
şomer”, fiind nevoit să-şi întreţină
familia, respectiv soţia şi doi copii, din
veniturile obţinute ca profesor particular,
adică meditator de elevi. In acest context,
familia s-a reîntors în Bucovina,
respectiv în localitatea Văşcăuţi din
judeţul Storojineţ,, de unde era originar tată
tatăl Profesorului. Aici şi-a petrecut Bogdan Stugren
o bună parte din copilărie şii aici a urmat şcoala
ş
primară, mama fiindu-i o învăţătoare atentă
şi exigentă (Foto 2).
Nesiguranţaa perioadei premergătoare celui de
de-al Doilea Război Mondial şi mai ales
din timpul acestuia, faptul că tatăl
ăl a fost înrolat pe aproape toată
toat perioada războiului şi, nu
în ultimul rănd, că Bogdan Stugren avea o sănătate
s
destul de şubredă, au făcut ca perioada
de liceu să fie un adevărat
rat calvar: a urmat liceul ca elev particular (fără
(f
frecvenţă) în mai
multe localităţi, în funcţie de posibilităţile
ăţile de moment date de această
aceast nesiguranţă: Cernăuţi,
Storojineţ, Lugoj, astfel că a absolvit liceul la Reghin şi şi-a luat bacalaureatul la Târgu
Mureş în anul 1948. Înscierea la liceele din Transilvania a fost posibilă
posibil pentru că familia
Stugren s-aa stabilit la Reghin în anul 1945.
În anul 1948 tânărul Stugren s-aa înmatriculat la Universitatea Victor Babeş
Babe din Cluj,
frecventând cursurile Facultăţii de Ştiinţe
Ştiinţ Naturale (Foto 3). Studentul Stugren a dovedit o
înclinaţie puternică şi constantăă spre studiu, cu precădere
prec
spre problemele teoretice ale
ştiinţelor naturale, dar şii ale filozofiei şi psihologiei. Se poate spune ccă în această perioadă
s-aa format ca o personalitate enciclopedică,
enciclopedică performanţă excepţională la mijloc de secol XX
şii mai ales în contextul politic al României din acea perioadă,
perioad când accesul la informaţie era
foarte limitat. Desigur, şi-a trăit
ăit studenţ
studenţia (Foto 4) cu toate avatarurile şi bucuriile ei, chiar
dacă contextul politic şii social era foarte restrictiv.
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Foto 1. Părinţii, Anton şi Maria Stugren,
în anul 1927 (stanga).
Foto 2. In primii ani de şcoală, cu clasa şi
cu învăţătoarea, Maria Stugren (elevul din faţa
învăţătoarei) (sus).
Bogdan Stugren a absolvit facultatea în
anul 1952 şi, începând cu anul III de a fost numit
preparator la Catedra de Zoologie a Universităţii
V.Babeş din Cluj. A activat la această
universitate până la sfărşitul vieţii (1993),
parcurgând toate treptele didactice. Este adevărat
că a obţinut postul de profesor abia în 1990, în
ciuda calităţilor sale excepţionale de dascăl, om
de ştiinţă şi gânditor, dar aceasta s-a datorat
contextului politic în care şi-a desfăşurat
activitatea.
Chiar dacă Bogdan Stugren a introdus
disciplina de ecologie în învăţământul universitar
românesc, domeniu unde s-a impus şi pe plan
ştiinţific, în anul 1987 a abandonat predarea
acestei discipline în favoarea Zoologiei
vertebratelor, ceea ce era un aparent nonsens. Întrebat de către
c
unul din autori de ce a făcut
această alegere nefirească,, Profesorul a dat un răspuns
r
sec şi lapidar: „Toată viaţa am
aşteptat acest moment...”. De altfel,
tfel, întotdeauna s-a
s considerat un zoolog, şi nu ecolog.
În “Logica cercetării ştiinţifice”
ţifice” (1934), filosoful englez de origine austriacă
austriac Karl R.
Popper scria: Pornind de la trăirile
irile noastre senzoriale neinterpretate nu ajungem niciodat
niciodată la
ştiinţă, oricât de sârguincios le-am
am aduna şi ordona. Numai prin idei îndrăzneţe, prin
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anticipări nejustificate, prin speculaţii
ţii cutez
cutezătoare, puse mereu la încercare, putem prinde
(captura) natura. Acei dintre noi care nu doresc să-şi
s
supună ideile riscului infirmării, nu
participă la jocul numit ştiinţă.

Foto 4.Hoinărind pe străzile Clujului (în
dreapta imaginii) împreună cu prieteni şi
colegi facultate: Ioan Oros şi Carol
Wittemberger

Foto 3. În anii studenţiei la Cluj.

Chiar dacă a fost un teoretician prin excelen
excelenţă, profesorul Stugren s-a impus şi ca
herpetolog, de aceea cercetările
rile în teren au fost foarte obişnuite
obi
(Foto.5).
Aşa l-am
am putea caracteriza pe Bogdan Stugren: un om deosebit de erudit, cu multe
idei originale, adeseori foarte îndrăzneţ
ăzneţe, într-o perioadă când biologia românească era
dominată de concepţiile
iile aberante ale lui Lâsenko şi Lepeşinskaia.
Deşi activitatea ştiinţificăă a lui Bogdan Stugren a acoperit o paletă
palet largă de
preocupări în domeniul biologiei, putem distinge câteva direcţii
direc prioritare legate de evoluţia
lumii vii, speciaţie,
ie, teoria sistemelor, zoologie, ecologie şi, nu în ultimul rând, didactica
ecologiei.
În 1965 publică Ştiinţa
ţ evoluţiei
ţiei (Editura Politic
Politică, Bucureşti) (Foto 6a). După o
analiză foarte documentată a concepţiei
ţiei evolu
evoluţioniste a eminentului biolog englez Julian
Huxley, autorul subliniază rolul selecţiei naturale
natu
arătând că “variaţiile la nivel de specie
sunt posibil teoretic în toate direcţiile,
ţiile, dar evolu
evoluţia unei serii filogenetice se realizează
numai într-o singură direcţie”.
ie”. Acordând întâmplării
întâmpl
o putere absolută, prof. Stugren
presupune că “au fost selecţionate
onate mereu numai variaţiile
varia
pur întâmplătoare, care din
întâmplare realizau un nivel biologic superior mutaţiei
muta
anterioare” (p. 153). Indiferent de
mecanismul evolutiv, prof. Stugren vorbeşte
vorbe
despre existenţa în orice populaţie a două
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categorii de caractere:
re: ecotipice, corelate cu un anumit tip de biotop şi autotipice, provocate
de mutaţii.
Rezultatul evoluţiei
iei biologice este desigur adaptarea organismelor, concept
inseparabil de cel de evoluţie.
ie. Concepţia difuză,
difuz subliniază autorul, dar de largă răspândire
în mentalitatea naturaliştilor este căă adaptarea reflectă
reflect nemijlocit “influenţa” mediului
asupra evoluţiei.
iei. Acest mod simplist de a interpreta rela
relaţia organism-mediu este un ecou
tardiv al neolamarckismului. Or adaptarea, sau în sens larg geneza unei structuri
st
conforme
cu mediul, care asigură supravieţuirea
ţuirea speciei în mediul dat este un proces complex, un
rezultat al evoluţiei
iei biologice prin selecţ
selecţie naturală (p.166).
Problema evoluţiei
iei biologice o reia ulterior în Evoluţionismul
Evolu
în secolul XX
(Editura Politică,, 1969) (Fig.6b), cu argumente istorico
istorico-logice, însoţite de o vastă
documentaţie
ie (511 titluri bibliografice). Având o cultur
cultură vastă şi cunoscând multe limbi
străine, autorul face o analizăă profund
profundă, foarte bine documentată a originii
evoluţionismului,
i, începând din antichitate, apoi în Evul Mediu, secolul XVII şi XVIII –
secolul luminilor, până în secolul XX, inclusiv. Dezbate critic lamarckismul, darwinismul,
weismannismul şi neodarwinismul.
Autorul face o distincţie netăă între procesul general de evoluţie
ev
(evoluţia sistemului
solar, evoluţia lingvistică, evoluţia
ţia socială
socială, etc.) şi evoluţia biologică.
Defineşte evoluţia biologicăă prin “descendenţa
“descenden speciilor, spiţelor, familiilor, tuturor
grupelor naturale de microorganisme, plante şi animale din altele stinse” (p. 9). În felul
acesta atrage atenţia că evoluţia
ţia biologică,
biologică adică geneza speciilor şi a grupelor taxonomice
superioare (gen, familie, ordin, clasă)
ă) nu se poate confunda cu specia
speciaţia, ce presupune doar
geneza speciilor.
Consideră evoluţionismul
ismul ca doctrina ce admite descendenţa
descenden fiinţelor organizate şi
schimbările
rile succesive ale fenomenelor biologice, aceasta neînsemnând în mod obligatoriu
numai progres, ci uneori şii regres. Este subliniată
subliniat şi diferenţa între evoluţie şi mişcare,
evoluţia cuprinzând
rinzând numai fenomene succesive, pe când mişcarea
mi
atât fenomene succesive,
cât şi coexistente, de repetiţie.

Foto 5. Înpreună cu colegul, prietenul şi concitadinul Şefan Kohl într-o aplicaţie de
teren.
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Foto 6 a, b. Cărţii din domeniul evoluţionismului.
evolu
De departe, cele mai importante contribuţii
contribu ştiinţifice au fost cele din domeniile
zoologiei şi ecologiei.
Ştiinţă prin excelenţă sintetică,
ă, Ecologia s-a
s dezvoltat la mijlocul secolului XX, ca
“un adevărat pionier al revoluţiei
ţiei tehnico
tehnico-ştiinţifice, depăşind epoca magiilor, a
diletantismului şii empirismului” (Maimuţa
(Maimuţ înţeleaptă. Edit. Dacia, 1971,Cluj, p.49)(Foto 7).
În domeniul eco- logiei
din România, Bogdan Stugren a
fost el însuşi un pionier. În 1965
a publicat primul curs de
ecologie în limba română
(Ecologie generală, cu elemente
de ocrotirea naturii. Edit.
Didactică
şi
Pedagogică,
Bucureşti, 1965) (Foto 8a). A
fost o primă încercare de sinteză,
după o concepţie originală, a
datelor faptice semnalate în
diferite publicaţii de specialitate.
Manualul a fost tradus şi în
limba poloneză.
Foto 7. O carte cu puternice
conotaţii ecologice şi evoluţioniste
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A urmat un alt manual de Ecologie generală
general (Edit. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti,
ti, 1975) (Foto 8b), un manual restructurat, reflectând concepţia autorului despre
ecologie, concepţie axată peideea relaţiilor interdisciplinare din domeniul ştiinţelor naturii,
mai precis între disciplinele biologice, fizică,
fizic chimie şi matematică. Au fost publicate mai
multe ediţii, cea
ea din 1978 fiind îmbogăţită
îmbogăţ cu noi aspecte şi capitole privind structura şi
funcţia
ia ecosistemelor, procese biochimice din ecosisteme, stabilitatea ecosistemelor,
entropia, probleme de termodinamicăă etc.
În 1982 vede lumina tiparului cartea întitulată
întitulat Bazele ecologiei generale (Edit.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti)
şti) (Foto 9). Autorul susţine
sus
teoria organizării sistemice
a lumii vii, ca bază conceptualăă şi metodologică
metodologic în abordarea problemelor de ecologie şi
subliniază că o asemenea metodăă permite studierea
s
biosferei şi a fenomenelor ce se
desfăşoară în ecosisteme ca “un întreg real”, am spune astăzi
ast
holist. Defineşte sistemul ca
“un grup de obiecte materiale între care se exercită
exercit o interacţiune reciprocă, rezultând un
ansamblu unitar, cu o calitate proprie, o acţiune
ac
comună a întregului”.
Prof. Stugren insistă pe importanţa
importanţ matematizării ecologiei, modelarea matematică
fiind un instrument deosebit de util în descrierea unor fenomene biologice.
Dezvoltând ideea fundamentală a lui Sven Ekman privind relaţia dintre
particularitate şi comunitate faunisticăă ca expresie cantitativă
cantitativ a distribuţiei faunei, împreună
cu Rădulescu
dulescu M., Bogdan Stugren a elaborat un model matematic cu aplicaţii
aplica în
zoogeografia regională,, calculând un coeficient “ρ”
“ care să exprime prin valori precise
discriminarea, respectiv corelaţia
ţia zoogeografică
zoogeografic între diferite teritorii (B. Stugren şi M.
Rădulescu, 1961 – Metode matematice în zoogeografia regională,
regional Studii şi Cercetări de
Biologie, p.7-24). Chiar dacă metoda de calcul are unele
unel neajunsuri, recunoscute chiar de
autor, ea a putut fi utilizatăă la analiza geografiei regionale a pteridofitelor şi
gimnospermelor din URSS de către
ătre Zaiţ
Zaiţev (1964).

Foto 8 a, b.. Primele cursuri universitare de ecologie în limba română.(sus)

14

Foto 9.. Bazele ecologiei generale, o carte în care
familiarizează specialistul român cu teoria
organizării sistemice a lumii vii. (dreapta)
După cum recunoştea însuşi
şi prof. Stugren,
cele mai valoroase cărţi apărute
ărute au fost cele de
ecologie în limba germană: Grundlagen der
allgemeinen Ökologie publicate la VEB Gustav
Fischer Verlag Jena (1972, 1974, 1986) şi la VEB
Gustav Fischer Verlag Stuttgart, New York (1978,
1986) (Foto 10). Concepute într-oo manieră originală,
modernă,, bine documentate, cu o viziune
sinbiologică a problemelor de ecologie, ccărţile au
fost apreciate pozitiv în diferite reviste ştiinţifice
ş
din
Germania, Austria, Elveţia,
ia, Uniunea Sovietică.
Sovietic
Recenzia apărută în revista americană Ecology
(vol.55, 1, 1974) subliniazăă în mod deosebit
originalitatea cărţii şi afirmăă că,
ă, prin bogata
documentaţie,
ie, cartea constituie o punte între ecologia
din est şi vest. Ediţia
ia din 1976 a fost tradusă
tradus şi în
limba poloneză.

Foto 11. O carte postumă, menită a fi un
corolar al activităţii şi crezului despre
ecologie ale autorului.
Utilizarea acestor cărţii în unele universităţi
universit din Germania, constituie o dovadă în
plus a valorii lor ştiinţifice.
Publicarea cărţii
ii în Germania l-a
l făcut cunoscut pe Bogdan Stugren în ecologia
europeană, fiind citat de valoroşi
şi oameni de ştiinţă din acea perioadă (Margalef, Marcuzzi,
ţii ale
Foto 10. Una din cele 5 ediţii
cursului de ecologie în limba germană.
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Kühnelt, Tieschler, Schäffer). În Brockhaus abc Biologie (vol.2, p.632-633, 1986,
Leipzig) este menţionat numele lui Bogdan Stugren printre cei 4 autori de limbă germană,
recomandaţi de această editură enciclopedică pentru domeniul Ecologie.
Post mortem a fost publicată cartea Ecologie teoretică (Edit. Sarmis, Cluj- Napoca,
1994) (Foto 11), monografie ştiinţifică menită să demonstreze că ecologia este o ştiinţă
biologică şi nu o doctrină ideologică. Se subliniază faptul că Ecologia oferă baza teoretică
necesară societăţii în direcţia ocrotirii naturii şi protecţiei mediului ambiant. Cartea are şi o
valoare metodologică în orientarea multor ramuri ale cercetării fundamentale şi aplicative,
din domeniul vast al Biologiei, spre o viziune sintetică asupra lumii vii.
În domeniul didacticii ecologiei, prof. Stugren a publicat Ecologie. Probleme
generale şi de tehnologie didactică (în colab. cu H. Killyen. Edit. Didactică şi Pedagogică,
1975).
Foto 12. Versiunea în limba română a primului manual
preuniversitar de ecologie din Europa, editat în 1972 în
limba germană.
Cartea aduce contribuţii importante în didactica
ecologiei, sugerând principalele orientări ale didacticii
moderne, exemplificate pe predarea ecologiei şi
modalităţi de realizare a lecţiilor şi activităţilor pe care
profesorul de ecologie le desfăşoară în clasă, în
laboratorul şcolar sau în natură.
În acelaşi domeniu, împreună cu H. Killyen, prof.
Stugren a publicat: Ecologie - Manual pentru clasa VIII
(Edit. Didactică şi Pedagogică, 1975) (Foto 12);
Őkologie – Lehrbuch fűr die VIII Klasse (Edit. Didactică
şi Pedagogică, 1972, revizuit în 1975 şi 1976) şi
Őkológia - manual în limba maghiară.
A fost coautor şi la manualul de Biologie pentru
clasa XII (Edit. Didactică şi Pedagogică, 1978, revizuit în 1980, 1981, 1988), de asemenea
tradus şi în limba maghiară.
Prof. Bogdan Stugren a publicat multe alte cărţi, dintre care menţionăm:
Biologie generală, genetică şi ameliorare (în colab. cu D. Buican. Edit. Didactică
şi Pedagogică, 1962)
Biologie generală. Genetică şi ameliorare (Lito Cluj-Baia Mare, 1966)
Mica enciclopedie de biologie şi medicină (în colab. cu V. Săhleanu. Edit. Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1976)
Personalităţi ale ştiinţei – mic dicţionar (în colab. cu alţi autori. Edit. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1977)
Lucrări practice de Ecologie generală (în colab. cu Tomescu N. şi Robert A., Lito
Cluj, 1978)
Probleme moderne de ecologie (coordonator, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1982)
Ocrotirea naturii. Tradiţii, actualităţi, perspective (coordonator, Edit. Dacia, 1988)
Ecologie (în colab. cu M. Dordea, Lito Cluj, 1988)
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Ökologie im Siebenbürgen (în colab. cu I. Popovici. În Naturwissenschaftliche
Forschungen űber Siebenbürgen. Böhlan Verlag, Köln, Weimer, Wien, sub red. lui H.
Heltmann, 1991)
Sistematica filogenetică, anatomia comparată şi zoogeografia (în colab. cu Coroiu I.,
Lito Cluj, 1994)
Ca specialist în domeniul Biologiei, Bogdan Stugren a făcut parte din colectivul
redacţional a volumelor I – IV ale Dicţionarului Enciclopedic Român, apărute între anii
1962 – 1966 şi a volumelor Evoluţie şi Adaptare, ale Universităţii clujene.
Beneficiind de o vastă cultură în domeniul Ecologiei şi a disciplinelor conexe, aşa
cum am mai subliniat, merită să menţionăm şi realizarea unei enciclopedii de ecologie şi
genetica populaţiilor, în colaborare cu prof. Coman, care, din păcate nu a mai putut fi
finalizată.
Nu putem încheia această succintă prezentare, fără a menţiona activitatea de
cercetare ştiinţifică a prof. Stugren. Domnia sa a fost un specialist recunoscut, în ţară şi
străinătate, în domeniul malacologiei şi herpetologiei, domenii în care şi-a susţinut atât teza
de licenţă (Fauna herpetologică din RPR în lumina glaciaţiunii, 1952) cât şi cea de
doctorat (Despre variabilitatea şi evoluţia unor amfibii şi reptile din fauna R.P.
Romîne, 1962).

Foto.13
A fost un specialist recunoscut în
taxonomia genului Bombina (Foto 13),
examinând şi măsurând un număr foarte
mare de indivizi din numeroase regiuni
zoogeografice, ceea ce i-a permis să
formuleze anumite ipoteze privind
polimorfismul genetic al populaţiilor (pe
baze fenotipice) şi mecanismele de
microevoluţie. A susţinut ideea că cele
două specii europene de Bombina sunt
alelomorfe, fiind determinate genetic, fără
însă să şi demonstreze experimental acest lucru. Confirmarea a venit mai târziu din partea
unui zoolog de la Universitatea din Viena (dr. Collmann), care a demonstrat experimental,
biochimic ipoteza lui Stugren.
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În aceste domenii a publicat numeroase lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate
(Germania, Ungaria, URSS, Suedia, Finlanda) şi a participat cu lucrări la prestigioase
manifestări ştiinţifice internaţionale dintre care menţionăm:
Al XVI-lea Congres Internaţional de Zoologie, Washington 1963,
Al VI-lea Congres al Ştiinţei din zona Pacifică - The Eleventh Pacific Science
Congress- 1966, Tokyo)
Conferinţa Europeană de Herpetologie de la Praga, 1985
A colaborat şi la redactarea tratatului de amfibieni şi reptile ale Europei (Handbuch
der Reptilien und Amfibien Europas, Aula Verlag, Wiesbaden, 1985) în calitate de
coautor, fiind singurul
coautor român la acest tratat.
În concluzie, se poate afirma că prin întreaga sa activitate, Bogdan Stugren a fost un
deschizător de drumuri, un pionier al şcolii româneşti de ecologie, contribuind la formarea
multor generaţii de biologi, care îi păstrează o deosebită stimă
Adresa autorilor:
Ioan Coroiu, Manuela Dordea, Nicolae Coman
Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Biologie şi Geologie
Str. Clinicilor 7-7, RO 3400 Cluj-Napoca
icoroiu@gmail.com
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Profesorul BOGDAN STUGREN şi critica stiinţifică,
într-o perioadă fără o stfel de critică
VASILE CRISTEA
Abstract.
Professor Bogdan Stugren and scientific criticism, in a period without
such a criticism. The paper synthesizes the aspects criticized by B. Stugren
(1975) regarding phytosociological (phytocoenological, geobotanical s.str.)
research in Romania between 1950-1970: reduced attractiveness, complicated
and formal nomenclature, the lack of ecological approach, the lack of
information theory integration, etc.
The act of B. Stugren, extremely rare in that period, didn’t remain
without consequences, but the positive effects appeared both in the
researchers’ views and in the educational publications in the two study fields
(ecology and phytosociology), aspects presented in the second part of the
article.
Finally, the author urges the young generation to have the courage to
present their own ideas and opinions, even at the risk of their denial, because
it’s the only way to take part to “the game called science”

Introducere
Evocând un fragment din viaţa prof. B. Stugren, am dorit (la aniversarea a 85 de ani
de la naştere) să-i aducem omagiul bine-meritat din partea geobotaniştilor, floriştilor şi
conservaţioniştilor clujeni, pe care i-a ajutat tocmai criticându-i. Şi, nu în ultimul rând, am
dorit să-l cinstim şi să demonstrăm că nu l-am uitat, că l-am respectat şi-i respectăm
memoria (chiar dacă la examenul de Ecologie generală ne-a acordat nota 7!).
Pentru cei ce l-au cunoscut pe prof. B. Stugren, titlul expunerii noastre pare, desigur,
uşor deplasat, căci profesorul era înclinat mai cu seamă spre studiul minuţios al
herpetofaunei, spre aprofundarea principiilor şi proceselor ecologice şi spre discuţii (în cerc
restrâns) asupra filosofiei biologiei (mai ales cu eruditul dr. Victor Săhleanu, cu explozivul
algolog Andrei Robert sau cu profundul fiziolog animal Mircea Pop).
Şi totuşi, în urmă cu peste 3 decenii şi jumătate, într-o perioadă în care apunea scurta
epocă de deschidere a României, modestul (şi aparent timidul) B. Stugren şochează prin
poziţia sa critică din articolul: „Geobotanica în faţa exploziei informaţionale” (1975).
Şocul a fost resimţit foarte puternic, în primul rând de cei nominalizaţi în articol, dar
el a dat mult de gândit şi celor care slujeau aceleaşi domenii: geobotanica şi floristica,
posibil şi altor specialişti.
Dincolo de reacţia solitară a prof. Onoriu Raţiu (principalul vizat, şi care a replicat
printr-un articol publicat în acelaşi an, 1975), efectul criticului articol s-a văzut în mai
multe studii apărute ulterior, precum şi în orientările cercetărilor din cele două domenii –
ecologie şi fitocenologie (fitosociologie, geobotanică s. l.) de la noi din ţară. Acest ultim
aspect este, în fond, obiectivul principal al intervenţiei noastre.
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Profesorul B. Stugren criticând Geobotanica
Lăsând deoparte motivele personale şi, parţial, subiective ale prof. B. Stugren,
precum şi unele interpretări incorecte (fireşti din partea unui specialist în zoologie şi
ecologie generală), criticile sale au fost justificate, iar unele mai sunt valabile şi astăzi (din
păcate!).
Iată, în rezumat, care ar fi principalele aspecte ridicate de B. Stugren în articolul
menţionat mai sus:
„Absenţa geobotanicii în spiritualitatea secolului al XX-lea provine probabil din
cauza obiectului său de studiu, deloc spectaculos pentru omul contemporan: covorul
vegetal... Apoi, geobotaniştii... nu au reuşit să expună problemele lor în mod atractiv pentru
omul cultivat, dar nespecialist. Problemele teoretice ale acestei ştiinţe au fost dezbătute, ce-i
drept, dar numai în publicaţiile de specialitate” (p. 18).
În mare parte, această afirmaţie este valabilă pentru multe dintre ştiinţe, pentru mulţi
dintre specialiştii de marcă ai diverselor discipline, care nu ştiu sau nu doresc să fie prezenţi
în mass-media, spre a arăta importanţa domeniului pe care-l abordează;
Autorul recunoaşte că geobotanica este o „disciplină de graniţă”, ce presupune o
„cercetare interdisciplinară”, că „geobotanica are astfel două orizonturi: unul geografic,
altul floristic” (p. 19), acest ultim aspect fiind doar parţial adevărat, întrucât fitogeografia
este cea care prezintă cele două „orizonturi”. Dar, B. Stugren nu este de acord (şi are
dreptate!) cu metodele de studiu folosite şi, mai ales, cu „...o nomenclatură geobotanică
încărcată şi deosebit de formalizantă” (p. 19). Acest ultim aspect continuă şi în prezent,
îndepărtând tot mai mult fitosociologia de misiunea care-i poate reveni pe drept şi care i-a
fost deja atribuită chiar la nivelul U.E., prin „Directiva Habitate”.
Mai cu seamă, B. Stugren sesizează un fenomen real al acelei perioade, cel al
transformării subite a unora dintre florişti, în geobotanişti (fitocenologi), caracterizându-i
astfel:
„Floristul, este o profesie de botanist sistematician, simplificată la extrem, la
descriptivism lipsit de orizont ştiinţific” (p. 19) sau „Optica deformată a floristului (devenit
geobotanist „amator” n.n.) nu a văzut în biosferă decât comunităţi vegetale” (p. 20).
„Din toate cele spuse mai sus, se poate constata că geobotanica se află într-un impas
teoretic, fiind captivă a formalismului tradiţional al floriştilor” (p. 21).
Din respect pentru istoria ştiinţei, dorim să subliniem aici faptul că, pe lângă
adevărurile subliniate de autor, este corect să reamintim cum vedea fondatorul
fitosociologiei româneşti (Al. Borza) cercetarea floristică, în chiar anul îndepărtării sale
brutale din sistemul universitar!. Astfel, pe lângă criteriul clasic morfo-anatomic, Borza
(1947) considera că trebuie să se ia în considerare un număr mult mai larg de criterii
moderne: „... mea intentione fundamentum et instrumentum investigationum futurarum
chorologicarum, oecologicarum et phytosociologicarum constituet. E quibus, adiunctis
studiis et experimentis cytogeneticis, demum systema revera naturale plantarum in hisce
teritoriis vigentium, id est Flora Romaniae critica, evadet” (p. VI).
De asemenea, cu un deceniu şi jumătate înaintea acestei critici, I. Şerbănescu (1960)
sublinia că „... a fi geobotanist înseamnă a stăpâni la perfecţie, pe de o parte cunoaşterea
plantelor şi a ecologiei lor, iar pe de altă parte legile de asociere şi convieţuire a plantelor în
asociaţii...”, atrăgând atenţia că această geobotanică „.. este totuşi o ştiinţă grea şi crudă cu
cei ce vor s-o improvizeze” (ap. Cristea, Gafta & Pedrotti 2004, p. 27).
Aşa cum se ştie, geobotanica cuprindea trei direcţii principale de abordare:
fitogeografică, ecologică şi fitocenologică (considerată de B. Stugren ca „o ştiinţă rivală” a
geobotanicii). Întrucât cursul prof. O. Raţiu (1973) cuprindea un capitol de ecologie
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vegetală şi unul de fitocenologie, B. Stugren aprecia (parţial adevărat) că includerea
acestora în geobotanică „...scapă din vedere faptul că în natură nu există numai plante, dar
şi animale care constituie împreună cu plantele, biocenozele şi ecosistemele” (p. 21);
Constatând că, pe plan mondial, studiile de vegetaţie căpătau o nouă structură,
urmare a aplicării principiilor ecologiei, a metodelor şi modelelor matematice, autorul
conchide:
„Majoritatea covârşitoare a geobotaniştilor însă reacţionează, ca şi cum explozia
informaţională nici nu ar fi avut loc, ca şi cum nu ar exista în gândirea contemporană o
ecologie generală şi o matematică aplicată la ecologie” (p. 22).
Credem că nu greşim dacă afirmăm că, astăzi, modelarea matematică a pătruns în
toate ramurile ştiinţelor, dar, ea este deseori exagerată şi, mai trist, lipsită de date faptice
reale şi eşantionate corect în teren;
Revenind la cele două lucrări criticate (Raţiu 1973, Puşcaru-Soroceanu & PopovaCucu 1966), B. Stugren afirmă: „...constatăm că aceste opere fac totală abstracţie de
elementele noi apărute în gândirea contemporană, în cercetarea geobotanică pe plan
moandial” (p. 22).
Sigur, ne-am pus întrebarea atunci şi ne-o punem şi astăzi: de ce autorul nu face
referiri la tratatul lui Borza & Boşcaiu (1965) ori la geobotanica lui Anghel, Răvăruţ&
Turcu (1970)? De ce nu comentează direcţia ecologică din cercetarea fitocenologică,
dezvoltată de colectivul coordonat de prof. Şt. Csűrös (1967, 1974 ş.a.) etc.
Şi atunci, dar şi acum, doar presupunem răspunsul: prof. B. Stugren a fost profund
rănit de referatul negativ întocmit de O. Raţiu la manuscrisul „Ecologie generală”, pregătit
pentru apariţie în atelierele de multiplicare ale universităţii noastre. Cele două autoare din
Bucureşti au fost, desigur, doar „paravanul” formal pentru acest articol.
Dar, lăsând deoparte acest aspect subiectiv, replica dată de prof. O. Raţiu (1975) nu
a fost de natură a clarifica ştiinţific lucrurile, ci ea a avut mai mult un caracter istoricoinformativ şi o notă zeflemitoare, concluzionând că articolul lui B. Stugren nu este „...
altceva decât un gest de tristă inspiraţie, amintindu-ne de cel al lui Herostrat, care a făcut să
ardă din temelii templul Artemisiei din Efes, ca să cucerească celebritatea” (p. 88).
Indiferent de motiv, articolul prof. Stugren a reprezentat un act de curaj pentru acea
perioadă şi a avut menirea „trezirii” geobotaniştilor înrobiţi de o gândire depăşită.

Efectele ulterioare ale acestei critici
Vom încerca, în cele ce urmează, să demostrăm că episodul „conflictului” Stugren –
Raţiu a avut urmări benefice pentru ambele discipline slujite de cei doi, fiecare dintre ei
făcând eforturi spre a demonstra „superioritatea” disciplinei îmbrăţişate.
1. La simpozionul „Făgetele carpatine, semnificaţia lor bioistorică şi ecoprotectivă”
(Cluj-Napoca, 30-31 mai 1979), prof. B. Stugren prezintă o comunicare, în care face o
corelaţie dintre „nucleul faunei herpetologice din făgete” şi istoria formaţiunilor din alianţa
Fagion dacicum (!), concluzionând că, în acest caz, „Nu poate fi vorba de o suprapunere
arealistică întâmplătoare, ci numai de rezultatul unei istorii naturale comune” (Stugren
1982, p. 344). Noi nu credem că a fost vorba de o „împăcare” cu geobotaniştii, ci de faptul
că B. Stugren s-a aplecat cu mai multă insistenţă asupra lucrărilor ştiinţifice din
geobotanică (fitosociologie), găsind aici elemente utile pentru studiile sale. Acest fapt,
sigur, l-a ajutat ulterior să înţeleagă realitatea relaţiilor sinbiotice şi să accentueze că:
„Conexiunile între plante şi animale sunt adeseori mai semnificative decât conexiunile între
plante şi plante sau între animale şi animale” (Stugren 1994, p. 84);
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2. Ambii „combatanţi” fie s-au simţit datori, fie au fost dominaţi de ambiţiile fireşti
pentru fiinţa umană, astfel că anul 1982 marchează:
apariţia noului curs al prof. O. Raţiu, de data aceasta intitulat „Fitocenologie şi
vegetaţia R. S. România”, mult diferit de cel din 1973 şi în care subliniază că „... studiile
fitocenologice necesită cunoştinţe multiple şi variate... şi nu în ultimul rând cunoştinţe
matematice” (p. 6), că „Fitocenologia, ca ştiinţă biologică ... n-a făcut şi nu face eschive de
la folosirea matematicii” (p. 7). În plus, autorul abordează în cadrul primului capitol aspecte
privitoare la biocenoză, ecosisteme, lanţuri trofice, circulaţia energiei în ecosisteme, iar pe
parcursul manualului dezbate probleme noi, cum ar fi „teoria speciilor indicatoare”,
„productivitatea fitocenozelor”, „alelopatia” etc. Însăşi coperta cuprinde o schemă cu
structura ecosistemului şi disciplinele care studiază diversele componente, între care,
desigur, figurează şi fitocenologia!;
apariţia cursului, în limba română, „Bazele ecologiei generale”, material pe care B.
Stugren l-a publicat anterior în Germania şi Polonia. Botaniştii, în speţă, au fost mulţumiţi,
nu doar de baza ştiinţifică a acestei opere, ci şi de faptul că autorul recunoaşte că, mai întâi
s-a dezvoltat ecologia plantelor, că „... autecologia a fost dezvoltată cu deosebire pe plan
botanic” (p. 18), că „sensul original al conceptului (de succesiune n.n.) era pur botanic,
referitor la dezvoltarea şi înlocuirea vegetaţiei” (p. 220) etc.;
apariţia volumului „Probleme moderne de ecologie” (Stugren–red.), în care
omagiatul nostru publică şi un programatic articol intitulat „Matematizarea şi
dematematizarea ecologiei”, iar celelalte articole merită a fi citite şi astăzi.
După acest an 1982, asistăm la o reorientare a botaniştilor şi zoologilor spre
cercetări marcate de concepţia ecologică, situaţie la care, credem noi, au avut un rol şi
rezultatele cercetărilor desfăşurate deja în programul Om-Biosferă (MAB-UNESCO). Fiind
coordonat însă de Academia Română, acest program generos nu a implicat şi cadre
didactice universitare, implicit nici pe profesorul Stugren, iar direcţiile de studiu ecologic
erau prognozate de unii dintre cercetătorii din acest program.
Ca urmare, surprins şi puţin dezamăgit de reacţiile unora dintre „proaspeţii” ecologi,
profesorul Stugren revine la „prima dragoste” – herpetologia şi refuză să-şi continue
exerciţiul intelectual al dezbaterilor filozofico-conceptuale din domeniul biologiei şi
ecologiei. Dar, chiar şi prin această retragere, a avut de câştigat Zoologia vertebratelor, prin
cele două volume elaborate în colaborare cu I. Coroiu, în care abordarea şi interpretarea
anatomiei comparate a vertebratelor şi prezentarea grupelor sunt mult diferite de cele cu
care ne obişnuisem înainte.

În loc de concluzii
Rostul acestei „povestioare” constă, în primul rând, în îndemnul ce-l adresăm
generaţiei tinere: aveţi curajul să vă expuneţi ideile şi opiniile, chiar cu riscul de a vă fi
infirmate! Numai astfel veţi putea participa la „jocul numit ştiinţă” (cum afirma Popper
1981), numai astfel societatea noastră poate progresa, în armonie cu natura – unul dintre
ţelurile principale ale ecologilor şi ecologiştilor deopotrivă. Numai astfel, fiecare dintre noi
se va autoperfecţiona şi va contribui la progresul ştiinţei îmbrăţişate.
În final, ne-am putea întreba „cine a pierdut şi cine a câştigat” din această polemică?
Mai întâi, este cert, au câştigat cele două domenii: ecologia românească (şi chiar şi
cea europeană), precum şi fitosociologia românească.
La fel, au câştigat şi studenţii, beneficiind de cel puţin trei importante surse
bibliografice, mult mai actualizate şi mai bine concepute.
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A pierdut doar fragila relaţie de prietenie dintre cei doi foşti colegi de studenţie (!),
dar a fost o pierdere care, per ansamblu, a meritat!
Nu credeţi, oare, că perioada prezentă merită să fie marcată şi de o polemică
ştiinţifică, constructivă şi dinamizatoare, nu doar de polemica politică? Nu de dragul
polemicii de faţadă, aşa cum o fac politicienii noştri, ci de dragul progresului ştiinţelor
noastre, de dragul adevărului ştiinţific, de dragul tinerilor ce ne urmează şi chiar spre
cinstirea magiştrilor noştri, care au întemeiat sau dezvoltat şcoli cu care noi încă ne mai
mândrim!
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Originea şi geneza landschaftului natural-cultural din
Transilvania
LÁSZLÓ RÁKOSY
Summary
The agri-cultural landscape of Transylvania harbours a particularly
high biodiversity, which has become well known in the last years at national
and international levels. The author tries to identify the main causes which
shaped the semi-natural habitats of Central and Eastern Europe, emphasizing
Transylvania, from the postglacial period to the present time. Three main
factors have been identified, which have contributed to the forming of the
agri-cultural landscape: edaphic factors, wild herbivores and humans with
domestic herbivores and their different practical activities and traditions
specific for each geographical region. For woods and grasslands there are
plenty of concrete examples of these factors shaping the ecological structures
and composition in characteristic species. The upkeep of the ecological
structures and species richness, typical to the cultural landscape, can be done
only by maintaining the traditional activities which have generated them.

Keywords: etno-ecosistems, natural-cultural landscape, biodiversity, antropical
impact, origin and evolution of landscape, Transilvania, Carpatian Basin

Introducere
Landschaftul cultural sau peisajul cultural sunt termeni utilizaţi de ecologia culturală
sau etnoecologie (GRAGSON & BLOUNT 1999, SUTTON & ANDERSON 2010), reprezentând şi
unul dintre obiectele de studiu al acestei noi discipline de graniţă. Prin landschaftului
cultural sau peisajului cultural se înţelege un fragment din natură, modelat de om, în timp,
pentru satisfacerea nevoilor socio-culturale şi de subzistenţă. Omul preistoric a început
procesul de transformare a naturii, proces desăvârşit de omul actual, numit uneori şi modern
(cu sens mult diferenţiat şi diferenţiabil). Pentru a rămâne în sfera peisajului naturalcultural, transfomarea suferită de natură sub presiunea umană trebuie să fie moderată, adică
să permită menţinerea echilibrului natural, concretizat prin existenţa unei biodiversităţi
ridicate şi printr-o dinamică naturală a ecosistemelor. Acestui stadiu de interferenţă naturăom i se potriveşte mai bine termenul de peisaj natural-cultural, amprenta naturală fiind încă
foarte bine reprezentată. Ecologii utilizează în acest sens expresia „ecosisteme
seminaturale”, care reflectă mai mult starea ecosistemelor naturale afectate de om dar nu şi
efectul diferenţiat al activităţilor tradiţionale, uneori cu nuanţe etnice. Vorbim despre
peisaje natural-culturale, în cazul ecosistemelor modificate prin activităţi tradiţionale,
extensive, desfăşurate pe suprafeţe mici, fără utilizarea pe scară largă a monoculturilor şi
pesticidelor. Limita, graniţa, dintre peisajele culturale cu aspect natural, generate de
activităţi tradiţionale extensive şi cele intensive, industrializate, orientate spre producţie
maximă pe suprafeţe întinse, este greu de determinat şi trasat. Noţiunea de landschaft
cultural sau natural–cultural, poate fi mai uşor înţeleasă şi vizualizată de locuitorii din
România, având în faţă peisajul satelor din zona colinară, caracterizate prin proprietăţi cu
suprafeţe mici, difetit utilizate, de unde structura mozaicată, exploatate în mod tradiţional,
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extensiv, pentru asigurarea unei producţii care rareori excede nevoile familiale. Deoarece în
asemenea situaţii nu mai poate fi vorba de un peisaj natural, omul modificându-l în mod
semnificativ, dar nici preponderent cultural, aspectul natural fiind bine conservat şi încă
funcţional, preferăm utilizarea termenului de peisaj natural-cultural. Aşa cum foarte bine
arăta GODART & DECONINCK (2002), peisajul este privit în mod diferit de către geografi,
turişti, protecţionişti, ingineri amenajişti, ecologi, artişti etc. şi că el este de fapt un loc „de
lectură interdisciplinară” (CRISTEA 2007).
Acest tip de structură, atât de răspândit încă în România, face parte din peisajul
natural-cultural, de care ne vom ocupa în cele ce urmează. Ecosistemele din peisajul
natural-cultural sunt mai numeroase, mai aproape de starea naturală, mai stabile şi mai
diverse şi nu se suprapun cu ecosistemele sau fragmentele de ecosisteme abordate prin
ecologia urbană sau ecologia rurală (ecologia comunităţilor sau aşezărilor umane). In
procesul de geneză a ecosistemelor natural-culturale, activităţile tradiţionale au avut un rol
esenţial, acestora revenindu-le şi rolul de a le menţine şi direcţiona evoluţia.

Pădurile
Ţinutul carpato-danubian, de la Tisa şi până la ţărmul Mării Negre a fost înainte cu
2-3.000 de ani acoperit de păduri. Fără a specifica în ce perioadă, E. POP (1942) afirmă că,
“altă dată” pământul românesc trebuia să fi fost acoperit cu păduri în proporţie de 60-70%.
Probabil întregul spaţiu carpato danubian, exceptând partea din Bărăgan şi stepa Burnazului
era acoperit cu cca 2500-3000 de ani în urmă de diferite tipuri de pădure care unea
molidişurile Carpaţilor cu pădurile aluviale din lunca Dunării şi afluenţii acesteia.
Primele informaţii scrise referitoare la aspectul peisajului natural dintre Dunăre şi
Carpaţii ne sunt furnizate de cronicarii romani. Astfel, istoricul antic Florus, consemnează
ca în anul 75-74 i.H. proconsulul Macedoniei, Scribonius Curio, ajunge cu armata sa la
malurile Dunării în zona Banatului sau Olteniei, temându-se să o treacă din cauza
întunecimii codrilor care se întindeau pe malul opus (FLORUS 1969). Numeroşi cornicari
relatează în scrierile lor referitoare la Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea sau
Banat, despre păduri de nepătruns pe care locuitorii le ştiau folosi întru apărarea lor. In
lucrarea “Istoria pădurii româneşti” (GIURESCU, 1976) găsim numeroase citări referitoare la
relatările cronicarilor şi istoricilor din perioada daco-romană, prestatală şi statală.
Emil Pop şi şcoala palinologică românească formată de el, a reuşit să explice în mare
parte, distribuţia spaţială şi temporală a pădurilor în spaţiul carpato-danubian (POP 1945,
1960, BOŞCAIU et al.1968, FĂRCAŞ et al. 2006, TANŢĂU 2006 ş.a.). Aspectele ecologice,
ecoprotective şi uneori chiar bioistorice au fost studiate mai ales în cazul pădurilor de fag
(BOŞCAIU et al. 1982, PAUCĂ-COMĂNESCU 1989), imboldul fiind dat de BORZA (1932).
Există şi câteva lucrări monografice referitoare la pădurile din România (CHIRIŢĂ 1981) sau
lucrări de sinteză cu referiri la protecţia şi dezvoltarea durabilă a pădurilor (ANTONESCU
1894, GIURGIU 1978, 1995).
FILIPAŞCU (1969) a încercat să prezinte structura pădurilor carpatine în corelaţie cu
cauzele generatoare ale acestor structuri. In studiul său zooistoric, FILIPAŞCU (1969, 1981)
face apel la surse şi dovezi paleontologie, la documente, cronici şi însemnări istorice, la
toponime, la etimologia cuvintelor, precum şi la folclor. Astfel, Filipaşcu poate fi
considerat unul dintre puţinii biologi-ecologi care au intuit importanţa acestor studii cu
valoare bioistorică.
Din numeroasele lucrări palinologice (BARTMUS 1994, BOŞCAIU et al.1968,
DIACONEASA 1977, FĂRCAŞ et al. 2006, TANŢĂU 2006 s.a.) se poate concluziona că, după
începerea topirii gheţarilor aparţinând ultimei glaciaţiuni, în tardiglaciar (15.000-10.000 ani
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în urmă), vegetaţia lemnoasă din ţara noastră era alcătuită în cea mai mare parte din pinete
(faza pinului), extinse de la câmpie la munte, cu prezenţe insulare de molid, zâmbru, larice,
mesteacăn şi salcie, structură corespunzătoare unui climat rece. Faza pinului este succedată
de faza pin-molid (10.000-9.000 ani), urmată de faza molidului cu stejărişe mixte şi alun
(9.000-5.000 ani), faza molidului cu carpen (5.000-2.700 ani) şi faza molidului- fagului şi
bradului (2.700 ani – prezent). Studiile palinologice şi datele bioistorice relevă faptul că
structura şi zonarea actuală a vegetaţiei şi faunei specifice Transilvaniei şi implicit Europei
central-estice s-a conturat în urmă cu cca. 3.000-4.000 de ani. Este firesc să ne întrebăm
cum s-a ajuns de la o structură pronunţat silvestră (peste 75% pădure) la structurile din
prezent, în care pădurea nu mai reprezintă mai mult de 27% în Transilvania.
După părerea noastră, dar şi a altor naturalişti, pe lîngă focul natural şi cel pus
intenţionat de omul neolitic, în modelarea landschaftului natural, animalele erbivore au avut
un rol hotărâtor, comparabil cu cel avut de turmele omului modern. Prin landschaft sau
peisaj natural înţelegem structura, funcţionalitatea şi dinamica ecosistemelor naturale fără
intervenţia sau influenţa (perceptibilă) a omului modern. Prima intervenţie umană masivă
asupra faunei din Europa, coroborată cu înrăutăţirea climei, a avut loc în ultima perioadă
glaciară, acum cca. 40.000 ani, perioadă care corespunde cu imigrarea omului modern. In
holocen (acum 10.000 ani) dispăruseră deja mamuţii, elefanţii şi rinocerii, iar populaţiile de
măgar sălbatic (Equus hydruntinus), cerb uriaş (Megaloceros giganteus) şi urs de peşteră
(Ursus spelaeus) se aflau în pragul extincţiei, ca urmare a schimbărilor climatice şi a
vânării lor de către omul preistoric. Vânătoarea şi vânătorii au fost un factor important de
modelare a peisajului natural-cultural din emisfera nordică (MÜLLER 2009). Putem supune
că deja în urmă cu 10.000 de ani în Europa nu mai exista nici un peisaj natural neafectat de
om. ELLENBERG (1996) consideră latenţa fagului, a cărui prezenţă este atestată palinologic
încă din interglaciarul timpuriu, ca fiind datorată efectului elefanţilor şi altor erbivore de
talie mare precum şi incendiilor. După dispariţia erbivorelor mari la sfârşitul ultimei ere
glaciare, dar şi prin favorizarea diseminării de către om, fagul se extinde în detrimentul
stejarului, ulmului, teiului, frasinului, arţarului şi arinului.
Care sunt atunci animalele care ar fi putut avea o influenţă atât de mare asupra
modelării peisajului natural. In urmă cu peste 2000 de ani, tarpanul (calul sălbatic) (Equus
ferus), zimbrul (Bison bonasus) şi bourul (Bos primigenius) formau turme de zeci de mii de
exemplare (BUNZEL-DRÜCKE et al. 2008), cu efecte masive asupra pădurilor şi mai ales
asupra poienilor, pe care le-au modelat apoi în pajişti. Zimbrul fiind strâns înrudit cu
bizonul american, ne putem imagina turme uriaşe, migratoare, păşunând în habitatele
deschise din Dobrogea, Moldova, Transilvania sau Banat (SZALAY 1916, 1941). După
dispariţia calului, măgarului, bourului şi zimbrului, rolul lor a fost continuat de efectivle
mari de cerbi carpatini, cerbi lopătari şi căpriori, menţionete în unele cronici ale timpului.
Eruditul Nicolaus Olahus (1536), în lucrarea „Hungarica” menţionează că pe şesurile din
împrejurimile Timişoarei se puteau vedea turme de cerbi şi ciute, căpriori şi căprioare care
ajungeau până la peste trei-patru mii de capete (FILIPAŞCU 1981, p.49). Este foarte probabil
ca, sub presiunea acestora şi a celorlalte erbivore sau omnivore (cerb, lopătar, căprior,
muflon, capra neagră, mistreţ, urs, castor), suprafaţa împădurită să fi fost chiar mai mică,
extinzându-se după ce o parte dintre aceste animale au fost drastic împuţinate şi în final
exterminate de către om. Desigur, activitatea şi efectul speciilor menţionate asupra
vegetaţiei nu este identic. Se diferenţiază specii consumatoare de frunze, lăstari, fructe şi
organe de înmagazinare (rizomi, bulbi etc), altele consumatoare de ierburi, precum şi specii
omnivore, fără preferinţe deosebite (mistreţul, ursul). Consumatorii de graminee (bour,
zimbru, măgar, cal) generează şi menţin păşuni, împiedecând derularea succesiunilor
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naturale. Efectul speciilor care formează turme cu efective mari (zimbru, bour, cerb,
lopătar, cal, măgar, muflon) este similar cositului. Castorii pot duce la modificarea
cursurilor de apă şi la formarea zonelor înmlăştinite.
Din moment ce s-au găsit morminte sau gropi cu oseminte aparţinând la zeci şi sute
de bouri, zimbrii sau cerbi ucişi de om cu arme rudimentare, iar pereţii numeroaselor
peşteri înfăţişează turme ale acestor animale, este uşor de presupus că efectivele lor erau
mari. Fiind vorba de populaţii naturale, iar presiunea omului neolitic era la început destul
de slabă, ne întrebăm desigur care erau mecanismele naturale de reglare a densităţilor
populaţionale. Productivitatea primară, condiţiile climatice mai ales din timpul iernilor (ger
şi strat gros de zăpadă), prădătorii, bolile şi paraziţii asigurau cu succes densităţile optime.
Erbivorele reglează aşadar structura şi compoziţia specifică covorului vegetal, imprimând
landschaftului o trăsătura particulară. Pe de altă parte erbivorele pot fi considerate specii
cheie, care creează şi menţin medii de viaţă pentru alte vieţuitoare (BUNZEL-DRÜCKE et al.
2008). Ele crează şi menţin un mozaic dinamic şi eterogen de habitate de la stepă la pădurea
închegată.
Pa lângă efectul animalelor erbivore, structura, compoziţia specifică, dinamica şi
suprafaţa pădurilor a fost influenţată de relief şi factorii edafici şi bineînţeles de om.
Pe lîngă condiţiile climatice şi ecologice determinate de altitudine, expoziţie şi
înclinaţia pantei, substratul şi solul au un rol hotărâtor în formarea pădurilor. Versanţii
stâncoşi foarte abrupţi, mai ales cei cu expoziţie sudică nu au permis formarea unor păduri
închegate, rămânând în mare parte neîmpăduriţi. Solurile sărăturate sau zonele mlăştinoase
nu au favorizat dezvoltarea pădurilor, menţinându- se ca locuri deschise prielnice vegetaţiei
ierboase.

Pajiştile şi alte terenuri deschise, neîmpădurite
Din cele relatate mai sus, reise clar că spaţiul geografic al Transilvaniei, ca de altfel
al României, deşi foarte bine împădurit, a lăsat loc şi spaţiilor neîmpădurite, ocupate de
vegetaţie ierboasă sau tufărişuri în amestec cu pajişti de diferite tipuri. Pajiştile se formează
în mod natural, acolo unde vegetaţia lemnoasă înaltă nu întâlneşte condiţii ecologice
prielnice pentru a se instala şi dezvolta. Condiţii inadecvate pădurilor se întâlnesc acolo
unde media temperaturilor anuale este prea scăzută (ex. subalpin-alpin cu pajişti subalpinapline), pe soluri săraturate (pajişti de săratură), pe soluri prea umede (zone înmlăştinite sau
mlaştini) sau prea uscate pentru instalarea pădurilor, pe soluri foarte bogate in metale grele,
pe pante cu dinamică erozională ridicată (soluri argiloase, nisipoase) sau stâncării abrupte,
care nu permit formarea unei cantităţi suficente de sol. Savanele şi stepele reprezenită
formaţiunile fitogeografice cu suprafeţele cele mai intinse ocupate de pajişti.
In general, originea pajiştilor din Transilvania poate fi pusă pe seama a trei factori:
edafici,
animalele erbivore sălbatice, mai ales „macromamifere erbivore”
omul şi animalele erbivore domesticite, împreună cu tradiţiile şi practicile
tradiţionale de utilizare a terenurilor
Dat fiind valoarea lor conservativă, în cele ce urmează ne vom referi cu precădere la
pajiştile xerofile şi xero-mezofile sau pajişti de stepă secundară.
Este îndeobşte cunoscut şi acceptat că stepa eurasiatică propriu-zisă are graniţa sa
vestică naturală pe fâşia estică a graniţei României, întinzându-se peste Ukraina şi Rusia
până în Mongolia. Reiese astfel clar, că, deşi multe denumiri de specii de plante şi animale
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prezente în Transilvania, Ungaria şi estul Austriei poartă denumiri populare legate de stepă,
habitatele şi vegetaţia din aceste regiuni geografice nu se încadrează stepei climatice.
Stepele primare sunt determinate climatic (precipitaţii, temperatura, evaporaţie) de
unde şi denumirea de stepe climatice. Solurile stepei climatice sunt de regulă cernoziomuri,
bogate în săruri minerale şi substanţe nutritive, care atunci când beneficiează de apă
suficentă determină o productivitate remarcabilă. Condiţii climatice (oligoclimatice, pentru
a le diferenţia de microclimă) oaerecum asemănătoare, dar nu identice, apar în Transilvania
şi în regiunea panonică pe suprafeţe mici, fiind determinate de substratul bogat în carbonaţi
şi silicaţi. Astfel, se formează ochiuri cu vegetaţie ierboasă asemănătoare celei stepice, pe
stâncării şi versanţi cu expoziţie sudică, pe soluri nisipoase, sărăturate, pe loess sau pietriş
aluvionar. Datorită solurilor neprielnice asemenea formaţiuni ecologice, cu distribuţie
insulară pe suprafeţe mici, au fost numite stepe de substrat sau stepe edafice. In cadrul lor
se pot diferenţia pajişi sau pajişti cu tufărişuri xero-termofile sau mezo-xero-termofile până
la mezofile. Deseori insulele cu vegetaţie ierboasă caracteristică stepei edafice ocupă
luminişurile din cvercetele mai puţin compacte. Preluând modelul rusesc, asemenea
formaţiuni ecologice (rarişti de cvercete, tufărişuri şi vegetaţie ierboasă xero-termofilă sau
mezo-xero-termofilă) au fost numite păduri de stepă „Waldsteppe” (WENDELBERGER
1959).
Cea mai mare parte din pajiştile cu caracter stepic din Transilvania şi regiunea
panonică s-au instalat şi format pe locul pădurilor defrişate de om şi utilizate ca păşuni
extensive sau fânaţe, de unde denumirea de stepă secundară sau „pajişti stepizate” cum le
numeşte CRISTEA (1991). Fiind formate şi menţinute prin intervenţia omului, stepele
secundare nu pot exista fără activităţile care le-au menţinut (păşunat, cosit). Aşa cum am
arătat mai sus, înainte de utilizarea pajiştilor naturale sau a celor create prin defrişare de
către om, erbivorele sălbatice, au asigurat rolul turmelor erbivorelor domesticite.

2.2. Originea elementelor stepice
Dacă nu putem vorbi de stepă climatică, atunci de unde şi cum au ajuns în stepa
secundară (edafică) unele specii caracteristice stepei climatice?
Numeroşi botanişti s-au aplecat asupra acestei probleme, încercând să explice
prezenţa habitatelor, asociaţiilor vegetale şi speciilor de plante cu caracter stepic din
Transilvania şi/sau regiunea panonică (BORZA 1929,1936,1959; BORHIDI 1968;
NIEDERMEIER 1983; POP 1932; Soó 1967; ZÓLYOMI 1953,1964; WENDELBERGER 1954,
1959,1973, 1985 ş.a.). Cercetări în vederea explicării originii speciilor animale, mai ales
nevertebrate, în pajiştile cu caracter stepic din Transilvania şi întreg bazinul carpatic au
realizat şi publicat RÁKOSY & VARGA (2006), SCHMITT & VARGA (2010), VARGA (1997,
2003), VARGA & RÁKOSY (2008).
Combinând datele şi argumentele furnizate de SOÓ (1967) cu cele personale,
WENDELBERGER (1985) enumeră 4 etape de pătrundere a elementelor stepice estice în
bazinul panonic:
1. Speciile de Artemisia şi Chenopodium au pătruns în glaciarul târziu, caracterizat
printr-o climă rece şi uscată, prin estul Europei formând elementele de bază ale stepei reci
(WENDELBERGER 1985) interferând cu pădurile de pin, mesteacăn şi salcie, generând aşa
numitele păduri boreale de stepă. Asemenea formaţiuni vegetale au fost identificate nu
numai în România (TANŢĂU et al. 2003, FEURDEAN et al. 2007a), dar şi în alte regiuni din
sud-estul Alpilor, Moravia sau Ungaria (WILLIS & ANDEL 2004, SÜMEGI & RUDNER 2001).
Prezenţa polenului de pin, mesteacăn, salcie, arin, ulm în glaciarul târziu (Weichsel) indică
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existenţa certă a unor refugii glaciare insulare chiar şi în Transilvania (FĂRCAŞ et al.2006,
TANŢĂU 2004).
2. In prima etapă a perioadei de încălzire postglaciară au pătruns elementele stepice
propriu-zise, urmând culoarul Dunării. Astfel, se formează şi se încheie etapa stepei
climatice din bazinul panonic şi carpatic.
3. In postglaciarul mediu, stepa primară este invadată de de pădure generând
silvostepa. In aceaşi perioadă are loc şi pătrunderea tufărişurilor submediteraneene în
zonele carstice. In perioadele ulterioare de răcire, vegetaţia stepică se retrage şi se restrânge
spre zonele edafice, relictare (loess, stânci, dune de nisip, sărături).
4. In timpurile istorice, omul prin activităţile sale a favorizat extinderea vegetaţiei cu
caracter stepic în dauna pădurilor, generând aşa numita stepă cerealieră (stepă culturală).
Concomitent cu extinderea speciilor stepice din nucleele relictare, are loc şi pătrunderea
unor specii din stepele estice.
Cercetări palinologice şi filogeografice recente, relevă existenţa unor refugii glaciare
în sudul Carpaţilor, precum şi în Transilvania. Identificarea în Carpaţi a polenului de
Quercus, Fraxinus, Tilia, Acer şi Corylus şi datarea lui la vârste cuprinse între 11. 000 şi
10.000 ani, presupune existenţa unor refugii situate în apropierea Carpaţilor. Asemenea
refugii au putut exista chiar în sudul Carpaţilor sau în regiunea colinară a Carpaţilor
(Feurdean et al. 2007b) sau bazinului carpatic. In ultimii ani, palinologii şi geneticienii au
arătat că fagul (Fagus sylvatica) a avut multiple refugii insulare, unele chiar şi în Mţii
Apuseni, în sudul Moraviei şi Boemiei (SCHMITT & VARGA 2010; VARGA 2010). In
regiunea panonică, paleoecologii au identificat şi fragmente de păduri de foioase care
constituiau pădurile boreale de stepă ( SÜMEGI & RUDNER 2001; WILLIS & van ANDEL
2004; WILLIS et al. 2005). Multiple refugii glaciare au avut şi speciile de animale vertebrate
şi nevertebrate. Bine studiat pe baza izoenzimelor (allozyme) este cazul lepidopterului
Erebia medusa, pentru care au fost identificate multiple centre de diferenţiere în perioada
Würm. Astfel de centre s-au concretizat pentru Carpaţi, Alpi şi Peninsula Balcanică
(SCHMITT & SEIZ 2001, SCHMITT et al. 2007). In sudul Carpaţii Meridionali şi sud-estul
Munţilor Apuseni E. medusa, a avut cu certitudine asemenea refugii care au funcţionat ca
centre de diferenţiere genetică. Şi pentru alte specii silvicole au fost identificate refugii în
Europa centrală (STEWARD&LISTER 2001) şi central estică. Astfel, recent (VÖRÖS et al.
2006; HOFMAN et al. 2007), au dovedit că speciile genului Bombina din Europa au
supravieţuit nu numai în refugiile clasice din Balcani şi Apenini, dar şi în sudul şi sud-estul
Carpaţilor, prin două clade diferite (VARGA 2010), de unde au asigurat recolonizarea
regiunilor din nord. Este tot mai des acceptată ipoteza că în ultima perioadă glacioară,
bazinul carpatic a adăpostit unele microcentre refugiale, în care au supravieţuit sub formă
de relicte inclusiv structuri asemănătoare stepei. In postglaciar, populaţiile expansioniste
din centrele refugiale sudice (mediteraneene) s-au suprapus şi amestecat cu cele din bazinul
carpatic, fapt dovedit azi de unele diferenţieri genetice, infrasubspecifice, evidenţiate la
asemenea populaţii de plante şi animale (SCHMITT et al. 2007, SÜMEGI & RUDNER 2001;
VARGA 2010, WILLIS & van ANDEL 2004; WILLIS et al. 2005). Asemenea refugii glaciare
au existat în Mţii Apuseni şi în sudul Carpaţilor Meridionali mai ales în sud-vestul acestora
(Mţii Banatului). Afirmaţia se bazează pe existenţa numeroşilor taxoni subspecifici bine
diferenţiaţi de taxonii situaţi mai la sud. Dintre lepidoptere, Erebia melas runcensis din Mţii
Apuseni şi E. melas carpathicola din Carpaţii Orientali sunt genetic mai apropiate una de
alta şi mai îndepărtate decât E. melas melas de la Băile Herculane, ceea ce dovedeşte o
evoluţie de sine stătătoare a taxonilor din nord, într-un refugiu glaciar propriu. Exemplele
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de genul celui prezentat se înmulţesc de la an la an, concomitent cu aprofundarea
cercetărilor izoenzimatice comparative, respectiv a celor filogeografice.

Extinderea pajiştilor seminaturale prin activitatea umană
Am arătat deja rolul substratului, solului, microclimatului, precum şi al animalelor
erbivore sălbatice în formarea pajiştilor naturale. După etapa reducerii animalelor erbivore
datorită vânatului şi uneori a factorilor de mediu neprielnici, probabil că suprafeţele
terenurilor deschise s-a redus, pădurea extinzându-se. Procesul acesta nu a fost însă de
lungă durată, deoarece populaţiile nomade ale omului preistoric devin sedentare, exercitând
o presiune din ce în ce mai mare asupra naturii din apropierea aşezărilor. In Bazinul
carpatic, păşunatul cu animale domestice şi cultivarea terenurilor a început, probabil cu 67.000 de ani în urmă (ILLYÉS et al. 2007). Regiunile climei meditereneeane şi
submediteraneene, adică acolo unde au crescut şi cresc viţa sălbatică (Vitis sylvestris),
măslinul şi gramineele cerealiere sălbatice au reprezentat leagănul civilizaţiei europene.
Strugurii au constituit un aliment important utilizat de omul preistoric culegător.
Descoperirea procesului de fermentaţie şi apoi a obţinerii vinului, utilizat la început în
procese religioase de grup, a stimulat interesul şi ridicat importanţa culturii viţei de vie. Dea lungul Dunării şi în Subcarpaţi, viţa de vie a fost folosită în urmă cu mai bine de 7000 de
ani. Afirmaţia este susţinută prin descoperirea seminţelor de viţă de vie în vasele de
ceramică de la Cucuteni şi Vădastra (FLORESCU ZIDUREAN & DEMETERCA 2007). Nu este
de mirare, că Mircea Eliade consideră spaţiul danubiano-pontic (Tracia) drept regiune de
origine a cultului dionisiac şi implicit a cultivării viţei de vie şi a producerii de vin. Probabil
şi mai veche este cultura viţei de vie în bazinul Nilului.
Pentru cultivarea viţei de vie, pădurea a fost mereu sacrificată de om. Astfel au
crescut suprafeţele deschise, situate pe pante cu expoziţie sudică, în zone prielnice cultivării
viţei de vie. Fiind vorba de o cultură extensivă, plantele xero-termofile şi mezo-xerotermofile au profitat şi şi-au extins arealul.
Am insistat asupra culturii viţei de vie, deoarece, în general se accentuează rolul
cerealelor, omiţând sau neglijând viţa de vie.
Pentru a face loc culturilor cerealiere, a livezilor, a viţei de vie, a păşunilor şi
fânaţelor, omul a defrişat suprafeşe întinse de pădure cu mult înainte de Hristos. In perioada
istorică au fost deasemenea câteva etape în care pădurea a fost puternic afectată de
intervenţia omului. Perioada Imperiului Roman a costituit pentru pădurile Europei un foarte
puternic impact negativ (defrişarea a cca 25% din suprafaţa împădurită), din care regiunile
mediteraneene nici nu şi-au mai revenit (KÜSTER 1999). In evul mediu, sec. XI-XII
păşunatul şi îngrăşatul animalelor domestice în păduri, precum şi colectarea seminţelor
(ghindă, jir) şi frunzarului, reprezintă un nou impact major asupra pădurilor de foioase
(KÜSTER 1999) cu efecte asupra structurii forestiere. Astfel, pădurile cu structura naturală
sunt înlocuite cu păduri luminoase, cu un bogat strat arbustiv şi ierbos. După defrişare, în
scopul terenurilor arabile utilizate 2-3 ani pentru cereale (ovăz, orz, hrişcă), terenurile sunt
ocupate din nou de păduri tinere, care, din cauza repetării ciclului de utilizare deja
menţionat (10-30 ani), nu ajung să formeze arborete mature şi închegate (KÜSTER 1999). O
altă perioadă cu defrişări masive au reprezentat-o secolele XVIII-XIX în care scoarţa
diverselor specii de stejar era folosită pentru extragerea taninurilor necesare industriei
tăbăcitului, pădurile de 20 de ani fiind astfel sacrificate pentru scoarţă şi lemn de foc. In
sec. XVI-XVIII defrişările masive afectează mai ales făgetele, necesare producerea
cărbunelui de lemn (mangan) prin arderea incompletă a lemnului în bocşe. Defrişările
pentru lemn de foc sunt accentuate şi de scăderea temperaturiilor medii anuale datorită
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microglaciarului din această perioadă. Prioada manganului se suprapune cu primul impuls
al industriei siderurgice (sec. XVI) şi durează până la utilizarea pe scară largă a carbunilor
fosili (KÜSTER 1999). Exceptând cele trei etape majore, pădurile din Europa au suferit în
perioadele de război, mai ales înainte şi după primul şi al doilea război mondial, cererea
pentru lemn utilizat ca material de construcţie fiind foarte mare. Din a doua jumătate a sec.
XIX încep preocupările pentru împădurirea versanţilor despăduriţi.

Declinul habitatelor cu caracter stepic şi al biodiversităţii acestora
Până în perioada istorică a „revoluţiei industriale” din secolul XVIII, în condiţiile
Europei centrale şi central estice, omul, prin activităţile sale, poate fi considerat un factor
stimulativ al biodiversităţii. Mai mult, omul, prin practici şi tradiţii regionale a creat o
anumită biodiversitate - biodiversitatea culturală (CRISTEA 2007), constând în specii, rase şi
soiuri create, respectiv în tipuri particulare de ecosisteme.
Cu toate că a contribuit la dispariţia unor mamifere mari, prin sporirea tipurilor de
habitate, de cele mai multe ori în dauna pădurilor închegate, a favorizat pătrunderea
speciilor caracteristice terenurilor deschise. Astfel, a crescut semnificativ numărul taxonilor
de origine mediteraneană, a celor originare din stepele estice (eremiale), dar şi din regiunie
montane din vestul Asiei (xeromontane).
Ca urmare a industrializării şi a creşterii necesarului de hrană pentru o populaţie
umană din ce în ce mai numeroasă, agricultura tradiţională extensivă care a favorizat
biodiversitatea, este înlocuită treptat de cea intensivă, bazată pe mecanizare şi chimizare.
Acest proces induce un puternic declin al bogăţiei de specii şi transfomarea peisajului
cultural mozaicat într-un peisaj agricol al monoculturilor întinse. Utilizarea pe scară largă a
pesticidelor în agricultură şi silvicultură, supraexploatarea, fragmentarea şi distrugerea
habitatelor a dus la exterminarea locală a numeroase specii de plante şi animale, mai ales în
ţările puternic industrializate.
In Transilvania, industrializarea a fost legată de cooperativizare, care a afectat numai
regiunile geografice prielnice practicării agriculturii pe suprafeţe extinse. Astfel, în
regiunile colinare şi mai ales cele submontan-montane s-a continuat practicarea unei
agriculturi extensive, în mare parte de subzistenţă, care a menţinut şi favorizat păstratea
unei biodiversităţi ridicate.
Situaţia se schimbă însă din nou, după 1989, când proprietarii de terenuri îşi
redobîndesc proprietăţile, iar sistemul agriculturii colectivizate dispare. In primii 5-7 ani
după 1989, micii proprietari utilizează terenurile extensiv, în mod tradiţional. Importul de
alimente ieftine (mai ales carne, lapte şi făină) subvenţionate în ţările exportatoare a dus la
abandonul terenurilor mici şi mijlocii, prin neutilizarea lor ca păşuni, fânaţe sau terenuri
agricole. Această situaţie se manifestă şi în zonele montane, unde micile gospodării sunt
rând pe rând abandonate. In zona montană, molidişurile se instalează peste păşuni şi fânaţe
(BAUR et al. 2006), iar în regiunea colinară, tufărişurile de porumbar (Pinus spinosa),
păducel (Crataegus monogyna) şi specii de măcieş (Rosa sp.) (CREMENE et al. 2005).
Inainte de instalarea vegetaţiei arbustive, structura asociaţiilor vegetale ierboase se modifică
în sensul îndesării şi compactării, ceea ce duce la eliminare a numeroase specii mai puţin
combatante şi la scăderea biodiversităţii (SCHMITT & RÁKOSY 2006). Abandonului
terenurilor agricole şi schimbările determinate de acest proces la nivelul biodiversităţii este
o problemă europeană, cu consecinţe grave (Stoate et al 2010). Diferitele scenarii şi
consecinţele acestora asupra lepidopterelor din România au relevat importante schimbări cu
pierderea unor elemente valoroase pentru biodiversitatea ţării (SCHMITT & RÁKOSY 2006).

32

Efecte asemănătoare abandonului terenurilor se manifestă şi în cardul unor rezervaţii
naturale lipsite de planuri de management aplicate sau care deţin planuri greşit concepute şi
aplicate (sau neaplicate). Exemplificăm afirmaţia de mai sus prin câteva renumite rezervaţii
ştiinţifice din Transilvania.
Rezervaţia de la Suatu, constituită oficial în 1932 pentru conservarea endemitului
Astragalus peterfi şi a altor specii cu caracter stepic, rare şi foarte rare în Transilvania, a
beneficiat până prin 1985 de un cosit târziu (luna august), iar după această dată de un
păşunat extensiv ilegal, practicat de câteva animale (vite şi cai) ale localnicilor din proxima
vecinătate. In anul 2000 se derulează un proiect care are ca obiectiv elaborarea unui plan de
management în vederea conservării biodiversităţii acestei excepţionale arii protejate. In
planul de management a fost inclus şi realizat parţial un gard din sârmă ghimpată cu scopul
de a nu mai permite pătrunderea erbivorelor domestice în perimetrul rezervaţiei Suatu I.
Acelaşi plan de management mai prevede cîteva aberaţii dintre care menţionăm constituirea
gardurilor vii din Forsythia şi Spiraea sau lărgirea sursei de nectar prin introducerea
speciilor alohtone precum Buddleia davidii (MIHUŢ et al. 2001), plantă originară din sudestul Chinei, devenită invazivă în Marea Britanie, SUA şi Australia. Eliminarea păşunatului
extensiv şi a cositului din luna august a favorizat dezvoltarea masivă a unor specii cu succes
concurenţial (Brachypodium pinnatum, Calamagrostis epigeios, Stipa sp.) în detrimentul
speciilor ţintă, strict protejate, a căror densitate s-a redus în mod alarmant, pe suprafaţa
protejată. Cu totul altfel stau lucrurile în afara rezervaţiei, pe terasele viticole abandonate,
păşunate din când în când de vitele şi caii localnicilor.
Situaţii asemănătoare au fost generate de lipsa oricărei utilizări a terenurilor în
rezervaţia botanică „Fânaţele Clujului”, precum şi în rezervaţia mixtă „Cheile Turzii”. In
Cheile Turzii lipsa păşunatului extensiv pentru o perioadă scurtă de timp, cu un efectiv
controlat de oi se repercutează mai ales asupra Povârnişului „Emil Pop”, deosebit de bogat
în specii xero-termofile, xero-montane şi pe platoul rezervaţiei unde tufărişurile de
porumbar şi păducel invadează pajiştea. Ingrădirea ariilor protejate de tipul pajiştilor şi
interzicerea oricărei forme controlate de utilizare a terenurilor duce la reducerea
biodiversităţii şi la pierderea elementelor pentru care acestea au fost create.

Concluzii
Aspectul, structura şi dinamica ecosistemelor din Transilvania şi a regiunilor
geografice învecinate, este rezultatul unui lung proces natural şi antropic, cel antropic
devenind preponderent în ultimii 3.000 de ani. Agricultura tradiţională de subzistenţă a
favorizat crearea şi menţinerea unor structuri ecologice diferenţiate, care au dus la creşterea
biodiversităţii. Se poate spune că în perioada 1995-2000, biodiversitatea din Transilvania a
atins apogeul secolului XX tocmai datorită peisajului natural-cultural de tip mozaicat,
imprimat de activităţile agricole şi culturale tradiţionale. După această perioadă,
diversitatea se reduce progresiv cu neutilizarea şi abandonul pe termen lung a terenurilor,
cea ce duce la pierderea unor structuri valoroase, existente numai prin menţinerea
activităţilor agricole extensive, tradiţionale (cosit, păşunat, cultivarea alternativa a unor
suprafeţe mici, etc.)
Pentru împiedecarea declinului diversităţii ecosistemice, genetice şi specifice se
impune menţinerea structurilor caracteristice landschaftului natural-cultural de tip mozaicat,
prin dinamizarea şi încurajarea micilor proprietari de terenuri, pentru o utilizare tradiţională
a terenurilor, inclusiv pentru perpetuarea soiurilor şi raselor clasice.
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Acesta nu este un „moft” al protecţioniştilor, ci o constatare ştiinţifică a ecologiei
actuale: menţinerea unui uşor stress în ecosisteme, generează diversitate şi mecanisme
funcţionale cu rol adaptativ- evolutiv.
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Izopode terestre din bazinul inferior al Arieşului:
cercetări faunistice şi ecologice
NICOLAE TOMESCU, DANIELA MUREŞAN & LUCIAN ALEXANDRU TEODOR
Abstract:
Terrestrial Isopods from the inferior Basin of the Arieş
River: faunal and ecological researches
In the natural habitats (deciduous mixed forest, coppices, rocky
area and meadows) located in the inferior Basin area of the Arieş
River live 12 species of terrestrial Isopods (Ligidium hypnorum,
Hyloniscus riparius, Protracheoniscus politus, Trachelipus wüchtleri,
T. rathkii, T. nodulosus, T. arcuatus, Porcellio scaber, P. spinicornis,
Armadillidium
carniolense,
A.
vulgare,
A.
versicolor
quinqueseriatum). In deciduous mixed forest live 6 species (two
paludicolous species and four sylvan species), in coppices live 11
species (two paludicolous species, five sylvan species, two praticolous
species and two eurytopic species), in rocky area (Cheile Turului) live
6 species (one paludicolous species, three sylvan species and two
praticolous species), in meadows live 6 species (three praticolous
species, two eurytopic species and one sylvan species.
Cuvinte cheie: izopode terestre, specii silvicole, specii paludicole, specii praticole,
specii euritope
Keywords: terrestrial isopods, sylvan species, paludicolous species, praticolous
species, eurytopic species
Cercetări asupra izopodelor terestre din bazinul Arieşului s-au făcut în perioada
1998-2001. Au fost publicate rezultatele cercetărilor referitoare la izopodele terestre din
sectorul superior al bazinului Arieşului (TOMESCU & colab. 2002) şi sectorul mijlociu
(MUREŞAN & TOMESCU 2003).
Cele două sectoare se încadrează ca relief în tipul de zonă montană joasă, cu
altitudini care, în general, nu depăşesc 1000 m şi cu numeroase depresiuni intramontane cu
altitudini cuprinse între 500 şi 700 m. În cele două sectoare domină habitatele de tip
forestier şi pajişti Sectorul inferior al bazinului Arieşului, din zona localităţii Buru – până la
vărsare în Mureş (fig.1), se încadrează în tipul de relief deluros, cu depresiuni submontane
şi relief de câmpie în zona de vărsare a Arieşului în Mureş. În acest sector domină
suprafeţele cultivate. Cercetările noastre au fost făcute în habitate naturale (păduri de
amestec de foioase, zăvoaie şi grohotişuri) şi seminaturale (păşuni). În habitatele studiate au
fost identificate 12 specii de izopode terestre (tab 1).
Deosebirile ecologice existente între sectoarele superior şi mijlociu şi sectorul
inferior se reflectă şi în structura specifică a comunităţilor de izopode. În sectoarele
superior şi mijlociu au fost identificate numai specii de izopode silvicole şi paludicole. Sunt
absente speciile praticole, cu toate că şi aici există numeroase păşuni şi fânaţe (habiatate
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deschise). Şi în aceste habitate trăiesc tot specii silvicole şi paludicole. În sectorul inferior
se găsesc toate tipurile ecologice de izopode terestre, iar în păşuni domină speciile
praticole, caracteristice habitatelor deschise.

Fig. 1. Localizarea staţiunilor cercetate din bazinul inferior al Arieşului: 1. Valea Ierii
(localitatea Buru), 2. Moldoveneşti, 3. Podeni, 4. Corneşti, 5. Cheile Turului, 6. Lunca
Arieşului (localitatea Luncani), 7. Lunca Mureşului (localitatea Gura Arieşului).
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Material şi metode
Caracterizarea habitatelor cercetate
Pădurile se încadrează în tipurile: carpino-făget, goruneto-cărpinet şi stejărişogorunet. Domină speciile de arbori: Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Q.
pubescens, cu exemplare rare de Populus tremula, Betula pendula, Tilia cordata. Stratul
arbustiv este format din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguineus etc.
Stratul ierbos este dezvoltat în funcţie de densitatea arborilor şi arbuştilor. Umiditatea
solului este mai scăzută comparativ cu pădurile din sectorul superior şi mijlociu. În pădurile
din sectorul inferior al bazinului Arieşului, vara se înregistrează perioade de uscăciune în
straturile superioare ale solului, mai puţin în Cheile Turului. S-au făcut cercetări în păduri
din Cheile Turului şi Podeni.
Zăvoaiele din sectorul inferior al bazinului Arieşului sunt formate din speciile de
arbori: Salix alba, S. fragilis, Populus nigra, Alnus glutinosa şi arbuşti: Rosa canina,
Corylus avellana, Crataegus monogyna etc. Stratul ierbos este bogat, cu acoperire de
aproape 100 %, format din specii ierboase higrofile. S-au făcut cercetări în zăvoaie din:
Cheile Turului, Valea Ierii, Corneşti, Lunca Arieşului şi Lunca Mureşului (locul de vărsare
a Arieşului în Mureş).
Grohotişuri. Au fost făcute cercetări în grohotişul din Cheile Turului, situat pe
versantul stâng al cheilor, pe o pantă cu expoziţie sudică şi altitudinea între 550-600 m.
Vegetaţia se încadrează în asociaţiile: Seslerietum-rigidae şi Spireetum-ulmifoliae.
Păşuni. Au fost făcute cercetări pe o păşune din Cheile Turului şi pe o păşune din
zona de vărsare a Arieşului în Mureş. În ambele păşuni insolaţia la suprafaţa solului este
foarte puternică, determinând în perioada de vară-toamnă o scădere drastică a umidităţii
solului. Este un fenomen care afectează izopodele terestre, chiar şi speciile praticole, care
au o mai mare rezistenţă la scăderea umidităţii aerului de la suprafaţa solului. Speciile
ierboase dominante în păşuni sunt: Agrostis tenuis, A. stolonifera, Festuca rubra etc, cu
tufe rare de măcieş şi păducel.
Metode de cercetare
Prelevarea izopodelor terestre s-a făcut cu ajutorul capcanelor Barber. Au fost
amplasate câte 5 capcane în fiecare habitat. Colectarea izopodelor capturate s-a făcut la
intervale de 30 zile. Au fost capturaţi 7235 indivizi, aparţinând la 12 specii (tab. 1). În
sectorul inferior al bazinului Arieşului, în Cheile Turzii, au mai fost citate în plus două
specii de izopode terestre, care nu s-au regăsit în probele prelevate de noi, Androniscus
roseus transsylvanicus RADU 1960 şi Cilysticus convexus DE GEEER 1778 (citate într-o
lucrare anterioară de TOMESCU & colab. 1995). Colectarea de probe cantitative a permis
prelucrarea statistică a rezultatelor. S-a calculat: abundenţa numerică (număr mediu indivizi
capturaţi per capcană), frecvenţa speciilor (tab.1), abundenţa relativă (dominanţa numerică)
şi indicele de semnificaţie ecologică (tab. 2).

Rezultate şi discuţii
Structura specifică a comunităţilor de izopode terestre este diferită în cele patru
tipuri de habitate studiate (tab. 1).
În pădurile de amestec de foioase studiate trăiesc 6 specii de izopode, două specii
paludicole şi 4 specii silvicole (tab.1). Speciile care au populaţii cu efective numeroase
sunt: Armadillidium carniolense cu o abundenţă numerică de 135 indivizi/capcană (în
pădurea din Cheile Turului) şi Ligidium hypnorum (x =15). Populaţii cu valori medii ale
abundenţei numerice s-au înregistrat la speciile: Protracheoniscus politus (x = 5,8),
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Porcellio spinicornis (x = 6,8) şi Trachelipus wächtleri (x = 4,6). Cu excepţia speciei P.
spinicornis, celelalte două specii au o dispersie pe toată suprafaţa solului din perimetrul
pădurilor, în consecinţă şi populaţiile lor au un număr relativ mare de indivizi. L.
hypnorum, specie paludicolă, are o dispersie insulară, indivizii se aglomerează numai pe
suprafeţele microhabitatelor cu umiditate mare şi constantă, unde densitatea lor este foarte
mare. Rezultate similare au fost înregistrate şi în cercetări anterioare, făcute în alte zone din
ţară (TOMESCU & colab. 1995, TOMESCU & colab. 2001, DOLNIŢCHI-OLARIU & TOMESCU,
1997). O populaţie redusă numeric s-a înregistrat la Hyloniscus riparius – specie paludicolă
(x = 1,3).
Valorile abundenţei relative şi ale indicelui de semnificaţie ecologică (tab. 2) ne
arată că în pădurile cercetate A. carniolense este eudominantă (în pădurea din Cheile
Turului – A = 80,4 %), L. hypnorum – dominantă (A = 8,7 %), iar P. politus (A = 3,4 %), T.
wächtleri (A = 2,7 %) şi P. spinicornis (A = 4,0 %) sunt subdominante. Sunt specii
caracteristice habitatelor de pădure din sectorul inferior al bazinului Arieşului, precum şi
din pădurile din alte zone ale ţării (TOMESCU & colab. 2008, TOMESCU & colab. 2005,
TOMESCU & colab. 2002, TOMESCU & colab. 2001).
În zăvoaiele cercetate din sectorul inferior al Arieşului au fost identificate 11 specii
(tab. 1), un număr aproape dublu comparativ cu celelalte tipuri de habitate. Sunt specii
aparţinând la tipuri ecologice diferite (2 specii paludicole, 5 specii silvicole, 2 specii
praticole şi 2 specii euritope, una întâlnită şi în habitate antropogene). Însuşirile ecologice
ale speciilor de izopode identificate reflectă diversitatea ecologică mare existentă în aceste
zăvoaie, în special în zăvoiul de la vărsarea Arieşului în Mureş. Aici există un adevărat
mozaic de microhabitate, cu condiţii optime pentru speciile paludicole, silvicole şi
praticole, aspect mai rar întâlnit în cercetările anterioare. Populaţii cu efective ridicate au
speciiile: L. hypnorum (specie paludicolă), T. wächtleri, A. carniolense (specii silvicole) şi
A. versicolor (specie praticolă). Valorile ridicate ale abundenţei numerice contrastează cu
valorile scăzute ale frecvenţei speciilor în probe (tab. 1), fapt care indică aglomerarea
indivizilor pe suprafeţele mici ale anumitor microhabitate din perimetrul zăvoaielor. Restul
speciilor au populaţii reduse numeric, aşa cum rezultă din valorile abundenţei numerice.
Speciile care au populaţii cu efective numeroase sunt şi specii dominate numeric şi
caracteristice pentru zăvoaiele din zona studiată. Restul speciilor sunt recedente sau
subrecedente (tab. 2).
În grohotişul de la Cheile Turului trăiesc 6 specii de izopode terestre (tab. 1): o
specie paludicolă, 3 specii silvicole şi două specii praticole. Şi în perimetrul grohotişului
studiat există mai multe tipuri de microhabitate, care permit existenţa unor tipuri ecologice
diferite de izopode. Sunt tufe de arbuşti, suprafeţe cu cu vegetaţie ierboasă, precum şi
suprafeţe cu grohotiş, lipsite de vegetaţie. Specia a carei populaţie are cele mai mari
efective este Armadillidium carniolense (x = 124). Este specia cu răspândire mai largă în
grohotişul din Cheile Turului (F = 60 %), dominantă numeric şi caracteristică pentru acest
habitat (tab. 2). Indivizii speciei sunt aglomeraţi în microhabitatele cu tufe de arbuşti.
Restul speciilor sunt recedente sau subrecedente.
În pajiştile studiate în aceeaşi zonă a bazinului Arieşului au fost identificate tot 6
specii (tab. 1): o specie silvicolă în pajiştile cu tufe rare de arbuşti, trei specii praticole şi
două specii euritope, dintre care Porcellio scaber cu tendinţe sinantrope. Populaţii cu
număr mare de indivizi s-au înregistrat la speciile praticole (Trachelipus nodulosus,
Armadillidium vulgare şi A. versicolor), care sunt şi specii dominante numeric şi
caracteristice pentru habitatele deschise din zonele de deal şi câmpie (tab. 2). În cercetările
făcute în pajişti din zone montane am constatat ca fauna de izopode este formată numai din
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specii paludicole şi silvicole, fiind absente speciile praticole (DOLNIŢCHI-OLARIU &
TOMESCU 1997, TOMESCU & colab. 2000, TOMESCU & colab. 2001, TOMESCU & colab.
2002, MUREŞAN & colab. 2003).

Tabelul 1/Table 1 Speciile de izopode terestre din sectorul inferior al bazinului Arieşului şi indici
ecologici: abundenţa numerică (x) şi frecvenţa (F %).
Terrestrial Isopod species from the inferior sector of the Arieş River basin and ecological index:
numerical abundance (x) and frequency (F %)

Nr.
Crt.

Specii/Species

Categorii
ecologice/
Ecological
categories

1

Ligidium hypnorum CUVIER, pa
1792
2
Hyloniscus riparius C. L. pa
KOCH, 1838
3
Protracheoniscus politus C. L. s
KOCH, 1841
4
Trachelipus wächtleri C. L. s
KOCH, 1841
5
Trachelipus rathkii BRANT, eu
1833
6
Trachelipus nodulosus C. L. pr
KOCH, 1838
7
Trachelipus arcuatus BUDDE- s
LUND, 1885
8
Porcellio scaber LATREILLE, eu/sin
1804
9
Porcellio spinicornis SAY, s/calc
1818
10
Armadillidium
carniolense s
VERHOEFF, 1901
11
Armadillidium
vulgare pr
LATREILLE, 1804
Armadillidium
versicolor
12
quinqueseriatum VERHOEFF, pr
1901
Total număr specii/Total number of species

Indici
ecologici/
Ecological
index
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F
x
F

Habitate/Habitates

Paf
15,0
44,0
1,3
11,0
5,8
72,0
4,6
44,0
6,8
17,0
135,0
89,0
-

Z
55,4
38,0
1,0
19,0
1,5
28,0
17,5
24,0
0,2
5,0
0,7
10,0
2,2
19,0
0,3
5,0
0,3
10,0
31,6
33,0
29,7

G
1,8
20,0
4,8
20,0
5,2
20,0
0,8
40,0
124,0
60,0
2,8

P
3,8
16,0
0,8
16,0
15,0
33,0
0,6
16,0
12,4
33,0
71,0

6

24,0
11

33,0
6

60,0
6

Abrevieri/ Abreviations: PAF – pădiri de amestec de foioase/deciduous mixed forest, Z – zăvoaie/
coppices, G – grohotişuri/rocky area, P – pajişti/meadows, cal – calcifilă/calciphylous species, eu –
euritopă/eurytopic species, pa – paludicolă/paludicolous species, pr – praticolă/ praticolous species, s
– silvicolă/sylvan species, sin – sinantropă/synatrop species.
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Tabelul 2/Table 2 Abundenţa relativă (A %) şi indicele de semnificaţie ecologică (W %) la speciile
de izopode terestre din sectorul inferior al bazinului Arieşului.
Relative abundance (A %) and the significance ecological index (W %) of the terrestrial Isopods
species from the inferior sector of the Arieş River basin.
Nr.
Crt.

Specii

1

Ligidium hypnorum CUVIER, 1792

2

Hyloniscus riparius C. L. KOCH, 1838

3

Protracheoniscus politus C. L. KOCH, 1841

4

Trachelipus wächtleri C. L. KOCH, 1841

5

Trachelipus rathkii BRANT, 1833

6

Trachelipus nodulosus C. L. KOCH, 1838

7

Trachelipus arcuatus BUDDE-LUND, 1885

8

Porcellio scaber LATREILLE, 1804

9

Porcellio spinicornis SAY, 1818

10

Armadillidium carniolense VERHOEFF, 1901

11

Armadillidium vulgare LATREILLE, 1804

12

Armadillidium versicolor quinqueseriatum
VERHOEFF, 1901

Indici
ecologici
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W
A
W

Habitate
Paf
Z
8,7
39,7
3,8
15,1
0,8
0,7
0,09 0,13
3,4
1,0
2,4
0,3
2,7
12,4
1,2
3,0
0,2
0,01
0,5
0,05
1,5
0,3
0,2
0,01
4,0
0,2
0,7
0,6
80,4 22,5
7,5
7,4
21,1
5,1

G
1,3
0,3
3,4
0,7
3,7
0,7
0,6
2,4
89,0
55,4
2,0
1,2

P
4,0
0,6
0,7
0,1
13,0
4,3
0,5
0,08
0,2
0,03
0,7
0,1
10,8
3,6
70,1
23,3

Abrevieri/abreviations: habitate – idem tab. 1/habitats – see tab. 1.

Concluzii
În habitate naturale (păduri de foioase, zăvoaie, grohotiş şi pajişti) din sectorul
inferior al bazinului Arieşului trăiesc 12 specii de izopode terestre, aparţinând la categorii
ecologice diferite (specii silvicole, paludicole, praticole, euritope/sinantrope). Cel mai mare
număr de specii (11 specii) trăiesc în zăvoaie, unde există un mozaic de microhabitate. În
păduri, grohotiş şi pajişti trăiesc cîte 6 specii.
Specii dominante numeric şi caracteristice pentru habitate sunt: în pădurile de
foioase - Armadillidium carniolense (în pădurea din Cheile Turului), Ligidium hypnorum,
Protracheoniscus politus; în zăvoaie - L. hypnorum, A. carniolense şi A. versicolor; în
grohotişul din Cheile Turului - A. carniolense; în pajişti - Trachelipus nodulosus,
Armadillidium vulgare şi A. versicolor.
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Cu foarte puţine excepţii (pajişti cu tufe de arbuşti situate în apropierea pădurilor), în
pajiştile din zonele de deal şi câmpie domină speciile de izopode praticole, caracteristice
habitatelor deschise, spre deosebire de pajiştile din zone montane, unde trăiesc numai specii
silvicole, speciile praticole fiind absente.
Rezultatele cercetărilor noastre prezente şi anterioare conduc la concluzia că factorul
principal care limitează popularea habitatelor terestre de către speciile de izopode silvicole
şi praticole îl reprezintă temperatura, nu tipul de vegetaţie lemnoasă sau ierboasă. În zone
montane temperatura nu ajunge la valori ridicate în pajişti, făcând posibilă existenţa
speciilor silvicole. Pentru speciile tipic praticole aceste valori termice nu se încadrează în
limitele lor optime de viaţă. Sunt specii adaptate la habitate deschise din zone de deal şi de
câmpie, unde temperatura înregistrează valori superioare faţă de pajiştile din zonele
montane.
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Problematica zonelor verzi urbane şi periurbane ale
municipiului Sibiu
CORNELIU BUCŞA & IOAN TĂUŞAN
Abstract:
The problems of urban and suburban green spaces in the
municipality of Sibiu
Green spaces represent an essential component in the
relationship between nature and the built environment. This study
comprises a detailed analysis of the existing situation, its malfunctions
and a set of proposals for enhancing the potential of the natural
environment within the context of Sibiu’s sustainable development
strategy. The analysis reveals that the green area index is poor inside
the city, especially in some districts. The natural assets of the city are
varied with valuable natural areas, green spaces are in general well
managed, and the population has a positive attitude and mentality
towards their role in the everyday life. The future management of
urban space must be oriented towards the fulfillment of requirements
according to European regulations, the protection of valuable natural
habitats, the rehabilitation of green spaces in collective dwelling areas,
and the conservation of existing forest resources
Keywords: green spaces, Sibiu, analysis.

Introducere
Zonele verzi reprezintă o componentă foarte importantă în relaţia de ansamblu
natură – mediu construit prin complexitatea funcţiilor pe care le îndeplinesc şi prin rolul
structural în sistemul de ecoţesuturi definitorii pentru peisajul urban şi periurban, în
viziunea unui „oraş verde” înconjurat şi „infiltrat de natură”. Într-o viziune firească,
elementele naturale interioare sau periferice oraşului trebuie să condiţioneze intervenţiile
asupra structurii construite, politica peisagistică şi nu în ultimă instanţă o abordare
inovatoare în proiectele de dezvoltare spaţială, în acord cu principiile dezvoltării durabile.

Material şi metode
Pentru realizarea acestui studiu s-au efectuat observaţii directe, s-au analizat
literatura de specialitate şi documentaţiile puse la dispoziţie de către Serviciul public pentru
administrare parcuri şi zone verzi al Consiliului Local al municipiului Sibiu şi Direcţia
Silvică Sibiu. S-au luat în considerare studiile anterioare elaborate şi/sau publicate de către
membrii echipei de cercetare, de către Planwerk Cluj – Napoca, Urbanproiect Bucureşti şi
alţii.
A fost utilizat un sistem de referinţă conform prevederilor legislative naţionale în
domeniu şi al convenţiilor europene şi internaţionale le care s-au respectat cerinţele
exprimate prin teme de proiectare şi s-au avut în vedere planurile şi programele locale,
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regionale şi naţionale. În consecinţă studiul cuprinde analiza situaţiei existente, a
disfuncţionalităţilor şi evidenţierea sintetică a intervenţilor necesare pentru conservarea,
consolidarea şi extinderea sistemului de zone verzi de la nivelul teritoriului administrativ al
Sibiului.
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Rezultate
Situaţia existentă
Suprafaţa teritoriului administrativ al municipiului Sibiu este de 121,64 Km² (12164
ha) din care suprafaţa intravilanului este de 40,34 Km² (4034 ha), iar cea a extravilanului de
81,30 Km² (8130 ha).
Pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu suprafaţa totala a zonelor verzi este
de24.6 kmp.{2460 ha) avind o pondere de 20,2% (fig.1). Structurarea zonelor verzi este
următoarea:
Zonele verzi din intravilan cu 3,62 Km² (362 ha) au o pondere de 8,97% din
teritoriul administrativ al Sibiului. Din acestea, 1,65 Km² (165 ha) sunt spaţii verzi conform
legii 24/2007, cu o pondere de 4,09% (fig.2). Suprafaţa, exprimată numeric şi procentual,
ocupată de diferite unităţi este prezentată în tabelele 1-3.
Zonele verzi din extravilan cu 20,88 Km² (2098 ha), au o pondere de 25,8% din
suprafaţa extravilanului şi reprezintă 17,25% din teritoriul administrativ al Sibiului (tabelul
1).
Precizăm că prin prevederile Legii 24 /2007 art. 3 spaţiile verzi din zonele urbane
curpind: parcuri, scuaruri, aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi străzilor, terenuri
libere neproductive din intravilan. În litera legii, parcurile sunt spaţii verzi care au o
suprafaţă minimă de 1 ha, iar scuarurile sunt spaţii verzi cu suprafaţă mai mică de 1 ha.
Din aceste motive, multe din “parcurile” sibiene au trebuit încadrate la scuaruri. Am
socotit necesar să prezentăm în tabelul 2 şi fig.3 toate spaţiile verzi intravilane întrucât ele
contribuie în ansamblu la definirea reţelei mozaicate de sisteme seminaturale şi artificiale
cu rol eficient în realizarea condiţiilor favorabile de locuire.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) apreciază că pentru desfăşurarea în condiţii
optime a activităţilor umane ar fi necesari 50 mp zonă verde intravilană/locuior şi 300 mp
zonă verde extravilană/locuitor.
Conform OUG nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005,
“autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o
suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2010 şi
de 26 mp /locuitor până la data de 31 decembrie 2013”. Având în vedere că PUG Sibiu va
avea o durată de valabilitate până în 2019 se ia ca indicator de calcul al suprafeţelor verzi,
valoarea de 26mp/loc.
. Indicele de suprafaţă verde pentru totalul spaţiilor verzi din intravilan este de 23,86
mp/loc, adică mai puşin de jumătate decât prevederile OMS. Dacă se iau in considerare
doar spaţiile verzi conform Legii 24/2007 indicele de suprafaţă verde este de 10.76 mp/loc,
este deficitar şi se situează sub nivelul mediei pe ţară. El reprezintă aproximativ 1/5 din
recomandările OMS şi 1/3 din prevederile legale.
Situaţia este şi mai gravă dacă se calculează acest indice pentru cartierele mai dens
populate. Astfel, în cartierul cu densitatea cea mai mare a populaţiei, Vasile Aron indicele
de suprafaţă verde este de doar 1,85 mp/loc, iar în zona centrală de 2,91 mp /locuitor. Cea
mai bună situaţie se constată în cartierul Turnişor unde indicele este de 16,36 mp/locuitor.
Aceşti indici demonstrază existenţa unui serios disconfort pentru populaţie, situaţie
care trebuie tratată cu toată seriozitatea necesitând luarea de măsuri urgente în vederea
stopării reducerii suprafeţelor de spaţii verzi şi totodată de înfiinţare a altora noi. Este
necesară întocmirea unui plan clar de către specialişti cu un set de măsuri care să fie puse în
aplicare de către administraţia locală.
Sistemul de structurarea al spaţiilor verzi este mixt, combinând dispunerea în pete cu
cea în fâşii.
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În intravilan cele mai mari suprafeţe şi ponderi le prezintă “parcurile şi grădinile
specializate” (Muzeul Astra şi Grădina zoologică) şi “parcurile” (Subarini, Cristianului şi
Ştrand). Numărul cel mai însemnat de unităţi este deţinut de “scuaruri” din care cele mai
reprezentative, având rolul de parcuri, sunt cele situate în zona Zidului Cetăţii, Parcul
Tineretului, Parcul Astra, Parcul Terezian şi Parcul din Piaţa Cluj.
În general spaţiile verzi sibiene sunt bine îngrijite, dar la majoritatea lor se constată
influenţe antropice nefaste mai mult sau mai puţin accentuate (fig.4).
O atenţie specială merită aliniamentele stradale plantate. Din documentele puse la
dispoziţie de Primăria Municipiului Sibiu şi prelucrate de noi, din 474 de străzi, doar 266 au
arbori plantaţi în lungul lor (6360 arbori); 79 de străzi au sub 5 arbori iar 99 au efectivele
reduse în ultimii ani.
Una din problemele cele mai mari este situaţia spaţiilor verzi din cartierele cu
locuinţe colective. Ele sunt, în general, extrem de fragmentate şi in bună măsură
necorespunzător folosite. Toate spaţiile din cartierele cu locuinţe colective reclamă pentru
viitor o analiză aparte în vederea elaborării unor reglementări în ceea ce priveşte utilizarea
şi îngrijirea lor.
Tabel 1. Sinteza situaţiei existente
Zone verzi din
Municipiul Sibiu

Suprafaţă (ha)

% terit.
admin.

Spaţii verzi din intravilan conf. Legii 24
Total zone verzi intravilan
Total zone verzi extravilan
TOTAL GENERAL ZONE VERZI

165.67
362.69
2098
2460

4.09
8.97
17.25
20.22

Indice
de
suprafaţă verde
(mp/loc) *
10.76
23.86
138.04
161.86

*Populaţia municipiului Sibiu (2007): 151976 loc.
Din aceste motive, multe din “parcurile” sibiene au trebuit încadrate la scuaruri. Am
socotit necesar să prezentăm în tabelul 2 şi fig.3 toate spaţiile verzi intravilane întrucât ele
contribuie în ansamblu la definirea reţelei mozaicate de sisteme seminaturale şi artificiale
cu rol eficient în realizarea condiţiilor favorabile de locuire.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) apreciază că pentru desfăşurarea în condiţii
optime a activităţilor umane ar fi necesari 50 mp zonă verde intravilană/locuior şi 300 mp
zonă verde extravilană/locuitor.
Conform OUG nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005,
“autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o
suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20mp/locuitor până la data de 31 decembrie 2010 şi
de 26 mp /locuitor până la data de 31 decembrie 2013”. Având în vedere că PUG Sibiu va
avea o durată de valabilitate până în 2019 se ia ca indicator de calcul al suprafeţelor verzi,
valoarea de 26mp/loc.
Indicele de suprafaţă verde pentru totalul spaţiilor verzi din intravilan este de 23,86
mp/loc, adică mai puşin de jumătate decât prevederile OMS. Dacă se iau in considerare
doar spaţiile verzi conform Legii 24/2007 indicele de suprafaţă verde este de 10.76 mp/loc,
este deficitar şi se situează sub nivelul mediei pe ţară. El reprezintă aproximativ 1/5 din
recomandările OMS şi 1/3 din prevederile legale.
Situaţia este şi mai gravă dacă se calculează acest indice pentru cartierele mai dens
populate. Astfel, în cartierul cu densitatea cea mai mare a populaţiei, Vasile Aron indicele
de suprafaţă verde este de doar 1,85 mp/loc, iar în zona centrală de 2,91 mp /locuitor. Cea
mai bună situaţie se constată în cartierul Turnişor unde indicele este de 16,36 mp/locuitor.
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Aceşti indici demonstrază existenţa unui serios disconfort pentru populaţie, situaţie
care trebuie tratată cu toată seriozitatea necesitând luarea de măsuri urgente în vederea
stopării reducerii suprafeţelor de spaţii verzi şi totodată de înfiinţare a altora noi. Este
necesară întocmirea unui plan clar de către specialişti cu un set de măsuri care să fie puse în
aplicare de către administraţia locală.
Sistemul de structurarea al spaţiilor verzi este mixt, combinând dispunerea în pete cu
cea în fâşii.
În intravilan cele mai mari suprafeţe şi ponderi le prezintă “parcurile şi grădinile
specializate” (Muzeul Astra şi Grădina zoologică) şi “parcurile” (Subarini, Cristianului şi
Ştrand). Numărul cel mai însemnat de unităţi este deţinut de “scuaruri” din care cele mai
reprezentative, având rolul de parcuri, sunt cele situate în zona Zidului Cetăţii, Parcul
Tineretului, Parcul Astra, Parcul Terezian şi Parcul din Piaţa Cluj.
În general spaţiile verzi sibiene sunt bine îngrijite, dar la majoritatea lor se constată
influenţe antropice nefaste mai mult sau mai puţin accentuate (fig.4).
O atenţie specială merită aliniamentele stradale plantate. Din documentele puse la
dispoziţie de Primăria Municipiului Sibiu şi prelucrate de noi, din 474 de străzi, doar 266 au
arbori plantaţi în lungul lor (6360 arbori); 79 de străzi au sub 5 arbori iar 99 au efectivele
reduse în ultimii ani.
Tabel 2. Tipuri de spaţii verzi din intravilan
Nr.

Tip

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Parcuri
Scuaruri
Parcuri si gradini specializate
Spaţii verzi intre blocuri
Spaţii verzi stadioane
Aliniamente stradale
Spaţiu verde Cibin
Spaţiu verde militar
Spaţii verzi piete pubilce
Spaţii verzi Viile Sibiului
Pădurea Dumbrava (intravilan)
Spaţii verzi institutionale
Spaţii verzi cimitire
TOTAL

Număr
unităţi
3
36
2
10
5
266
2
1
5
1
1
13
5
84+266

Suprafaţa (mp)
320889
76972
1008000
175334
46544
54060
22276
13927
21454
93745
1204618
186916
402211
3 626 946

Pondere
%
8.85
2.12
27.8
4.83
1.28
1.50
0.61
0.38
0.6
2.58
33.21
5.15
11.09
100

Tabel 3. Tipuri de spaţii verzi din intravilan după Legea 24/2007
Nr.

Tip

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcuri
Scuaruri
Parcuri si gradini specializate
Spaţii verzi intre blocuri
Aliniamente stradale
Spaţii verzi pieţe publice
TOTAL

Numar
unităţi
3
36
2
10
266
5
56+266
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Suprafaţa (mp)
320889
76972
1 008 000
175334
54060
21454
1 656 709

Pondere
%
19.37
4.65
60.84
10.58
3.26
1.3
100

Fig.2 Distribuţia (%) spaţiilor
verzi din intravilan dupa legislatia in
vigoare

Fig.3 Distribuţia (%) tuturor
spaţiilor verzi din intravilan

Fig.4 Starea de intretinere a
spatiilor verzi intravilane
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Una din problemele cele mai mari este situaţia spaţiilor verzi din cartierele cu
locuinţe colective. Ele sunt, în general, extrem de fragmentate şi in bună măsură
necorespunzător folosite. Toate spaţiile din cartierele cu locuinţe colective reclamă pentru
viitor o analiză aparte în vederea elaborării unor reglementări în ceea ce priveşte utilizarea
şi îngrijirea lor.
Zonele verzi din extravilan ocupă o suprafaţă de 20,88 Km² (2098 ha) având o
pondere de 25,8% din totalul suprafeţei de extravilan.. Ele sunt reprezentate de :
a. Păduri :
Pădurea Dumbrava Sibiului 8,73 Km² (873 ha); este arie protejată ca rezervaţie
naturală şi are o suprafaţă totală de 974,9 ha, din care 120 ha aparţin intravilanului.
Pădurea Dumbrava mică 1,84 Km² (184 ha)
Pădurea Guşteriţa 10,41 Km² (1041 ha)
b. Arii naturale care adăpostesc specii cu valoare deosebită:
Pajişti şi tufărişuri de pe dealurile Văii Fărmăndoala şi afluenţi, Padina Goală,
Padina Tiişelului,Fântâna Rece
Pajişti umede din Lunca Ruşciorului şi a Pârâului Strâmb
Lunca Cibinului
Pădurea Dumbrava Sibiului este arie protejată ca rezervaţie naturală şi are o
suprafaţă totală de 974,9 ha, din care 120 ha aparţin intravilanului.
Distribuţia spaţială a pădurilor în jurul perimetrului intravilan al Sibiului este
concentrată la Sud-Vest – Pădurea Dumbrava şi Pădurea Dumbrava Mică şi Nord- Est –
Pădurea Guşteriţa, constituind doi poli naturali majori în configurarea peisajului.
Această repartizare spaţială a pădurilor în jurul oraşului este dejavantajoasă din
punct de vedere ecologic şi agravată de absenţa coridoarelor de vegetaţie forestieră între
acestea. În acest context elemente naturale majore cum sunt cursurile de apă, culoarele
naturale definite de acestea, Parcul Subarini, prin care Pădurea Dumbrava se prelungeşte şi
pătrunde în oraş se cer revigorate şi integrate viitoarelor planificări ale dezvoltării spaţiale a
teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu în sensul unei continuităţi natură – spaţiu
urban.
Ariile naturale reprezintă un peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate: pajişti,
tufişuri,ochiuri de stepă cu specii caracteristice. O parte din acestea se incadrează în Anexa
1 a D.H. la habitatele 6210, 6240, 6410, 6430, 6440, 6510,62C0, 40A0.

Sinteza aspectelor pozitive şi a difuncţionalităţilor
O analiză a situaţiei existente a cadrului natural al municipiului Sibiu evidenţiază
puncte tari şi disfuncţionalităţi, existente la momentul actual, cauzate de factori antropici şi
naturali.
Puncte tari:
Cadru natural diversificat cu habitate naturale valoroase;
Existenţa unor spaţii verzi de calitate;
Existenţa coridorului verde: Pădurea Dumbrava – Valea Aurie – Parcul Subarini;
Prezenţa cursurilor de apă cu zone de luncă naturale şi seminaturale;
Atitudine şi mentalitate pozitivă a populaţiei faţă de situaţia şi rolul spaţiilor verzi;
Existenţa unor programe guvernamentale şi europene de sprijinire/finanţare pentru
înfiinţarea de noi spaţii verzi.
Disfuncţionalităţi:
Deficit semnificativ la indicele de spaţiu verde/locuitor;
Distribuţie neomogenă şi fragmentată a zonelor verzi;
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Exploatări, investiţii şi construcţii necontrolate care pot afecta calitatea şi suprafaţa
spaţiilor verzi;
Stare deficitară a spaţilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă;
Dezvoltarea la periferii a unor mari centre comerciale şi de serviciu neînsoţită de
amenajări peisajistice şi de dezvoltarea zonelor verzi;
Degradarea unor habitate unice sub impactul urbanizării excesive;
Aliniamente verzi incomplete pe direcţiile principale şi secundare a reţelei de trafic;
Repartizare spaţială a pădurilor în jurul oraşului este dejavantajoasă din punct de
vedere ecologic şi agravată de absenţa coridoarelor de vegetaţie foresteră între acestea;
Tendinţa de fragmentare a pădurilor concomitent cu reducerea nucleelor; distrugerea
stratului arbustiv şi a arborilor de pe lizieră;
Tendinţa de reducere a suprafeţelor ocupate de pădure din cauza extinderii
exploatărilor de material argilos şi extinderea a suprafeţelor construite;
Acces nelimitat şi necotrolat în pădure; existenţa căilor de acces neîntreţinute cu
favorizarea torenţialităţii, ravenării şi tasării;
Arii de picnic cu vetre de foc haotic dispuse;
Depozitarea de deşeuri menajere, casnice sau din construcţii în diferite puncte, mai
ales din apropierea lizierei.

Obiective
Obiectivul general care derivă din parcurgerea etapei diagnostic îl constituie
valorificarea durabilă a potenţialului natural in sensul protecţiei şi
reabilitării
componentelor mediului natural, în contextul creşterii economice echilibrate şi al
expansiunii edilitare.
Strategia de amenajare a teritoriului urban trebuie orientată spre satisfacerea
cerinţelor de amenajare a unei structuri urbane proprii teritoriului administrativ al
Municipiului Sibiu, obiectivele fiind racordate la necesităţile de depăşire a
disfuncţionalităţilor determinate pe baza analizei diagnostic.
Satisfacerea necesarului de spaţii verzi conform reglementărilor in vigoare.
Alocarea de suprafeţe pentru spaţii verzi în procesul de reconversie a zonelor
industriale;
Amenajarea unor culoare verzi riverane în lungul arterelor hidrografice;
Reamenajarea aliniamentelor stradale;
Renaturarea unor arii degradate.
Protejarea habitatelor naturale valoroase, conservarea fondului forestier
Constituirea unor arii de protecţie şi conservare a habitatelor şi biodiversităţii;
Management adecvat pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier;
Plantarea de coridoare forestiere de legatură între trupurile de pădure.
Protejarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din interiorul cartierelor de locuire colectivă
Reabilitarea spaţiilor libere virane ca spaţii verzi;
Interdicţia ocupării cu construcţii a actualelor spaţii verzi;
Înfiinţarea unor centuri verzi de protecţie intre sursele de poluare şi cartierele de
locuinţe.
Punerea in aplicare a unei strategii coerente de dezvoltare a zonelor verzi cu
programe detaliate şi creşterea calitativă a activităţilor servicilor specializate din
administraţie; introducerea de reglementări în RGU şi RLU pentru dimensionarea spaţiilor
verzi la nivel maxim şi monitorizarea respectării acestora; dezvoltarea activităţilor de
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administrare a spaţiilor verzi de către serviciile specializate ale primăriei, în sensul
îmbunătăţirii evidenţei, gospodăririi, protecţiei şi dezvoltării spaţiilor verzi; realizarea şi
implementarea unui proiect detaliat de dezvoltare şi management de către specialişti din
domeniile urbanismului, arhitecturii peisagistice, ecologiei, horticulturii şi silviculturii.
Repartiţia spaţială a elementelor cadrului natural - elemente favorabile şi elemente
de disfuncţionalitate, precum şi relaţia acestora cu structura spaţială urbană (intravilan sau
extravilan), impun tratarea lor drept componente majore ale structurii teritoriale urbane.
În acest context strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Sibiu trebuie să
urmărească fortificarea sistemului teritorial urban printr-o împletire şi interelaţionare
armonioasă a factorilor naturali cu cei antropici în spiritul valorificării ecologice a spaţiului.
Rolul acestei strategii este de a asigura protecţia şi conservarea naturii, în special de a
stabili limitele ecologice până la care este posibilă intervenţia antropică asupra spaţiului
prin expansiune edilitară şi derularea unor activităţi economice, astfel încât această
intervenţie să fie benefică pentru societate şi să nu aibă repercusiuni negative asupra naturii.

Bibliografie
BUCŞA C. (coord.) 2008, Studiul de fundamentare in domeniul mediului al planului
urbanistic general al Municipiului Sibiu 2009, Raport de cercetare, Contract
2129/2008, Univ. "Lucian Blaga", Sibiu
BUCŞA C.& HAŞEGAN C. 1997, Principii ecologice ale amenajării teritoriului, Program
Tempus-Phare, Univ. "Lucian Blaga" Sibiu
BUCŞA C. 1999, Coleoptere xilofage din Pădurea Dumbrava şi Muzeul Tehnicii Populare
Sibiu. Studiu sistematic, biologic şi ecologic, Teza de doctorat, Universitatea “Babeş
Bolyai”, Cluj-Napoca
CONSTANTINESCU M.& SZILAGZI C. 2002, Spaţiile verzi, pp: 157-167, In: CRISTEA V.,
BACIU C., GAFTA D. (Eds.), Municipiul Cluj – Napoca şi zona periurbană. Studii
ambientale, Edit. Accent, Cluj – Napoca
DRĂGULESCU C. (coord.) 1996, Arii naturale protejate în judeţul Sibiu. Edit. Constant,
Sibiu
DRĂGULESCU C. 2004, Flora şi vegetaţia Parcului Arinilor din Sibiu, Acta oecologica 11 (12):151-168, Univ. „Lucian Blaga” Sibiu
GAFTA D. 2002, Influenţa antropo-zoogenă asupra pădurilor periurbane, pp: 241-274, In
CRISTEA V., BACIU C.& GAFTA D (Eds.): Municipiul Cluj – Napoca şi zona
periurbană. Studii ambientale, Edit. Accent, Cluj – Napoca
GIURGIU V. 1988, Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple, Edit. Ceres, Bucureşti
MUJA S. 1994, Spaţiile verzi în sistematizarea teritoriului şi localităţilor, Editura Ceres,
Bucureşti
NEGRUŢU F. 1980, Spaţii verzi , Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
SCHNEIDER-BINDER ERIKA 1971, Pajiştile xeromezofile din depresiunea Sibiului şi colinele
ei marginale, St. şi com. Muz. Brukenthal Sibiu, Şt. nat., 16:135-172
SCHNEIDER-BINDER ERIKA 1973, Pădurile din depresiunea Sibiului şi dealurile marginale,
St. şi com. Muz. Brukenthal Sibiu, Şt. nat., 18: 71-108
SCHNEIDER-BINDER ERIKA 1976, Caracterizare generală a vegetaţiei Depresiunii Sibiului şi
a dealurilor marginale, St. şi com. Muz. Brukenthal Sibiu, Şt. nat., 20:15-46
SORAN V., BUCŞA C.& CURTEAN A. 1998, Bazele teoretice ala ecodezvoltării, pp: 54-56.,In
POPESCU, D. (Eds.), Integrarea euroatlantică şi relansarea economică, Ed. Continent,
Sibiu,

53

* * * 1987, Geografia României. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei,
Bucureşti.
* * * Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
* * * Legea 289/2006 privind modificarea şi completarea legii 350/2001
* * * Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional
* * * Legea 137/29.12.1995 privind protecţia mediului – republicată, completată şi
modificată prin OUG91/2002 aprobată prin Legea 294/2003;
* * * Legea 26/1996 Codul Silvic;
* * * OUG 139 din 20.10.2005 privind administrarea fondului forestier;
* * * Legea 159/1999 pentru completarea legii protecţiei mediului nr.137/1995;
* * * Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea
a III –a Zone protejate;
* * * Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele
urbane
* * * OUG 236/2001 privind regimul ariilor naturale protejate;
* * * Strategia şi planul de dezvoltare a Judeţului Sibiu pentru perioada 2006 -2013.
* * * Planul regional de acţiune pentru mediu 2007 – 2013 Regiunea 7 Centru
* * * Plan de management al Rezervaţiei „Parcul Natural Dumbrava Sibiului”
* * * PATZ Sibiu, 2005 – 2006, Urban Proiect, Bucureşti.
* * * PATJ Sibiu, 2003 - 2004,Urban Proiect, Bucureşti.
* * * PUG Sibiu, Studiu de fundamentare şi strategia de dezvoltare durabilă a întregului
oraş, Planwerk, Cluj-Napoca.
** * Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, faunei şi
florei sălbatice

Adresa autorilor
Corneliu Bucşa
Universitatea “Lucian Blaga”
Centrul de Cercetări de Ecologie
Aplicată
Str. Dr.I. Raţiu nr.5-7, Sibiu, România
Tel: 00-40-720 127 728
e-mail: cornelbucsa@yahoo.com
„Lucian Blaga” University
Research Center of Applied Ecology
5-7 Dr.I. Raţiu Street, Sibiu County,
Romania

Ioan Tăuşan
Muzeul de Istorie Naturală,
Str. Cetăţii nr.1, Sibiu
Tel: 00-40-745 511 186
România
e-mail: ionut_tausan2007@yahoo.com
Natural History Museum, 1
1 Cetăţii Street, Sibiu County,
Romania
ionut_tausan2007@yahoo.com

54

Volum comemorativ- Bogdan Stugren, 2011

ISSN

Contributions to the knowledge regarding the
composition and the geographical distribution of the
herpetofauna from Iezer Mountains, Argeş County,
Romania
COVACIU-MARCOV SEVERUS-DANIEL , DIMANCEA NICOLETA ,
FERENŢI SÁRA, DAVID ANAMARIA, CICORT-LUCACIU ALFRED-ŞTEFAN
Abstract
We identified 11 amphibian species in the area of Iezer
Mountains (Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), Lissotriton
vulgaris (Linnaeus, 1758), Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880),
Mesotriton alpestris (Laurentus, 1768), Triturus cristatus (Laurenti,
1768), Bombina variegata(Linnaeus, 1758), Bufo bufo (Linnaeus,
1758), Hyla arborea (Linnaeus, 1758), Pelophylax ridibundus (Pallas,
1771), Rana dalmatina (Bonaparte, 1839), Rana temporaria (Linnaeus,
1758)), hybrids between Lissotriton vulgaris and Lissotriton
montandoni and six reptile species (Lacerta agilis (Linnaeus, 1758),
Podarcis muralis (Laurenti, 1768), Zootoca vivipara (Jacquin, 1787),
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758), Natrix natrix (Linnaeus, 1758),
Vipera berus (Linnaeus, 1758)). The herpetofauna of the region is
mainly composed of species connected to the highlands. There are
differences between the distribution and the altitudinal limits of some
species in comparison to other areas from the country. Podarcis
muralis is present at the level of Râuşor dam, being favoured by the
anthropogenic activities.
Key words: amphibians, reptiles, Iezer mountains, altitudinal limits

Introduction
An important challenge for the present conservationist biology is represented by the
understanding of the environmental factors responsible for the distribution and the
persistence of the organisms in the habitats and landscapes (HARTEL & ÖLLERER 2009).
Knowing the geographic distribution of the species represents a prime step in estimating the
abundance and establishing the priorities and the protections measures (HAILA &
MARGULES 1996). Herpetofauna is an important the Romanian and European conservation
legislation (IFTIME 2005a, O.U.G. 27/2007). The herpetofauna from Argeş County has been
rarely studied so far. Precise information upon an area from Argeş County exists in an
article dedicated to the regions neighbouring Vidraru Lake (IFTIME 2005b), or in a paper
referring to a single species, Vipera berus (STRUGARIU et al 2009). General data are found
in the volumes regarding the herpetofauna or the amphibians of Romania (FUHN 1960,
FUHN&VANCEA 1961, COGĂLNICEANU et al 2000, IFTIME 2005a). The area of Iezer
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Mountains has recently become of actuality, achieving a distinct zoogeographical
importance due to the identification of an endemic species such as, Lissotriton montandoni
in the basin of Târgului River (COVACIU-MARCOV et al 2009a). Within this context, it
seems that the herpetofauna of this region presents certain particularities that recommend it
to be thoroughly analysed. Thus, we have proposed to study the composition and the
geographical distribution of the herpetofauna from Iezer Mountains from Argeş County,
Romania.

Materials and Methods
The study was realised between 2008 and 2009. In the first year we performed only
one fieldtrip in August, while in 2009 we
realised three fieldtrips in April, June and
August. On a whole, we spent ten days on
the field. The analysed region lies in the
south-eastern part of the Middle Carpathians,
being represented by the southern slope of
Iezer Massif. Administratively speaking, the
region is situated in Argeş County. The
massif has a horseshoe shape with its
concavity oriented southwards, being
situated in the southern part of Făgăraş
Mountains. The maximum altitude from
Iezer Mountains is of 2462 m, being drained
by Argeş River’s tributaries (TUFESCU
1986).
The investigated region comprises the
upper part of the hydrographic basins of
Târgului River, Brătia and Bughea valley
(fig. 1).
Fig. 1. The studied region
The minimum altitude of the studied region is of 650 m, while the maximum altitude
reached by us is of 1300 m. Most of the region does not include localities, being occupied
by beech forests, combinations of beech and conifers, or spruce forests in the higher areas.
Alder groves and grasslands are found in the meadows of the main rivers. Some localities
exist only at the inferior limit of the region (Lereşti, Pojorâta, Bughea de Sus and Cândeşti).
We used the transect method (COGĂLNICEANU 1997). The encountered animals were
directly determined on several occasions, without being captured. The reptiles were
captured directly by hand in all of the cases. The newts were captured during spring, being
caught with the help of different types of nets set on metallic handles of different sizes. All
of the animals were released in the habitat of origin after capturing, sometimes being
previously photographed. The determination of the cadavers identified on the roads was
very important, being victims of the road traffic. We preserved only the identified animals
that were killed on the roads.

Results
We identified 17 herpetofauna species in the studied region, together with a hybrid
category between two amphibian species. From the 17 species, 11 are amphibians:
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Salamandra salamandra, Lissotriton vulgaris, Lissotriton montandoni, Mesotriton
alpestris, Triturus cristatus, Bombina variegata, Bufo bufo, Hyla arborea, Pelophylax
ridibundus, Rana dalmatina, Rana temporaria and 6 are reptiles: Lacerta agilis, Podarcis
muralis, Zootoca vivipara, Anguis fragilis, Natrix natrix, Vipera berus. The determined
hybrids are between two newt species, respectively Lissotriton vulgaris and Lissotriton
montandoni.
Salamandra salamandra is common in the region, being present from the inferior
altitudinal limit of it. The populations seem to be large, the adults being usually grouped in
the neighbouring areas of the streams, which supply the larger rivers. During daytime it can
be found under logs or rocks. It occasionally falls victim to the road traffic, salamander
cadavers being identified on the road between Lereşti and Voina chalet.
Lissotriton vulgaris is the most common newt species from the area, being
distributed on its entire surface. It ascends until approximately 1100 m. It is present in all
types of stagnant or slow flowing waters from the region, including puddles formed on tyre
tracks.
Lissotriton montandoni was recently signalled in the region, where presently lies the
south-eastern limit of its area (COVACIU-MARCOV et al 2009a). It is present only in the
hydrographic basin of Târgului River, lacking further west (COVACIU-MARCOV et al
2009a).
The hybrids between Lissotriton vulgaris and Lissotriton montandoni are
exclusively present in the region where L. montandoni is found, respectively in the
hydrographic basin of Târgului River. They are relatively rare, being observed only in few
numbers, both during the reproduction period in the aquatic habitats and in the terrestrial
phase. Most of the hybrids were present at the inferior limit of the region (fig. 2).
Mesotriton alpestris is much better represented than the previous one, being present
at the level of the entire analysed region, and always represented by very large populations.
It generally appears with L. vulgaris, but it ascends at higher altitudes. When it reproduces,
it occupies all of the existing aquatic habitats, including the reduced-sized ones. For
example, in June 2009 we counted over 100 individuals in a puddle of 1 m² and 30 cm
depth, situated near Râuşor dam. (fig. 3)
Triturus cristatus is the rarest newt species from the area, although it is present in
the entire region. However, it is situated in the inferior sector of the area, not being
observed at altitudes higher than 800 m. It cannot populate any aquatic habitat due to its
larger dimensions. It is characteristic to the larger puddles that are usually formed by the
streams in the meadows of Târgului River and Brătia valley. (fig 4.)
Bombina variegata represents the most common amphibian species from the region,
being distributed on the entire surface, in very large populations, occupying all of the
adequate aquatic habitats. It is present on the entire altitudinal variety of the investigated
region.
Bufo bufo is also common in the region, being homogenously spread. The
populations are large, many individuals being noticed near the secondary water courses,
hiding during daytime under rocks or fallen logs. It is the most frequent victim of road
traffic, the situation being mostly observed on the road between Lereşti and Voina chalet.
Hyla arborea is much rarer than the previous ones, being present only in the lower
part of the analysed region. It does not surpass 700 m, being observed in the open sectors,
with bogging areas, formed alongside the meadows of Târgului River and Brătia valley.
Pelophylax ridibundus is a rare species in the region, being identified only in the
sectors with altitudes of maximum 750 m from Brătia valley and Târgului River. It
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occupies the bogging areas from the meadows of these rivers, the number of observed
individuals being reduced.
Rana dalmatina appears only at altitudes below 700 m. It is present in the lower part
of the meadows of the main rivers from the area. The number of observed individuals was
much reduced. For example, on 19 VIII 2009, at 1 km upstream of Cândeşti, in the
meadows of Brătia, alongside several hundreds of meters of humid area, we observed just
two individuals of R. dalmatina at 75 samples of Rana temporaria.
Rana temporaria is better represented than the previous one, being present in the
entire region.
Lacerta agilis is common in the region, being however connected to the sectors with
lower altitudes, being encountered at maximum 900 m near Râuşor dam.
Podarcis muralis is common in the region but is limited to the sectors with altitudes
of below 900 m. It ascends only until Râuşor dam, where its area reaches the one of the
mountain lizard (fig. 5)

Fig. 2. Hybrid between Lissotriton vulgaris
andLissotriton montandoni
Fig. 3. Mesotriton alpestris
Fig. 4. The newts` habitat
Fig. 5. Podarcis muralis artificial
habitat on Rausor dam
Zootoca vivipara is also common in the region, but, in comparison to the previous
one, appears only at altitudes of over 900 m, where large populations are present.
Anguis fragilis occupies the entire studied region, regardless of the altitude.
Although the number of observed individuals was not very high, its homogenous
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distribution and the presence of numerous favourable habitats indicate that A. fragilis is a
common species. Sometimes, it falls victim to the road traffic.
Natrix natrix is present only in the lower sectors of the analysed region, in the humid
areas from the meadows of Târgului River and Brătia valley. It has been noticed until
maximum 750 m altitude.
Vipera berus is rare in the region, only two individuals being observed in the area
near Râuşor dam, at an altitude of approximately 1000 m. One of them was killed by cars.

Discussions
Regarding the composition of the herpetofauna within Iezer Mountains, it is
generally typical to the hilly and mountainous area from Romania, but it also presents
certain exceptions and particularities. The main core of species is characteristic to the
higher areas. It concerns species such as S. salamandra, L. montandoni, M. alpestris, B.
variegata, R. temporaria, Z. vivipara and V. berus. Beside these, we can also record
common species for Romania, such as L. vulgaris or Lacerta agilis and more rare species
usually related to lower areas, which are present here at the upper altitudinal limit, such as
P. ridibundus. The species connected to the higher areas are not only the most numerous
ones, but they also register the highest populations, being dominant in the region. Although
apparently the herpetofauna of the studied region is homogenous and integrated, it presents
certain particularities, being important from a zoogeographic and conservative perspective.
Thus, despite being generally similar to the herpetofauna of other areas neighbouring
Făgăraş Mountains (IFTIME 2005a), it is different from others through the additional
presence of one species, L. montandoni.
In the southern area of Iezer Mountains, all of the salamandride species that are
possible to be present in the region are recorded here, except from the plain species,
respectively Triturus dobrogicus. Through the presence of L. montandoni, the herpetofauna
of the region approaches that of most regions neighbouring the Oriental Carpathians, at
least to the ones situated eastwards of them (COVACIU-MARCOV et al 2008, GHERGHEL et al
2008, STRUGARIU et al 2008) and differs from the majority of the neighbouring regions of
the Middle Carpathians, where L. montandoni is missing (IFTIME 2005 a, COVACIUMARCOV et al 2009b). L. montandoni is also the species that individualises the region and
separates it in two parts: the basin of Târgului River and the rest of the region from where
the species lacks. The fact underlines the zoogeographic importance of the region, where
the Carpathian newt lies at the limit of its area, probably here being situated the refuge of a
population group of the species (COVACIU-MARCOV et al 2009a). As a result of the
mountainous region with a colder and moister climate (STOENESCU et al 1966), the
mountain newt M. alpestris has the largest populations, although L. vulgaris is the most
common newt species from other areas of Romania (GHIRA et al 2002).
In most of the cases, the different species reach the normal altitudinal limits,
generally registered in the country. However, there are also some distinct situations, which
even if they are integrated in the general limits are different towards other regions from
Romania. Thus, the altitudinal distribution of the two newt species connected to the higher
areas, respectively L. montandoni and M. alpestris, is very important here. The mountain
newt is present at the normal altitudes from Romania (COGĂLNICEANU et al. 2000),
appearing from 650 m upwards. This limit approaches that of many massifs from the
Romanian Carpathians, but is different from the one from Apuseni Mountains, where the
species descends at extremely reduced altitudes (COVACIU-MARCOV et al. 2009c).
Meanwhile, the situation seems to be different in comparison to the one registered in the
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massifs from the Middle Carpathians situated westwards of Olt, where the species appears
only at altitudes of over 1200 m (COVACIU-MARCOV et al. 2009b). The differences seem
difficult to be explained, especially when the two areas are relatively close. The two
populations probably belong to two different groups, despite their geographical closeness;
the river Olt might represent the barrier between them. It has been previously demonstrated
that two groups of M. alpestris are present in Romania (SOTIROPOULOS et al. 2007). Based
on zoogeographic data, it has been recently suggested the existence of a third group in
Apuseni Mountains (COVACIU-MARCOV et al 2009c). The populations from Iezer
Mountains probably belong to the group from the Oriental Carpathians. The fact must be
connected with the presence of L. montandoni, species which is also distributed in the
Oriental Carpathians, which has its area limit in Iezer Mountains. If we accept the existence
of a refuge for L. montandoni in Iezer (COVACIU-MARCOV et al 2009a), we can also accept
that M. alpestris was also present in this refuge. Starting from here, both species moved
towards east alongside Oriental Carpathians. For this reason, both of the species appear in
Iezer and M. alpestris is present at altitudes lower than the ones from the other groups of
the Middle Carpathians. In this case, Olt River is truly a barrier between the two population
groups of M. alpestris, the Iezer group being situated in or near the old refuge, while the
group situated westwards of Olt is found at the limit of the postglacial expansion.
The altitudinal limits are also the general ones from Romania regarding the reptiles.
P. muralis ascends until 900 m altitude, where it is still very abundant, but the phenomenon
was registered only near Râuşor dam. The high access and abundance of the species were
eased in this part by certain anthropogenic activities. The construction and the existence of
the dam and of the road towards Voina chalet have favoured the wall lizard. The dam
comprises massive stone blocks, which represent an extremely favourable habitat for P.
muralis as do the sometimes abrupt margins of the road. Additionally, the dam is
southwards oriented, towards the open valley of Târgului River. The southern slope from
downstream of Râuşor dam practically represents a huge artificial habitat of this species,
which allowed it to expand to the upper altitudinal limit of the area. The expansive
character of the species has been previously noticed, colonizing new areas in North
America where it was introduced (HEDEEN & HEDEEN 1999). In Romania, the spreading of
the wall lizard species towards areas situated at the limit of its ecological requirements was
artificially eased by the rail roads (COVACIU-MARCOV et al 2006, GHERGHEL et al 2009).
The identification of the populations of P. muralis from near Râuşor dam practically
indicates a new accommodation method of the species to artificial habitats and a new way
of artificial spreading. Upwards of the dam, the species is replaced by Z. vivipara, which is
abundant in the narrow and humid valleys which flow into Râuşor Lake. In these valleys, Z.
vivipara appears together with A. fragilis and V. berus.
Presently, the region within Iezer Mountains is generally little affected by man.
However, in the not so distant past, the region was intensely modified, through the
construction of Râuşor dam and more largely, through clearings. In the past, a forestry train
functioned on Brătia valley (DECEI 1975), tracks of its embankment being noticed even
now. In the lack of previous data, it is difficult to establish the effect that the clearings had
on the actual distribution of the herpetofauna. Presently, the clearings continue on Brătia
valley, at a low but constant rate. Their effects are not localised, being seen in the affected
habitats, which are completely destroyed, and during the entire length of the valleys from
the studied area, where the impact of the trucks that carry wood is very obvious. Thus, these
kill numerous individuals belonging to different herpetofauna species. Alongside the valley
of Târgului River, the road mortality is also amplified by the tourists that come here by car
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in the warm season (fig. 6). Road mortality affects several species (S. salamandra, B. bufo,
R. temporaria, A. fragilis, V. berus), being a general
phenomenon with negative effects upon many
herpetofauna species from different parts of the
country (KRECSÁK et al 2004, SOS 2007, HARTEL et
al 2009). In the basin of Târgului River, the effect of
the tourists is not only limited to road mortality, but
is also expressed through the remaining waste.

Fig. 6. Road killed Bufo bufo
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The trophic spectrum analysis of a Pelophylax
ridibundus (Pallas 1771) population from Vodiţa
valley, Mehedinţi County, Romania
DIMANCEA NICOLETA, SAS ISTVAN, SZEIBEL (BALINT) NOEMI, TICA FLORICA
Abstract
In 2008, we investigated a Pelophylax ridibundus population from
Vodiţa valley, Mehedinţi County. The study was realised on a total of 209
individuals, which were separately analysed during three periods, respectively
April, July and September. The stomach contents revealed the presence of
both invertebrate preys (the most important being the Formicida, adult
Brahicera, Araneida, Coleoptera) and vertebrate (lizards and snakes). Beside
the animal prey, the samples also contained vegetal, mineral and shed skin
fragments, which were accidentally consumed. The habitat seems to offer
good hunting conditions for the population, as shown by the high number of
consumed preys and the low proportion of empty stomachs
.

Key words: Pelophylax ridibundus, trophic spectrum, Vodita valley

Introduction
As a consequence of our expansion on the globe and the need to modify the natural
environment in order to create a new, artificial one, we have managed to restrain the area of
certain species and even cause them to be extinct. In this respect, measures must be taken in
order to evaluate the environmental conditions. One parameter that can give indications as
to the state of health of the medium is offered by the relation between prey and predator.
An important predator, that is considered to be a good model for studying the
environmental changes, is represented by the amphibian class, which connects the
terrestrial and aquatic medium (DIAMOND 1996). Therefore, in order to evaluate the impact
of our modifications upon the ecological systems, we can analyse the feeding data of the
anurans (ANDERSON et al. 1999). In this manner, we can underline the conditions in which
the respective population is developing (GUNZBURGER 1999), the fluctuations that appear
inside of the population (BEEBEE 1996), the ecological tolerance of the different species
(DUELLMAN and TRUEB 1994) and help preserve certain species and their habitats.
In our case, we focused on the analysis of the food habits of the marsh frog,
Pelophylax ridibundus. This species is the largest amphibian one in Europe
(COGĂLNICEANU et al. 2000a), living in lakes, permanent or temporary puddles and water
courses (FUHN 1960). Studies in Romania relating to the trophic spectrum of this species
have been conducted by different authors, including the non-hibernating populations from
the thermal lakes from the north-western part of the country (COGĂLNICEANU et al. 2000b,
COVACIU-MARCOV et al. 2000, 2003, GHIRA et al. 1997, FERENŢI et al. 2009).
Our paper follows the feeding diet of this species during three periods, in order to
underline the effects that the seasonal variations have upon the analysed population.
Moreover, this population is situated in a mountainous area, alongside the banks of a
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stream, while most of the above mentioned studies have been performed in the plain areas,
where the habitat of the populations consists of stagnant waters.

Materials and methods
We analysed the food habits of a Pelophylax ridibundus population, during three
consecutive seasons, respectively in spring (April), summer (July) and autumn (September)
2008. The number of captured individuals increased during each season. Thus, in the first
period we caught 51 samples (32 females and 19 males), in July the number reached 69
samples (36 females and 33 males) and last, in September we managed to capture 89
individuals (70 females and 19 males).
The investigated habitat is situated in Mehedinţi County, in a mountainous area,
alongside the banks of Vodiţa River, which is tributary to the Danube. The river created
wide banks with sunny and gentle slopes, which represent favourable habitats for numerous
amphibian and reptile species.
The frogs were captured manually, being released in their habitat of origin after
having collected the stomach contents. We used the stomach flushing method in order to
obtain the food samples. This technique is highly recommended by many authors (SOLE et
al. 2005) as is greatly decreases the number of injuries within the analysed individuals. The
material was preserved in a solution of formaldehyde and stored in sealed test tubes. The
preys were determined in the laboratory using the microscope.
Our study had several objectives, among which we aimed to highlight the
differences between the feeding of the two sexes, between the preys found in the three
periods, the amount and frequency of occurrence of the prey taxa, the feeding intensity rate.

Results and discussions
Generally speaking, the food of P. ridibundus is composed of different invertebrate
groups (VANCEA et al. 1961), and there are also known cases of cannibalism (YILMAZ et al.
2006) or of fish, amphibian, turtle, snake and mammal consumption (TURGAY 2001,
RUCHIN & RYZHOV 2002, ÇIÇEK et al. 2006, 2007). In our case, the studied population also
consumed vertebrates, respectively reptiles. Beside these rare but important preys, the
Formicida, Coleoptera, Isopoda and Brahicera adults were regarded as the most valuable
preys in their diet. Moreover, there are certain preys that are conditioned by the climatic
factors and therefore appear only in the periods that present similar features regarding the
temperature and moisture. In addition, other elements were found in the stomach contents
of the frogs, such as vegetal fragments, inorganic matters and shed skin debris.
The analysed frogs found in their habitat optimum hunting conditions during all of
the three study periods, fact indicated by the extremely high value of the feeding activity
rate (99,53%). Thus, only one individual did not capture any prey, its value being of low
importance in relation to the high number of examined frogs. Similar situations were
recorded in other populations of this species as well (SZEIBEL (BALINT) et al. 2008,
COVACIU MARCOV et al. 2000).
In order to estimate the feeding intensity rate, we have to take into account the total,
maximum and average number of prey/individual. The maximum number of consumed
preys increases from the first period of study (April - 18) to the last (September - 48), while
the average number of preys/individual and the total number of preys register the highest
values during July. This situation can be explained by the fact that the first sampling took
place during the reproduction period and the frogs were more preoccupied by this activity
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rather than spending their time hunting. The following two periods present similar feeding
conditions if we take into consideration all of the analysed parameters.
Regarding the consumption of vegetal, mineral and shed skin fragments (table 1),
the first element was the most frequently consumed, followed by the inorganic maters, and
last the shed skin material registered very low values, in all of the three periods. Generally,
in most of the cases the vegetal debris has the highest values concerning both this species as
well as other amphibians (COVACIU MARCOV et al. 2003, SAS et al. 2005). These elements
are accidentally consumed by the frogs (WHITAKER et al. 1977), the first two being ingested
together with the followed preys that are mostly located in the vicinity of the aquatic habitat
(Coleoptera, Araneida, Gastropoda, Formicida), while the consumption of the third
category is considered a form of epidermal recycling (WELDON et al. 1993). Moreover, due
to the rocky substratum of the habitat, the individuals have a high chance of ingesting small
pebbles when they capture a prey. The high consumption of inorganic elements was also
observed at another feeding study performed on this valley on a Bufo viridis population,
when even 66.67% of the analysed individuals swallowed gravel parts (DAVID et al. 2008).
The reduced numbers of stomachs with shed skin can indicate that the habitat offers
optimum feeding resources in order to satisfy the energetic necessities, thus the frogs do not
have to supplement their diet with other trophic resources. Despite the fact that vegetal,
mineral and other elements appear in the trophic spectrum of this population, they do not
have a nutritious value, and do not represent the basis of their diet, amphibians being
predators (COGĂLNICEANU et al. 2000a) that mainly capture invertebrates. In our case,
99.64% of the consumed preys are invertebrates (table 2, table 3), while there is a small, but
important amount of vertebrates (0.36%). This last category is represented by reptiles,
respectively lizards (Podarcis muralis, Zootoca praticola and some which were not
determined) and snakes (unidentified). The analysed population was able to capture lizards
because of the position of its habitat, which is also favourable to other species, such as
Podarcis muralis and Zootoca praticola. Due to the wide, opened, banks of Vodiţa River
that enables the sunlight to warm the rocky habitat, the common wall lizard also finds
shelter here. Thus, the habitat of the lake frog overlaps with that of the wall lizard. The
other lizard species, Zootoca praticola, which is connected to moister conditions and takes
shelter in shadowy areas, under rocks or logs (FUHN 1960) is present only in September,
when the climatic conditions enabled the lizard to come out in the vicinity of the river. The
males consumed vertebrate preys only in the last two periods, in April being more
concerned with mating and thus hunting in the proximity of the river. Other studies also
record that populations of amphibians have consumed vertebrate preys (COVACIU-MARCOV
et al. 2002a, 2005, FUHN 1956).
Throughout the three periods of study, there are certain preys that appear only in
some months, at only one sex, specific taxa that register high values only in one period of
the year, these facts being in direct connection with the climatic conditions of the habitat.
Thus, there are certain terrestrial prey taxa that do not appear in July, because of the fact
that they are related to the humid medium and not to the dry one, and were consumed only
in April and September, when the temperature and precipitation parameters have
intermediary values. Among these taxa, we can indicate the Lumbricidae and Gasteropoda
(just two samples were consumed by a female in July, the value being very low).
Gasteropods are important components of the amphibians’ diet being often identified in
their stomach contents (HOLZINGER et al. 1996).
However there are other groups of invertebrates that are widely consumed in the
habitat, being preferred by both sexes. This is the case of the adult Brahicera, which are the
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most homogenously consumed preys that also registered among the highest values during
each period at both sexes. This fact reveals that this group is abundant in the habitat and is
easily caught by the individuals, thus representing an important food resource.
Table no. 1. Number of analysed individuals. Frequency of stomachs with vegetal,
mineral and shed-skin contents. Maximum and average number of preys/individual; total
number of preys. Number of empty stomachs.

Number
of
analysed
individuals
% vegetal fragments
% mineral material
% shed-skin
Maximum
no.
preys/individual
Average
no.
preys/individual
Total no. of preys
Number of empty stomachs

12 April
F
M

T

09 July
F
M

T

15 September
F
M
T

32

19

51

36

33

69

70

19

89

46.9
28.1
-

42.11
26.32
5.26

45.1
27.5
1.96

41.7
27.8
11.1

54.55
33.33
3.03

47.8
30.4
7.25

47.1
41.4
4.29

42.1
31.6
5.26

46.07
39.33
4.49

12

18

18

17

29

29

25

48

48

4.78

5.47

5.07

8.22

8.45

8.33

5.55

7.73

6.02

153
-

106
-

259
-

296
1

279
-

575
1

389
-

147
-

536
-

Table 2. The amount of the prey taxa (A% = amount, F% = frequency of
occurrence, F = female, M = male, T = total, L. = larvae, A. = adult)

Lumbricidae
Gasteropoda
Araneida
Acarina
Isopoda
Gammarida
Diplopoda
Chilopoda
Collembola
Ephemeroptera (L.)
Ephemeroptera (A.)
Odonata
Odonata (L.)
Plecoptera (L.)
Plecoptera (A.)
Orthoptera
Mantodee
Dermaptera
Afida
Cicadina
Heteroptera

April
F
1.96
11.76
10.46
7.19
1.96
1.31
0.65
1.31
4.58
0.65
0.65
0.65
11.76

M
0.96
6.73
12.50
0.96
6.73
4.81
4.81
1.92
3.85

T
1.56
2.72
12.06
0.39
8.95
6.23
1.17
0.78
0.39
0.78
4.67
1.17
0.39
0.39
8.56

July
F
0.68
7.43
2.36
10.47
0.34
0.34
0.34
0.68
1.69
0.68
1.69
6.42
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M
6.45
3.94
19.71
0.36
0.36
0.72
0.36
0.36
0.36
0.36
1.79
2.15
3.94

T
0.35
6.96
3.13
14.96
0.35
0.35
0.35
0.17
0.17
0.35
0.52
1.74
0.35
1.91
5.22

September
F
M
0.26
0.68
1.54
0.68
6.17
4.08
1.03
22.37 6.12
2.31
0.68
0.51
0.68
1.03
0.68
0.26
0.26
2.31
30.61
1.03
0.26
0.77
0.77
1.03
0.68
0.51
2.04

T
0.37
1.31
5.60
0.75
17.91
1.87
0.56
0.93
0.19
0.19
10.07
0.75
0.19
0.56
0.56
0.93
0.93

April
F
7.84
0.65
1.31
1.96
5.23
4.58
4.58
3.92
2.61
12.42
-

Coleoptera
Panorpat
Neuroptera
Lepidoptera (L.)
Lepidoptera (A.)
Trichoptera
Formicida
Apida
Vespida
Hymenoptera - others
Nematocera
Brahicera (L.)
Brahicera (A.)
Podarcis muralis
Zootoca praticola
Reptiles - Lacertidieni
Reptiles - Ofidieni

M
8.65
0.96
0.96
3.85
11.54
9.62
0.96
2.88
19.23
-

T
8.17
0.39
1.17
1.17
0.39
4.67
7.39
6.61
2.72
2.72
15.20
-

July
F
9.46
0.34
2.70
9.46
0.34
13.51
7.09
2.03
21.96
-

M
6.09
0.36
2.51
12.54
0.72
8.24
6.09
2.87
1.08
17.56
0.72
0.36

T
7.83
0.35
2.61
10.96
0.52
10.96
6.61
2.43
0.52
19.83
0.35
0.17

September
F
M
13.90 12.20
1.03
0.68
0.77
0.68
22.11 13.61
0.77
0.68
0.51
5.66
5.44
1.29
2.04
0.26
0.68
11.31 15.65
0.68
0.68
-

T
13.40
0.93
0.75
19.78
0.75
0.37
5.60
1.49
0.37
12.50
0.19
0.19
-

Table 3. The frequency of occurence of the prey taxa (A% = amount, F% =
frequency of occurrence, F = female, M = male, T = total, L. = larvae, A. = adult)

Lumbricidae
Gasteropoda
Araneida
Acarina
Isopoda
Gammarida
Diplopoda
Chilopoda
Collembola
Ephemeroptera (L.)
Ephemeroptera (A.)
Odonata
Odonata (L.)
Plecoptera (L.)
Plecoptera (A.)
Orthoptera

April
F
6.25
43.75
21.88
18.75
9.38
6.25
3.13
6.25
9.38
3.13
3.13

M
5.26
5.26
57.89
5.26
15.79
10.53
15.79
5.26
-

T
5.88
1.96
49.02
1.96
19.61
15.69
5.88
3.92
1.96
3.92
11.76
3.92
1.96

July
F
2.78
33.33
13.89
27.78
2.78
2.78
2.78
5.56
13.89

M
33.33
12.12
18.18
3.03
3.03
6.06
3.03
3.03
3.03
3.03
15.15

T
1.45
33.33
13.04
23.19
2.90
2.90
2.90
1.45
1.45
2.90
4.35
14.49

September
F
M
1.43
5.26
8.57
5.26
32.86 26.32
4.29
31.43 15.79
4.29
5.26
2.86
5.26
2.86
5.26
1.43
1.43
10.00 5.26
5.71
-

T
2.25
7.87
31.46
3.37
28.09
4.49
3.37
3.37
1.12
1.12
8.99
4.49

Mantodee

-

-

-

-

-

-

1.43

-

1.12

Dermaptera

3.13

-

1.96

5.56

-

2.90

4.29

-

3.37

Afida

-

-

-

-

-

-

4.29

-

3.37
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April
F

M

T

July
F

M

T

September
F
M

T

Cicadina

-

-

-

13.89

12.12

13.04

5.71

5.26

5.62

Heteroptera

40.63

15.79

31.37

33.33

24.24

28.99

2.86

10.53

4.49

Coleoptera

28.10

31.60

29.40

50.00

36.40

43.50

50.00

52.60

50.60

Panorpat

3.13

-

1.96

-

-

-

-

-

-

Neuroptera

-

-

-

2.78

3.03

2.90

-

-

-

Lepidoptera (L.)

6.25

5.26

5.88

16.67

15.15

15.94

5.71

5.26

5.62

Lepidoptera (A.)

6.25

-

3.92

41.67

57.58

49.28

4.29

5.26

4.49

Trichoptera

-

5.26

1.96

2.78

6.06

4.35

-

-

-

Formicida

25.00

15.79

21.57

47.22

27.27

37.68

54.29

47.37

52.81

Apida

9.38

26.32

15.69

-

-

-

2.86

5.26

3.37

Vespida
Hymenoptera
others
Nematocera
Brahicera (L.)
Brahicera (A.)
Podarcis muralis
Zootoca praticola
Reptiles
Lacertidieni
Reptiles - Ofidieni

-

-

-

-

-

-

2.86

-

2.25

18.75
12.50
9.38
43.75
-

31.58
5.26
15.79
52.63
-

23.53
9.80
11.76
47.06
-

41.67
16.67
61.11
-

42.42
18.18
6.06
66.67
-

42.03
17.39
2.90
63.77
-

22.86
7.14
1.43
37.14
-

26.32
15.79
5.26
52.63
5.26
5.26

23.60
8.99
2.25
40.45
1.12
1.12

-

-

-

-

6.06
3.03

2.90
1.45

-

-

-

The Araneida were also consumed in similar quantities by both males and females
during all of the three study periods. Despite the fact that they do not occupy important
places regarding their amount, they are highly consumed by many individuals, regardless of
the sex or period. The difference between the amount and frequency values lies in their
large size, which enables the frogs to consume them in low quantities. Arthropods are
considered to be very important components in the diet of the amphibians (SANTOS et al.
2004).
The Coleopterans and adult Lepidoptera register the same situation as the spiders do,
being consumed in general by many individuals but in small numbers. Due to their larger
size, they do not have to be eaten in high quantities, and thus their amount is low. In
comparison to the beetles, which were relatively homogenously consumed throughout the
entire study (their values increased towards the end), the butterflies were mainly caught in
July, in September the temperatures being too low and in April the frogs being preoccupied
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with other activities. Similar situations in which these two prey categories were consumed
by many individuals but in small numbers have also been recorded at other P. ridibundus
populations (COVACIU-MARCOV et al. 2005, ÇIÇEK et al. 2007, SAS et al. 2004).
The Hymenoptera and especially the Formicida also occupy important places, being
mainly consumed by many individuals. Due to their gregarious life, these preys represent
an easily captured food source that is favoured by many amphibian species (GROZA et al.
2008, KIDERA et al. 2008). The Isopoda, which are present in humid areas, were consumed
by many individuals only in the intermediate months that record middle temperatures, while
in July it registered both the lowest amounts and frequencies of occurrence. They are easily
captured preys, being accessible in many cases, including when they look for shelter in the
cracks of the ground, or under the short vegetation. High amounts of Isopoda were also
recorded at a population of Rana arvalis (COVACIU-MARCOV et al. 2002b). A study
regarding the feeding habits of Bufo viridis that was also realised on the valley of Vodiţa
River, revealed that the frogs mainly consumed Formicida and Isopoda (DAVID et al. 2008).
Thus, these two prey types are very abundant in the habitat created by the river, occupying
an important role in the trophic spectrum of these frogs.
The Gammarida were consumed in small numbers and by few individuals in the last
period, when the trophic offer was the richest, while in the first two periods they constituted
important additional preys for the frogs’ diet. The causes for this seasonal variation are
multiple. One of them is connected to the frogs’ reproduction period from the first date.
Thus, the individuals could easily capture these aquatic preys and as a result conserve their
energy for mating. Moreover, it seems that the females preferred this type of prey, which
have higher energetic needs in order to lay their hatchlings. In the second period, the
determining factor was the climatic one, which due to the higher temperatures prevented
some preys, and even the analysed frogs, to come out from their hiding place, and therefore
these preys became more accessible. These crustacean are not very often consumed by the
amphibian populations, but they were captured in large numbers by a non-hibernating
population of marsh frogs during the cold season (COVACIU-MARCOV et al. 2005).
The Myriapoda class is poorly represented, being consumed in small numbers and
by few individuals during all of the three periods. Both Diplopoda and Chilopoda live in the
superficial horizons of the soil and under litter, thus they do not represent very accessible
preys for the frogs.
The insects represented by their larval phase were highly consumed, reaching
approximately 12% from the entire preys captured in the third period. This situation is
mostly due to the fact that a male consumed 45 Plecoptera larvae in September. Moreover,
during their reproduction period, almost 10% of the frogs’ diet was composed of larvae,
most of them being aquatic and can be easily spotted on the lower part of the stones situated
on the bottom of the river. The Ephemeroptera and Plecoptera adults have negligible
values, as a result of the fact that they have a short life. In comparison their larvae were
found during all of the three studied periods (April, July, September) and were also
recorded by other authors in April (COVACIU-MARCOV et al. 2002c), May (SAS et al. 2009),
July (FERENTI et al. 2009). It is widely considered that the larvae of the insects are richer in
lipid, and therefore have a higher nutritional value (REDFORD & DOREA 1984).

Conclusions
The analysed habitat presents optimum feeding conditions for the studied
Pelophylax ridibundus population, being revealed both by the low number of empty
stomachs and by the high number of the maximum and average number of preys per
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individuals. The most important preys during the whole study period were the Brahicera
adults, the Araneida, the Formicida, the Coleoptera and the Isopoda.
Due to the typical rocky habitat that lies in an opened bank of the river, important
reptile species also found favourable conditions here, such as Podarcis muralis and Zootoca
praticola. Thus, the habitat of the frogs overlaps with the one of these species. Moreover,
due to their large size, the analysed population is capable of feeding on them and thus
including them in their diet.
Throughout the entire studied period, differences regarding the distribution of the
preys in the frogs’ diet do exist, as a result of the climatic conditions. In addition, in the first
period, the frogs were captured during the reproduction period, thus this activity
influencing their diet.
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The feeding of a Bombina bombina (LINNAEUS 1761)
population from Vermeş swamp,
Satu Mare County, Romania
FERENŢI SÁRA, CUPŞA DIANA, COVACIU-MARCOV SEVERUS-DANIEL,
MAGHIAR COSMIN
Abstract
We studied the feeding of a Bombina bombina population from one of
the reserves from Carei Plain, from Vermeş swamp, Satu Mare County. We
noticed the presence of both terrestrial and aquatic preys. The preys with the
highest amount were Coleopterans and Formicidas. Beside these we identified
vegetal fragments, shed skin, minerals and tadpoles in their trophic spectrum.
The high diversity and similarity values show optimal feeding conditions,
especially in May. There are several differences between the feeding of the
captured individuals by the developmental stage and season. These differences
are caused by the environmental changes and the body size of the fire bellied
toads.

Key words: B. bombina, feeding, seasonal variations, environmental changes

Introduction
A global mass extinction of amphibians is well under way, driven both by habitat
loss and by environmental changes (STUART et al 2004, NORRIS 2007). Amphibians are
between the most sensible species to the human mediated environmental contaminants,
caused by their permeable skin, the dual aquatic-terrestrial life cycle and the relatively
rudimentary immune system (KERBY et al 2009). For this sake Amphibians are often
outstanding biological indicators of environmental quality (WELSH & OLLIVIER 1998,
KELHART 2007). Their protection was proposed by many authors and organizations
(BLAUSTEIN & KIESECKER 2002, IUCN 2005, etc.).
Amphibians offer several advantages for the empirical approach of the relationships
between landscape structure and conservation because of the ground dweller habits of most
species that expose them directly to a great variety of connectivity breakdowns (JOLY et al
2003). For this environmental approaching one of the most used methods is the feeding
analysis, quantitative information about the role of amphibians in ecosystems being
extremely important because they feed both in aquatic and terrestrial habitats (WHILES et al.
2006). Dietary information is crucial for the understanding of anuran life history,
population fluctuations, and the impact of habitat modification on those populations
(ANDERSON et al 1999).
The zone where we studied the fire bellied toad population belongs to the reserves of
Carei Plain, these Bombina bombina populations being considered of conservation interest
(COVACIU-MARCOV et al 2009). The aim of our study is to analyze the trophic spectrum of
a population from Vermeş swamp, the relation between their food and the environment that
could help to take steps for their conservation.
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Material and methods
We analyzed the trophic spectrum of a Bombina bombina population from Vermeş
swamp, Satu Mare County, Romania. Our study took place in 2008, from April to July,
when we sampled periodically, in every month. On a whole, we captured 170 individuals of
fire bellied toads, respectively 60 in April, 46 in May, 50 in June and 14 in July.
The investigated habitat is represented by a ditch and on its side there is a swamp
with a large surface. The vegetation is very abundant and the fauna is also rich, here being
present many amphibian species (Rana arvalis, Pelophylax esculentus, etc.) and a lot of
relict species (COVACIU-MARCOV et al. 2009).
For sampling we used the stomach flushing method (SOLÉ et al 2005), which is ideal
for studying the animals without damaging them. The stomach contents were conserved in
formaldehyde solution 4%, and analyzed in laboratory. Because the Amphibians` digestion
is very quick (WANG 2001) we tried to reduce the time between capturing and sampling,
respectively they were released immediately in their habitat. The consumed preys were
determined using a magnifying glass.
These results were analyzed statistically, and were interpreted following different
parameters: the amount, the frequency and the origin of the preys, the rate of the feeding
activity, the food diversity (Shannon Wiener Index) (SHANNON & WIENER 1949) and
similarity (Sorrensen Index) (CHAO et al 2005), and the variations of the trophic spectrum
in different periods of the study (Kruskal Wallis test), between males/females and
adults/juveniles (Mann Whitney U test) (KRUSKAL & WALLIS 1952).

Result
We found only one individual without stomach content, the rate of the feeding
activity being thus raised. The number of the consumed preys varies by the sexes and by the
periods, on a whole we identified 1427 preys in the stomach contents. All of the preys
belong to Invertebrates, only in July were consumed Vertebrates (tadpoles).
Besides the animal preys we identified vegetal fragments, shed skin and minerals
too. The frequency of the vegetal fragments is higher in the first periods, but in July it
decreases. There is a negative relation between its frequency and the frequency of the shed
skin. The minerals appear only in the first period with a very low value. There is a relation
between the occurrence of the vegetal fragments and the amount of aquatic preys; they are
higher in the first three periods.
Regarding the origin of the preys, most of the consumed preys have terrestrial
origin. We can observe that in the last period the amount of the aquatic preys is lower (table
1).
The feeding intensity is also higher in the first three periods by the maximum
number of prey/individual, but as for the average no. of prey/individual we can observe the
lowest values in the first period. Parallel to this fact, only in April we had individual
without stomach content.
The feeding diversity (Shannon Weaver index) was high in every month decreasing
a little to the end of the study. As regard to the similarity of the consumed preys (Sorensen
index) its values varies inverse that the diversity one, in April it is the lowest, and is higher
in the last two periods. We can observe the highest value in May (Table 2). These
variations are very small.
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Table 1. The origin of the preys, the consumed preys, the occurrence of empty
stomachs and the feeding intensity (M-males, F-females, J-juveniles)

%
Aquatic
preys
% Terrestrial
preys
Total preys
%
empty
stomachs
The max. no. of
prey/individual
The
medium
no. of preys

April
M

F

J

May
M

F

June
M

F

July
M

F

J

11.30

4.94

6.25

11.18

24.67

13.01

11.44

3.70

4.76

15.40

88.70
204

95.10
162

93.80
16

88.82
170

75.33
227

86.99
246

88.56
341

96.30
27

95.20
21

84.60
13

-

4.17

-

-

-

-

-

-

-

-

28

25

8

33

23

25

38

10

15

8

6.18

6.75

5.33

7.39

9.87

11.71

11.76

9

10.5

6.5

Table 2. The feeding similarity and the feeding diversity
April

May

June

July

The feeding similarity (Sorensen Index)

0.23

0.34

0.28

0.27

The food diversity (Shannon Weaver
Index, H)

2.65

2.66

2.5

2.5

The preys with the highest amount are Coleopterans and Formicidas. The amount of
other preys varies by month. Terrestrial Gastropods appear in the first three periods, with
higher amount, but they are present during the whole study. Aquatic Gastropods are present
only in the first three months. Araneidas have lower amount in June, but they are observed
in every period. Dipterans are represented by the terrestrial ones (Brahiceras terrestrial
larvae, Culicids, Muscidas). Copepods are observed only in May with a big amount.
Homopteras are represented by Cicadina and Afidina, but their amount rises only in July.
There are prey taxa, that appear only in one of the months with a small amount
(Pseudoscorpionids, Ostracodas, aquatic Isopods, Lepidoptera, Ephemeroptera, Orthoptera)
(Table 3).
Regarding the frequency of the preys some of them are observed at many
individuals, even if their number is lower. Thus there are prey taxa with high frequency and
low amount, like Acaria, Gammarida, Dytiscida, Stafilinida, and Lepidoptera larvae. In the
case of Formicidas in April the frequency is lower but the amount is higher. The preys that
take the top by the frequency are Araneida, Coleoptera and Formicida (Table 3).
For establishing if there are significant variations in the feeding of the red bellied
toads, we applied the Kruskal Wallis test, its results (H=13.25, df=3, p<0.005) showing that
the changes are significant. In order to compare the feeding of males/females and
adults/juveniles we applied the Mann Whitney U test. In the case of the comparison
between sexes there are no significant differences (P>0.05, P=0.09), but between the adults
and the juveniles differences are significant (P<0.05, P=0.000001).
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Table 3. The amount (A) and the frequency (F) of the prey taxa

Vegetal fragments
Shed skin
Minerals

April
A
-

Lumbricida
Gasteropoda-Planorbis
Gasteropoda (t)
Gasteropode-Limax
Pseudoscorpionida
Araneida
Acaria
Ostracoda
Copepoda
Isopods(aq.)
Isopods( t)
Gamarida
Diplopoda
Collembolla
Efemeroptere (L)
Ortoptera
Cicadina
Afidina
Heteroptera(acv)
Heteroptera(t)
Coleoptera (L. t)
Coleoptera (t)
Dytiscida-(L)
Dytiscida
Carabida
Stafilinida
Elaterida
Scarabeida
Cerambicida
Coccinelida
Curculionida
Crizomelida
Lepidoptera (L)
Lepidoptera
Nematocera (L)
Typulida
Culicida
Brahicere (aq. L)
Brahicere (t. L)
Brahicere (t.)
Muscida
Hymenoptera
Formicida
Tadpole

1.30
0.26
6.28
9.94
3.66
0.26
4.97
9.68
6.28
0.26
2.61
12.04
1.04
1.83
0.78
1.04
0.78
1.83
0.52
3.92
0.26
0.26
1.04
1.83
3.14
0.52
0.52
23.04
-

F
40.00
15.00
3.33

May
A
-

6.66
1.66
28.33
45.00
20.00
1.66
21.67
45.00
15.00
1.66
16.67
45.00
3.33
11.67
5.00
6.66
5.00
11.67
3.33
21.67
1.66
1.66
6.66
11.67
1.66
3.33
3.33
18.33
-

0.50
0.75
8.31
0.25
13.60
5.79
0.25
5.03
3.77
1.76
0.75
1.51
16.37
1.76
4.78
0.50
0.25
1.00
1.25
0.25
0.50
1.51
0.25
0.75
0.75
2.26
6.80
0.75
0.25
17.63
-
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F
39.13
26.09
-

June
A
-

4.34
6.52
36.96
2.17
63.04
4.34
2.17
23.91
17.39
8.69
4.34
13.04
71.74
13.04
30.43
4.34
2.17
8.69
10.87
2.17
4.34
13.04
2.17
6.52
2.17
15.22
2.17
6.52
2.17
47.83
-

0.17
8.00
6.64
0.17
3.74
0.17
0.51
0.17
0.17
0.68
1.70
0.17
0.51
0.51
1.02
6.47
0.17
1.70
0.17
33.73
1.87
0.17
1.19
3.06
0.34
0.51
0.34
1.53
2.04
0.34
7.83
0.17
3.23
0.85
9.88
-

F
52.00
12.00
-

July
A
-

F
14.30
28.60
-

2.00
36.00
34.00
2.00
24.00
2.00
6.00
2.00
2.00
8.00
16.00
2.00
4.00
4.00
10.00
8.00
2.00
18.00
2.00
66.00
18.00
2.00
6.00
22.00
4.00
6.00
4.00
8.00
24.00
2.00
38.00
2.00
28.00
10.00
30.00
-

3.28
9.84
1.64
1.64
3.28
11.50
14.80
1.64
16.40
1.64
1.64
1.64
6.56
6.56
1.64
14.80
1.64

14.30
57.10
14.30
14.30
14.30
42.90
42.90
14.30
57.10
14.30
14.30
14.30
28.60
42.90
14.30
42.90
14.30

Discussion
The reduced number of individuals without stomach content suggests good
environmental conditions for feeding. Similar situations were encountered at other B.
bombina populations (SAS et al 2003, 2004, 2005).
The consumption of vegetal fragments was identified at some amphibian species
(SILVA et al 1989), but most of the amphibian species are predators (COGĂLNICEANU et al
2000). There is a relation between the amount of aquatic preys and vegetal fragments. The
studied habitat consists of a big swamp with abundant vegetation, and most of the
consumed preys were captured from the surface of the aquatic plants, the ingestion of
vegetal fragments being thus accidental.
Consuming of preys (Coleopterans, Gastropods, Araneids) captured from the surface
of the plants from the vicinity of the habitat also could influence the frequency of the
vegetal fragments.
Many predators detect prey through movement, this being the aim for what tadpoles
are consumed (KRUUK & GILCHRIST 1997). In our case the predators were consisted of the
adults of the same species. Cannibalism on amphibians was pointed out by many authors
under conditions of high density and food limitation (CRUMP 1983). This can be the reason
for what these are consumed, these appearing only in the last period, when we noticed a
reduced number of consumed preys. Others consider tadpole eating on amphibians of being
opportunistic (POLIS & MYERS 1985).
Most likely these tadpoles were consumed only in this period because they became
in the adequate developmental stage for consuming. Thus their appearance is a result of the
fire bellied toads` opportunistic feeding behaviour.
There is an inverse relation between the appearance of the vegetal fragments and the
shed skin. This fact shows that in the last period the conditions were more unpropitious, the
shed skin becoming a completion of the trophic spectrum, being considered a form of
recycling the epidermal proteins (WELDON et al 1993). In other studies the shed skin eating
is a common phenomenon for its nutritional value (KUPFER et al 2005). This fact is also
authenticated with the low amount of aquatic preys in this period. Altogether in July we can
observe a big amount of terrestrial preys. This fact suggests an opportunistic feeding
behaviour of these fire bellied toads, consuming all types of accessible preys from their
vicinity.
Even if there is a small number of a prey type consumed in the last period, the
diversity and the similarity are quite high. This suggests a homogenous distribution of them
that results in the high H value. And because of the small number of captured individuals
and of the relative small number of consumed prey type is predictable that their preys to be
similar.
Minerals have no nutritional value, but their presence is understandable because of
the sandy substratum of the swamp. Some studies showed that there is selectivity in the fire
bellied toads` feeding; the quality of the food is examined in the mouth cavity and
unpalatable food is not consumed (KINNE et al 2004). So we consider the presence of the
minerals in the stomach contents as an accident. It is interesting that they are present only in
the first period together with typical preys that live on the soil (terrestrial Isopods,
Diplopods). This fact suggests that the individuals of B. bombina hunted in the terrestrial
environment, and sand particles can arrive thus in their stomach together with the ingested
prey.
In the first periods there is a big difference between the maximum number of
prey/individual and the average number of prey. But there are also present large sized
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preys. From this emerges that the high maximum number of prey/individual is by chance, it
occurs only at some individuals.
In the last period the two parameters of the feeding intensity are more appropriate.
This can be a result of the presence of more little sized preys, that are distributed evenly,
but consuming them in high numbers determines a high average of prey. Possibly that in
the first months when the humidity was big, the fire bellied toads could access both of the
surroundings (terrestrial and aquatic), thus could capture more prey types with varied size,
that determines the differences between the maximum number of prey/ individual and
average number of prey. But in the last month when they had no access to the aquatic preys,
because the water level was very low, their trophic niche lessened. In this case the feeding
in only one environmental type raises the possibility that the value of the food quantity and
distribution is closer.
It’s interesting the raised value of the feeding similarity in May. Parallel with this
fact we can observe a high frequency of shed skin and the frequency of the vegetal
fragments is also high. This suggests that in this month they had access to preys both in
terrestrial and aquatic environment. This results in the presence of many prey types in their
trophic spectrum. These preys are presented homogenously distributed by their amount.
This fact determined the high diversity. The high similarity shows that these preys were
also distributed relatively in equal manner at every individual. As a conclusion we can
consider that in this month the environmental conditions for feeding were the most
favourable.
The presence of varied sized terrestrial and aquatic preys shows an opportunistic
feeding behaviour of these toads. Their presence can also be explained with the
characteristics of the habitat, the limit between the aquatic and terrestrial environment being
unclear, the depth of the water being small, the surface big, and presenting somewhere dry
land with abundant vegetation. The red bellied toads` feeding is not selective, they
consuming everything that moves and has adequate size for ingesting.
From Dipterans only Nematoceran larvae has aquatic origin. High consumption of
mosquito larvae was also encountered by other authors (DURANT & HOPKINS 2008). Larvae
with terrestrial origin are also consumed, these being represented by caterpillars. Some
authors consider they are consumed because of their less motile than adult insects (CICEK &
MERMER 2007).
Regarding the significant variation of feeding by different periods, they can be close
related to the environmental changes. Even if we didn’t measure the trophic offer of the
habitat, the various frequency and amount values of the preys suggest several
environmental changes, which probably influenced both predator and prey. There was
noticed on amphibians that they change their diet flexibly in response to local variations in
the frequency of available prey items (BERRY & BULLOCK 1962, POPOVIC et al 1992).
The size of the consumed prey is influenced by the mouth size of the predator
(BOOMSMA & ARNTZEN 1985). This can be the reason of the feeding differences at the fire
bellied toads by the developmental stage. There was noticed that in the first periods of their
life juveniles feed mostly with small, non-flying preys, and during their development they
learn hunting strategies, and due to their body size they feed after with larger and more
mobile preys (KINNE et al 2004).
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Comunităţi algale planctonice din
Lacul Valea Viţeilor (Judeţul Bihor)
ALEXANDRA BOTA, LAURA MOMEU

Abstract.
The present paper presents the qualitative structure of
planktonic algal communities from Lake Valea Viţeilor, including the
assessment of its ecological status based on water saprobity and
trophicity. The qualitative structure of planktonic algal communities
was correlated with several water physical and chemical
characteristics. The seasonal dynamics, together with the level of
similarity between the algal communities were also considered.
Lucrarea prezintă compoziţia calitativă a comunităţilor de alge
planctonice din Lacul Valea Viţeilor, cu referire la starea ecologică a
acestuia, evaluată pe baza nivelului de saprobitate şi al celui de
troficitate al apei. Acest lucru s-a realizat pe baza structurii calitative a
comunităţilor algale planctonice, corelat şi cu unele caracteristici
fizico-chimice ale apei. S-a evidenţiat dinamica sezonieră şi gradul de
similaritate floristică a comunităţilor algale planctonice.
Cuvinte cheie: “înfloriri” ale apei, troficitate, saprobitate, bioindicatori
Introducere. Se ştie că algele răspund în timp scurt la acţiunea şi modificarea
factorilor fizico-chimici din mediul lor de viaţă. Am luat în studiu comunitatea algală
planctonică din mai multe motive, în primul rând deoarece aceasta este reprezentativă
pentru acest tip de ecosisteme acvatice, fiind recomandată pentru stabilirea stării ecologice
a acestora. În al doilea rând, studiul de faţă este primul de acest fel, neexistând studii
anterioare referitoare la algele din acest lac. În conformitate cu Directiva Apei
(2000/60/UE), se impune ca în următoarea etapă, evaluarea calităţii apei, indiferent de tipul
de bazin acvatic, să se facă în primul rând pe baza organismelor acvatice. Se recomandă
monitorizarea tuturor bazinelor acvatice, urmând a se ajunge la calitatea bună a apei,
inclusiv în cele influenţate antropic. Reynolds (1997) şi Willén (2000) au arătat că
informaţiile legate de structura şi funcţiile comunităţilor algale planctonice sunt parametrii
de bază care reflectă starea ecologică a ecosistemului lacustru analizat. Cercetările
referitoare la impactul antropic asupra ecosistemelor acvatice se bazează în principal pe
acele alge sau alte organisme acvatice care integrează modificările proprietăţilor fizicochimice ale apei, fiind buni indicatori ai acestora.
Lacul Valea Viţeilor (fig. 1) situat în Câmpia Ierului (jud. Bihor) este un ecosistem
acvatic care funcţionează in regim dirijat, fiind amenajat pe cursul Văii Viţeilor, afluent al
Văii Csilagos din bazinul de drenaj al Văii Barcăului (Ujvári, 1972). A fost dat în folosinţă
în anul 1979, fiind amplasat la marginea pădurii de sub satul Tăutelec. Este un baraj de
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atenuare cu retenţie permanentă, fiind utilizat ca bazin piscicol. Are fundaţia din pământ
argilos, cu înălţimea maximă a barajului de 10 m si suprafaţa de 32,83 ha (Burescu, 2003).
Aspectele practice care se desprind din rezultatele cercetărilor privind compoziţia
calitativă a comunităţilor algale planctonice vizează utilizarea unor alge, a celor care au
valoare indicatoare, în evaluarea calităţii apei (Momeu, 2008). Concret este vorba despre
cele care sunt fini indicatori ai nivelului de troficitate şi de saprobitate a apei, şi prin urmare
se utilizează cu succes în procesele de monitorizare a ecosistemelor acvatice. Ne-am propus
studiul comunităţilor algale planctonice, aceatea fiind reprezentative pentru apele stătătoare
în procesele de monitorizare (Carvallio et colab., 2006).
Prin urmare, obiectivele urmărite sunt:
stabilirea structurii calitative a comunităţilor algale planctonice;
evidenţierea dinamicii sezoniere;
evaluarea stării ecologice a lacului pe baza speciilor indicatoare de alge, utilizând
indici de troficitate şi de saprobitate;
calcularea indicelui de similaritate floristică.

Fig. 1. Localizarea Lacului Valea Viţeilor (sursa: Google Earth)

Materiale şi metode de lucru.
Materialul biologic studiat a fost colectat în vara şi toamna anului 2008 şi primăvara
anului 2009 din Lacul Valea Viţeilor. Probele planctonice s-au prelevat cu ajutorul fileului
planctonic cu diametrul ochiurilor de 40 µm, prin filtrarea a 20-30 l apă. Fixarea probelor sa făcut în teren, în momentul colectării, în soluţie 4% formaldehidă. Determinarea speciilor
de alge s-a realizat în laborator, utilizând preparate umede sau fixate (pentru diatomee), cu
ajutorul microscopului optic Nikon, tip Eclipse E 400.
S-au calculat indicii de troficitate după Thunmark (1945), Nygaard (1949),
Heinonen (1980) şi Oltean (1977) şi de poluare organică, la nivel de specie şi gen după
Palmer (1969). Gradul de similaritate floristică între comunităţile algale cercetate s-a
stabilit pe baza indicelui de similaritate Jaccard, matricea de similaritate fiind elaborată pe
baza programului PAST, datele fiind prezentate sub formă de dendrogramă.
În momentul prelevării probelor de vară s-au efectuat şi măsurători ai unor
parametrii fizico-chimic ai apei (tab. 1.).
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Tab. 1. Valorile parametrilor fizico-chimici (august 2008)
Parametrii fizico-chimici

Valori

o

Temperatura apei ( C)

24,5

Conductivitatea (µS/cm)

1205

Salinitatea mg/l

702

O2 dizolvat

mg/l

5,21

%

67,3

pH

8,9

Rezultate şi discuţii.
Analizând valorile parametrilor fizico-chimic ai apei din tabelul 1, constatăm
valorile mari ale conductivităţii şi salinităţii, în concordanţă cu natura substratului (Posea,
1997), dar influenţate şi de tehnologiile aplicate în iazul piscicol şi pe terenurile agricole
din jur (fânaţe, păşuni, teren arabil). PH-ul puternic alcalin se datorează aceloraşi cauze, la
care se adaugă influenţa procesului de fotosinteză din timpul verii cu un mare consum de
CO2, care determină creşterea valorii pH-ului în timpul zilei (tab. 1) Valorile modeste ale
O2 sunt în concordanţă cu valorile ridicate ale temperaturii.
Din probele planctonice prelevate în cele trei sezoane, s-au identificat 147 taxoni
(tab. 2) încadraţi la 7 încrengături: Cyanobacteria – 10 taxoni, Euglenophyta – 22 taxoni,
Cryptophyta – 2 taxoni, Dinophyta – 1 taxon, Xantophyta – 2 taxoni, Bacillariophyta – 44
taxoni, Chlorophyta – 66 taxoni (fig. 2). Această structură calitativă a comunităţilor algale
planctonice, cu numărul cel mai mare de alge verzi (Chlorophyta) înregistrat în timpul
primăverii şi verii (tab. 2, fig. 2), evidenţiază o situaţie reală, cunoscută din iazurile
piscicole (Cărăuş, 1979; Momeu, Dragoş, Péterfi, 1979, 1980, 1981; Momeu, Péterfi,
Anghel, 1991-1992; Momeu, Chişe, Péterfi, 2006; Péterfi, 1964, 1965, 1969; Pralea, 1988
etc.). Acelaşi lucru este valabil şi pentru flagelatele euglenoide (Euglenophyta) şi
cianobacterii (Cyanobacteria) situate pe poziţiile următoare (tab. 2, fig. 2), dar cu valori mai
mici comparativ cu cele ale clorofitelor (Momeu, Dragoş, Péterfi, 1980; Momeu, Chişe,
Péterfi, 2006 etc.).
O situaţie deosebită s-a înregistrat în Lacul Valea Viţeilor în toamna anului 2008,
când sub aspect calitativ diatomeele sunt cele mai numeroase (tab. 2, fig. 2, 3). Acest lucru
a fost cauzat de amestecarea maselor de apă în acest sezon, fapt confirmat de faptul că
majoritatea speciilor de diatomee sunt specii bentonice antrenate de mişcarea pe verticală a
maselor de apă (circulaţia de toamnă). Sub aspect ecologic, speciile cosmopolite larg
răspândite în diverse ecosisteme acvatice sunt apropiate ca şi număr de cele răspândite în
apele eutrofe.
Din punct de vedere calitativ, s-a înregistrat succesiunea cunoscută a speciilor de
alge care produc „înflorirea” apei în iazurile piscicole (Oltean, 1977; Reynolds, 1997;
Willén, 2000). Acest proces debutează în cele mai multe situaţii încă de la sfârşitul
primăverii şi se continuă în anotimpul călduros, cu dezvoltarea masivă a algelor verzi
clorococale. Ciclul se încheie toamna odată cu maxime cantitative înregistrate de specii de
cianobacterii.
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Fig. 2. Abundenţa numerică procentuală a grupelor taxonomice de alge
din Lacul Valea Viţeilor
În Lacul Valea Viţeilor, în comunitatea planctonică de primăvară (fig.3) s-a observat
dezvoltarea în masă a a speciilor de alge verzi, din genurile Oocystis (O. lacustris, O.
marssonii), Pediastrum (P. boryanum, P. duplex, P. simplex) şi Scenedesmus (S.
disciformis, S. opoliensis, S. quadricauda). Sfârşitul verii (luna august) a fost marcat de
„înflorirea” apei iazului, cauzată de specii de cianobacterii, din genul Microcystis (M.
aeruginosa, M. viridis, M. wesenbergii). În timpul toamnei a persistat „înflorirea” apei cu
cianoficee, dar s-au schimbat speciile dominante, acestea aparţinând genului
Gomphosphaeria (G. aponina, G. compacta).

Fig. 3. Abundenţa numerică pe încrengături a algelor planctonice din Lacul Valea
Viţeilor
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Tab. 2. Compoziţia calitativă a comunităţilor algale planctonice din Lacul Valea Viţeilor
Număr

Cyanobacteria

Vara 2008

Toamna
2008

Primavara
2009

1

Aphanizomenon flos-aquae

+

2

Aphanothece clathrata

+

3

Aphanothece endophytica

+

4

Chroococcus minutus

+

+

+

5

Gomphosphaeria aponina

+

+

6

Gomphosphaeria compacta

+

+

7

Microcystis aeruginosa

+

+

8

Microcystis viridis

+

+

9

Microcystis wesenbergii

+

+

10

Spirulina maior

Număr

Euglenophyta

Vara 20

1
2

Euglena acus
Euglena cuneata

+

3

Euglena deses

+

+

4

Euglena ehrenbergii

+

+

5

Euglena limnophila

+

6

Euglena oblonga

+

+

7

Euglena oxyuris

+

+

8

Euglena spirogyra

9

Euglena texta

+

10

Euglena viridis

+

11

Lepocinclis ovum

+

12

Phacus curvicauda

+

+

13

Phacus helicoides

+

+

14

Phacus longicauda

+

+

15

Phacus orbicularis

16

Phacus tortus

+

17

Strombomonas verrucosa

+

18

Trachelomonas granulata

+

19

Trachelomonas hispida

+

20

Trachelomonas verrucosa

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
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Număr

Euglenophyta

Vara 2008

21

Trachelomonas volvocina

+

22

Trachelomonas volvocinopsis

Număr

Cryptophyta

1

Cryptomonas curvata

+

2

Cryptomonas marssonii

+

Număr

Dynophyta

1

Ceratium furcoides

Număr

Xantophyta

1

Goniochloris mutica

+

2

Goniochloris smithii

+

Număr
1

Bacillariophyta
Ord. Centrales
Cyclotella comuta

2

Cyclotella meneghiniana

3

Cyclotella ocellata

4

Melosira ambigua

5

Melosira granulata

6

Melosira islandica

7

Melosira varians

8

Stephanodiscus hantzschii

Număr
1

Bacillariophyta
Ord. Pennales
Achnanthes minutissima

+

2

Amphora libyca

+

3

Amphora ovalis

4

Anomoeoneis sphaerophora

5

Caloneis silicula

+

+

6

Cocconeis pediculus

+

+

7

Cocconeis placentula

+

+

8

Cymatopleura elliptica

9

Cymatopleura solea

10

Cymbella aspera

+

11

Cymbella minuta

+

+

Toamna
2008

Primavara
2009
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
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+

Număr
12

Bacillariophyta
Ord. Pennales
Cymbella silesiaca

13

Cymbella tumida

+

14

+

15

Fragilaria capucina var.
vaucheriae
Fragilaria ulna

16

Gomphonema affine

+

17

Gomphonema parvulum

+

18

Gyrosigma acuminatum

+

19

Gyrosigma scalproides

+

20

Gyrosirma attenuatum

+

21

Navicula capitata

22

Navicula capitoradiata

+

23

Navicula cincta

+

24

Navicula cuspidata

+

25

Navicula placentula

+

26

Navicula pygmaea

+

27

Navicula radiosa

28

Navicula recens

+

29

Navicula tripunctata

+

30

Nitzschia palea

+

31

Nitzschia acicularis

+

32

Nitzschia constricta

+

33

Nitzschia dissipata

+

34

Nitzschia linearis

+

35

Nitzschia sinuata var. tabellaria

+

36

Nitzschia tryblionella

+

Număr
1

Chlorophyta
Ord. Chlorococcales
Actinastrum hantzschii

+

2

Botryococcus braunii

+

3

Coelastrum astroideum

+

4

Coelastrum microporum

+

5

Coelastrum speciosum

Vara 2008

Toamna
2008
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Primavara
2009

Număr

Chlorophyta
Ord. Chlorococcales

Vara 2008

Toamna
2008

Primavara
2009

6

Coelastrum sphaericum

+

+

+

7

Coenocystis obtusa

+

8

Coenococcus planktonicus

+

9

Coenococcus polycoccus

10

Crucigenia appendiculata

11

Crucigenia tetrapedia

12

Crucigeniella apiculata

+

13

Dichotomococcus curvatus

+

14

+

15

Dictyosphaerium
ehrenbergianum
Dictyosphaerium pulchellum

16

Echinocoleum elegans

+

17

Franceia droescheri

+

18

Fusola viridis

+

19

Kirchneriella aperta

+

20

Langerheimia subsalsa

+

21

Oocysis lacustris

+

22

Oocystis borgei

23

Oocystis marssonii

24

Oocystis parva

25

Oonephris obesa

26

Pediastrum boryanum

+

+

+

27

Pediastrum duplex

+

+

+

28

Pediastrum simplex

+

+

+

29

Pediastrum tetras

30

Planktosphaeria gelatinosa

31

Scenedesmus acutiformis

32

Scenedesmus acutus

33

Scenedesmus arcuatus

34

Scenedesmus denticulatus

+

35

Scenedesmus disciformis

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
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+

Număr
36

Chlorophyta
Ord. Chlorococcales
Scenedesmus ellipticus

37

Scenedesmus intermedius

+

38

Scenedesmus lefevrii

+

39

Scenedesmus opoliensis

+

+

+

40

Scenedesmus quadricauda

+

+

+

41

Scenedesmus spinosus

42

Schroederia robusta

+

43

Selenastrum bibraianum

+

44

Siderocelis ornata

+

45

Tetraëdron caudatum

+

46

Tetraëdron hastatum

47

Tetraëdron limneticum

+

48

Tetraëdron minimum

+

49

Tetrastrum triangulare

50

Tetrastrum glabrum

51

Tetrastrum komarekii

+

52

Treubaria triappendicuata

+

Număr
1

Chlorophyta
Ord. Zignematales
Closterium acerosum

+

2

Closterium acutum

+

3

Closterium limneticum

+

4

Cosmarium botrytis

+

5

Cosmarium regnellii

6

Staurastrum chaetoceras

+

+

+

7

Staurastrum paradoxum

+

+

+

8

Staurastrum tetracerum

+

Număr
1

Chlorophyta
Ord. Volvocales
Carteria peterhofiensis

+

2

Chlamydomonas ehrenbergii

+

3

Chlamydomonas monadina

+

4

Eudorina elegans

+

Vara 2008

Toamna
2008

Primavara
2009

+

+
+

+

+
+

+

+

89

+

+

Număr

Chlorophyta
Ord. Volvocales
Pandorina morum

5
Număr

Vara 2008
+

Chlorophyta
Ord. Chaetophorales
Elakatothrix acuta

1

Toamna
2008
+

Primavara
2009
+

+

+

Dinamica sezonieră a comunităţilor algale planctonice poate fi sesizată şi din
modificarea numărului de taxoni de la un anotimp la altul (tab. 3), în primul rând a celor
aparţinând celor trei grupe sistematice care sunt cel mai bine reprezentate, adică algele
verzi şi cianoficeele care produc „înflorirea” apei, respectiv flagelatele euglenoide. Acaleşi
lucru este sugerat şi de dentrograma (fig. 4) realizată pe baza indicelui Jaccard, cu valori
modeste ale acestuia, care arată diferenţele evidente între comunităţile algale planctonice
din cele trei sezoane.
Tab. 3. Număr de specii pe încrengături, în cele trei sezoane
Aprilie 2009
Total
2
10
17
22
2
2
0
1
1
2
8
44
39
66
TOTAL 147
Nov. 2008

Noiembrie 2008
7
2
0
1
0
38
19

Aug. 2008

August 2008
9
17
0
1
2
10
41

Apr. 2009

Încrengătura
Cyanobacteria
Euglenophyta
Cryptophyta
Dinophyta
Xantophyta
Bacillariophyta
Chlorophyta

1

2

3

1
0,9
0,8

Similarity

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
4

Fig. 4. Valorile similarităţii floristice între comunităţile algale planctonice din Lacul
Valea Viţeilor în cele trei anotimpuri
Pornind de la premisa că în cursul succesiunii naturale a ecosistemelor lacustre se
trece treptat de la stadiul oligotrof spre cel eutrof, Oltean (1977) arată că procesul de
eutrofizare este accelerat de intervenţia omului, situaţie în care se poate ajunge la stadiul
hipertrof sau politrof. Fiecare stadiu din această succesiune se caracterizează printr-o
comunitate algală specifică, atât în ceea ce priveşte numărul de taxoni, cât şi apariţia
fenomenelor de „înflorire” a apei. În funcţie de structura calitativă a comunităţilor algale
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planctonice şi de tipul de specii care produc „înflorirea” apei în ecosistemele acvatice
lacustre, acelaşi autor (Oltean, 1977) propune calcularea unor indici de troficitate, pe baza
cărora se poate evalua nivelul de troficitate într-un anumit moment din succesiunea
acestora. Acesta se poate schimba de la un sezon la altul, în acelaşi lac, în funcţie de
interacţiunea dintre factorii de mediu naturali şi cei antropici, procesul nefiind unul liniar, ci
cu posibile etape de revenire în stadii anterioare ale succesiunii.
În Lacul Valea Viţeilor s-a calculat indicele de delta-eutrofie pentru anotimpul de
primăvară, când s-au semnalata „înfloriri” ale apei cu alge clorococale şi respectiv cel de
zeta-eutrofie pentru vară şi toamnă, în cazul dezvoltării masive a cianobacteriilor. Valorile
obţinute pentru aceşti indici (3,96 pentru indicele de delta-eutrofie şi 60,06, respectiv
130,41 pentru indicii de zeta-eutrofie pentru comunităţile de toamnă şi vară) situează Lacul
Valea Viţeilor la nivelul superior al stadiului de eutrofie.
Aceleşi rezultate s-au obţinut şi din calcularea indicilor fitoplanctonici (tab. 4)de
cloroficee (Thunmark, 1945), de mixoficee (cianoficee) şi indicele compus (Nygaard, 1949)
care indică stadiul în care se află Lacul Valea Viţeilor, şi anume, cel eutrof.
Tab. 4. Valorile indicilor fitoplanctonici pentru comunităţile de alge planctonice din Lacul
Valea Viţeilor
INDICI

August 2008

Noiembrie 2008

Aprilie 2009

Indice de cloroficee

4,14

8,5

6

Indice de cianoficee

1,28

3,5

-

Indice compus

8,14

15

11

FITOPLANCTONICI

Un puternic proces de eutrofizare este confirmat şi de indicele de troficitate propus
de Heinonen (1980), ca raport între numărul de specii care indică eutrofie şi cele care infică
oligotrofie. Subliniem că din totalul de 147 taxoni identificaţi, 89 sunt cunoscuţi ca
dezvoltându-se în ape eutrofe şi doar 4 taxoni indicând oligotrofie.
Dezvoltarea masivă a algelor în ape stătătoare determină acumularea unor cantităţi
mari de materie organică, care are drept consecinţă apariţia unor procese anaerobe de
descompunere a acesteia. Algele sunt organisme care răspund rapid la aceste modificări,
prin speciile indicatoare.
În Lacul Valea Viţeilor s-au identificat specii care indică poluare organică ridicată
(Palmer, 1969) precum: Euglena viridis, Scenedesmus quadricauda sau altele, indicând
nivel saprobic critic (Marvan, Sládeckova, 1978), aşa cum sunt Euglena deses, E. oxyuris,
E. viridis, Cosmarium botrytis, Closterium acerosum, Navicula tripunctata, Nitzschia
acicularis etc.
Relevanţă deosebită pentru poluarea organică din Lacul Valea Viţeilor au indicii de
poluare organică calculaţi (Palmer, 1969), la nivel de gen şi la nivel de specie (tab. 5).
Valorile înregistrate la nivel de gen semnifică poluare organică ridicată (valoare peste 20)
în sezonul călduros şi intermediară pentru anotimpul de primăvară şi toamnă (valoare
cuprinsă între 15 şi 19). O posibilă cauză a reducerii nivelului de poluare organică, poate fi
amestecarea maselor de apă din cele două sezoane, prin circulaţia de toamnă şi cea de
primăvară. Indicele de poluare organică la nivel de specie (tab. 5), indică acelaşi proces de
poluare organică, cu diferenţa că, prin valorile obţinute, aceasta este ridicată atât vara, cât şi
primăvara, şi estimată ca intermediară în anotimpul de toamnă.
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Tab. 5. Valorile indicilor de poluare organică calculaţi pe cele trei anotimpuri
Indice de poluare organică

August 2008

Noiembrie 2008

Aprilie 2009

La nivel de gen

22

18

16

La nivel de specie

42

17

22

O tendinţă modernă care se manifestă în ultimii ani în domeniul evaluării calităţii
apelor stătătoare continentale este cea care propune o abordare sub aspect funcţional
(Reynolds, 1997). Se propun mai multe grupe funcţionale fiecare cu genuri şi specii de alge
reprezentative, precum şi o succesiune a acestor grupe funcţionale, în funcţie de
modificarea nivelului de troficitate al apei.
În Lacul Valea Viţeilor, comunitatea algală planctonică se încadrează la două grupe
funcţionale care caracterizează lacurile eutrofe. Comunitatea planctonică vernală dominantă
de alge verzi din ordinul Chlorococcales, reprezentată de specii ale genului Pediastrum,
Scenedesmus, Actinastrum, Coelastrum, Crucigenia, Langerheimia, Tetrastrum şi
Tetraëdron, se încadrează la grupul funcţional (asociaţia) „Y”, tipică pentru habitate
acvtaice cu apă stătătoare, bogate în nutrienţi de tipul iazurilor piscicole şi a lacurilor de
mică adâncime, sau a râurilor lin curgătoare. În aceleşi tipuri de ecosisteme acvtaice
eutrofe, se poate dezvolta şi o comunitate algală dominată de unele specii de cianobacterii,
aparţinând ordinului Chroococcales, reprezentată de dezvoltarea masivă a speciilor din
genurile Microcystis (M. aeruginosa, M. viridis şi M. wesenbergi) şi Gomphosphaeria (G.
aponina şi G. compacta). Este tipul funcţional (asociaţia) „M” caracteristică lacurilor mici
din zona temperată situată la latitudini joase. În cazul Lacului Valea Viţeilor, s-a identificat
această asociaţie „M”, în cadrul comunităţilor planctonice de vară, respectiv de toamnă.
Rezultatele obţinute din studierea comunităţilor algale planctonice din Lacul Valea
Viţeilor concordă cu cele obţinute de alţi autori în ţara noastră (Cărăuş, 1979; Momeu,
Dragoş, Péterfi, 1979, 1980, 1981; Péterfi, 1969; Pralea, 1988) sau în alte ţări din Europa
(Dominguez et colab., 2008; Lepisto et colab, 2004). Acest lucru se referă la compoziţia
calitativă şi dinamica sezonieră a comunităţilor algale planctoice, cât şi la folosirea unor
indici pe bază de alge, în stabilirea stării ecologice a lacurilor.

Concluzii.
Prin rezultatele cercetărilor efectuate asupra comunităţilor de alge planctonice s-a
adus o contribuţie importantă la cunoaşterea florei algale din Lacul Valea Viţeilor şi din
România, acest studiu fiind primul de acest fel, în acest ecosistem acvatic;
Numărul mare de taxoni identificaţi şi indicii fitoplanctonici calculaţi, arată că Lacul
Valea Viţeilor se află într-un proces avansat de eutrofizare;
Speciile indicatoare de nivel saprobic critic prezente în Lacul Valea Viţeilor, ca şi
valorile indicilor de polaure organică calculaţi, indică o poluare organică moderată în
sezoanele de primăvară şi toamnă, şi una ridicată în timpul verii.
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B

A
Fig 2. Pediastrum boryanum (A)
şi Oocystis sp. (B)

Fig 3. Scenedesmus smithii

A

C
B

Fig 5. Oocystis sp. (A), Coenococcus sp.
(B), Euglena texta (C)

Fig 4. Pediastrum simplex
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Fig 6. Coelastrum sp. cu
Autospori

Fig 7. Pediastru boryanum

A

B

Fig 9. Scenedesmus sp

Fig 8. Pediastrum simplex (A) şi
ş
Staurastrum paradoxum (B)
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A

B
Fig 11. Pediastrum duplex
Scenedesmus arcuatus (B)

Fig 10. Scenedesmus quadricauda

(A)

A

B

Fig 12. Crucigeniella apiculata (A),
Oocystis sp. (B)

Fig 13. Aspect general al comunităţii
de vară
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şi

Fig 14. Microcystis aeruginosa

Fig 15. Microcystis viridis

Fig 16 Microcystis wesenbergii

Fig17 Aspect general al comunităţii
planctonice de toamnă
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Food composition of a Lissotrion vulgaris Linnaeus
1758 (Amphibia) population from
Vadu Crişului, Bihor County, Romania
DAVID ANAMARIA, CUPŞA DIANA, HODIŞAN OANA, ERDEI ANDREA
Abstract
We analysed the stomach content of 79 Lissotriton vulgaris
individuals (45 females and 34 males) identifying 571 animal prey. The food
composition of this population is overall homogenous, both males and females
consuming in high quantities Crustacean – Gamarida, which represents the
most important prey taxa during the whole study period. The studied stomachs
contain, beside animal preys, vegetal fragments and shed skin. The samples
were collected in March and April when the newts are in their breeding
season, thus the majority of the identified prey taxa live in the aquatic
environment.

Keywords: feeding, Lissotriton vulgaris, seasonal variation

Introduction
It is currently accepted that in order to protect a certain species it is necessary to
have data about its biology and behaviour, the use of food resources being one of the most
relevant features of the life history of a species, as it affects the survival and regulates
future recruitment (CUELLO et al. 2006). Newts reproduce in aquatic habitats, thus data of
their state is very important, respectively whereas the necessary conditions for reproduction
are assured, for example the prey diversity, the presence of the hunters or of the aquatic
vegetation (SKEI et al. 2006).
Lissotriton vulgaris has a wide distribution in Romania (FUHN 1960) but in the last
years many populations are in decline or have become extinct (COGĂLNICEANU et al. 2000).
In our study zone this species is common, being found in the breeding period in all types of
aquatic habitats including temporary pounds or the lakes formed after the extraction of
bauxite (COVACIU-MARCOV et al. 2003).
The food composition in the reproductive period was studied in our country only
after the year 2000 (CICORT–LUCACIU et al. 2004, 2006; OVLACHI et al 2007; DAVID et al.
2007, 2008; HODIŞAN et al. 2009). In the last few years, papers which presented the food
composition of this species in comparison with another one also appeared in the scientific
literature (CICORT-LUCACIU et al. 2007a, DAVID et al. 2009). For a better understanding of
the role of amphibians as predators in ecosystems, dietary studies through their entire
activity season are necessary together with investigating the effects of sex and ontogeny
upon feeding (YU et al 2009).
In this study we present the food composition of a L. vulgaris population, depending
on the period of the study and the sex of the newts.
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Materials and methods
The present study was carried out in the year 2007, in the month of March and April.
The studied habitat is located near Vadu Crişului village, in Pădurea Craiului Mountains at
an altitude of 270 m. The habitat is located at the base of a cliff, having a depth of 30 cm, a
surface of 5 m2, and the substratum of the pond is covered with mud. The pound is supplied
with water by a brook that flows from Zmăului cave.
During the three periods of the study we analysed the stomach content of 79
individuals (45 females and 34 males). Newts were captured using some round nets set on a
metallic frame. We used the stomach flushing method in order to collect the stomach
contents (SOLÉ et al. 2005), which has the advantage that it does not harm the animals,
allowing the liberation of the newts in the habitat of origin after the collecting of the
samples. For this method we used a syringe at the end of which we attached a plastic tube.
The samples were preserved in separate airtight test tubes, which contain a 4% solution of
formaldehyde. The processing of the samples was made in the laboratory, with the help of a
binocular microscope.
The studied parameters of the trophic spectrum in this study were: the amount of the
prey items, and the frequency by which newts consumed a certain taxa, the variation of the
maximum and average number of preys/individual, the origin of the identified preys
regarding the aquatic or terrestrial environment and the food diversity.

Results and discussions
The population did not show individuals with empty stomachs, although situations
of this kind can be noted at most amphibian populations, because of certain unfavourable
environmental conditions that firstly influence the taxon preys (SAS et al. 2003). The lack
of empty stomachs indicates optimum feeding conditions, which is connected to both the
environmental conditions and to the presence in the respective habitat of a high number of
potential preys (SAS et al. 2009). The 571 animal preys were grouped in 11 prey categories,
the most important one being represented by the Crustacean.
In the second period of the study, on 15th of April, we recorded the most intense
feeding, at this date the analysed population having optimal feeding conditions. In this
period we also recorded the highest maximum prey number ingested by an individual (33
preys). The intense feeding observed in this period is due to the consumption, only on this
date, of the Ostracodas and also by the presence of Copepods. These prey categories have
small size, thus the newts have to ingest a large quantity to satisfy their energetic needs. In
the second period the Ostracods, together with the Copepods represent 20.31% of the total
number of preys, while in the last period the Ostracods are no longer present in the food
composition of the population and the amount of the Copepods reaches only 7.61%, thus
the value of the feeding intensity decreases in comparison to the previous period.
In March the average number of prey/individual was only 4.25, in the case of the
two sexes the males eat fewer preys than the females (Table 1), this also being valid for the
next periods of the study.
The studied L. vulgaris population feeds less intensely than other species of newts,
at least than those from Romania (DAVID et al. 2008, 2009; OVLACHI et al. 2007). The
trophic spectrum of this population consists of large sized preys, the high average number
of prey at other populations is caused by the consumption of preys like Ostracods,
Copepods and Cladoceras, these having small size and thus the newts have to eat a greater
amount.
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Table 1. The number of analyzed individuals. The total, maximum and average
number of preys per individual. The amount of aquatic and terrestrial preys. The feeding
diversity (H)
31.03.2007

15.04.2007

21.04.2007

F

M

T

F

M

T

F

M

T

No. of analyzed
individuals

11

14

25

18

8

26

16

12

28

Total no. of prey

67

46

113

173

54

227

119

78

197

10

7

10

33

12

33

17

12

17

6.09

3.28

4.52

9.61

6.75

8.73

7.4

6.5

7.03

% terrestrial prey

17.92

19.57

22.13

2.9

14.82

5.73

18.49

3.85

12.7

% aquatic prey

82.08

80.43

77.87

97.10

85.18

94.27

81.51

96.15

87.30

Feeding diversity (H)

0.5

1.1

0.97

1.15

2.45

1.22

0.91

0.99

0.97

Maximum no. of
prey/individual
Average no. of prey
/individual

As for the two sexes, the females have a more intense feeding than the males do. In
general at the amphibians the females’ feeding is more intense, these consuming larger
preys, due to the increased energetic consumption necessary for the formation of the
hatchlings (BIAVATTI et al. 2004). In laboratory conditions the males of this species, even
hungry, were less interested in the food than the females, being absorbed by the nuptial
parade (RANTA et al. 1987).
However, the maximum number of preys/individuals (Table 1) in the first and last
period, is significantly lower than for other species of newts (CICORT-LUCACIU et al. 2007b,
DAVID et al. 2008, 2009). This is a consequence of the consumption of relatively large
sized preys. From the diet composition of the L. vulgaris populations the preys with small
size are absent in the first and last period (Crustacea: Ostracoda or Cladocera), probably,
their absence is a consequence of the lower temperatures. If there are microcrustaceans in
the water, these are consumed in large quantities by the common newt (OVLACHI et al.
2007, DAVID et al. 2009) as well as by the other species of newts (KUTRUP et al. 2005).
These data prove that the common newt changes its diet composition according to the
abundance of preys from the habitat, being active predators like other species of
amphibians (ÇIÇEK et al. 2007).
The study was carried out in the breeding period, thus the majority of the identified
preys originates from the aquatic environment. In the first period the terrestrial preys
represented 22.13% from the total number of preys, the terrestrial Isopoda being consumed
in high amounts by both males and females. The pound is surrounded by a humid area
allowing the newts to hunt outside of it. Following this period the number of aquatic preys
decreases probably due to the increase of the number of preys (Table 2). Some authors
consider that the consumption of terrestrial preys by newts in the aquatic period is
considered a consequence of their accidental presence in the aquatic habitat, the newts
capturing them from the surface of the water (DENOËL et al. 1999, DENOËL & JOLY 2001).
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Concerning the feeding diversity we observed that in the case of this parameter the
males are the ones which have a more diverse food composition. In the first period the
females have a low value of the diversity index (0.5) due to the consumption in great
quantities of Gamarida and Isopoda, this being the only taxa identified in the analysed
stomach contents. In the second date of the study, the food diversity recorded at the males
was 2.45, this being the highest value during the entire study. The males have access to
many prey categories due to the presence of the dorsal crest in the aquatic period, which
offers them more mobility.
Table 2. The amount of the prey taxa (F – females; M – males; aq.-aquatic; t. –
terrestrial, L.- larvae)
31.03.2007

15.04.2007

21.04.2007

F

M

T

F

M

T

F

M

T

Nematoda
Gasteropoda-snail
(aq.)

-

4.35

1.77

2.31

14.8

5.29

4.2

3.85

4.06

-

-

-

-

-

-

0.84

-

0.51

Crustacean - Ostracoda

-

-

-

19.7

3.7

15.9

-

-

-

Crustacean - Copepoda

-

-

-

2.89

9.26

4.41

5.04

11.5

7.61

Crustacean - Gamarida
Crustacean - Isopoda
(t.)
Crustacean - Isopoda
(aq.)

82.1

63

74.3

61.3

57.4

60.4

75.6

62.8

70.6

17.9

21.7

19.5

0.58

-

0.44

-

-

-

-

6.52

2.65

12.1

14.8

12.8

11.8

21.8

15.7

Trihoptera (L)
Coleoptera-Dytiscida
(L)

-

-

-

0.58

-

0.44

-

-

-

-

-

-

0.58

-

0.44

0.84

-

0.51

Coleoptera undet.
Diptera-Nematocera
(L)

-

2.17

0.88

-

-

-

0.84

-

0.51

-

2.17

0.88

-

-

-

0.84

-

0.51

In the stomach contents we also identified vegetal and shed skin fragments. It has
been noticed that the amphibian shed-skins and eggs are used as a significant food source in
the periods when the prey animals are reduced in number or hard to find (CICORT-LUCACIU
et al. 2007b). In our case the consumption of shed-skin is more intense in the first period,
when the food intensity is lower, thus this trophic category represents an additional food
resource for the newts. Some authors consider that shed-skins are consumed in order to
recycle the epidermal proteins (WELDON et al. 1993).
The vegetal fragments were present in the stomach content at both sexes, but they
are accidentally swallowed, either from the water surface, or together with the animal prey,
these fragments having no nutritional value for this species. Plant fragments have
frequently been identified in the stomach contents of other common newt populations
(CICORT-LUCACIU et al. 2004; DAVID et al. 2007, 2008; HODIŞAN et al. 2009).
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Concerning the animal preys, the Crustacean – Gamarida had the highest amount
and frequency of consumption values. This prey category was consumed during all three
periods, excepting the first date of the study, by all the individuals, males and females,
being widely spread in the habitat, thus accessible for almost all the population. Large
quantities of Gamaridas are present in the brook that flows from the nearby cave, thus these
preys being easy to capture. It can be observed that in the second period of the study the
amount of this prey is 60.4%, this being the lowest value registered during the entire study.
This fact is caused by the consumption of the Ostracods and Copepods, these preys have
small size and a gregarious way of life, thus being easy to ingest in large quantities.
The Crustacean – Gamarida and the Isopods represented one of the basic food
resources for other L. vulgaris population (DAVID et. al 2007). It is possible that newts
consume large size preys, but this situation is rare, usually in the food composition of other
common newt populations the Cladoceras, Copepods or Nematocera larvae are
predominant (CICORT-LUCACIU et al. 2004).
The terrestrial Crustacean – Isopoda were consumed in the first period by 52% of
the newts (Table 3). In the following month this prey category was found only in the
stomach content of the females, in the last period missing from the trophic spectrum of the
analysed population. The food composition is influenced by the external factors (seasonal
prey abundance and presence or absence of predators) and also other factors like ecological
and morphological tolerance, related to body size, influenced the selection of prey, as well
as microhabitats used for foraging (WALTON 2005). The presence of this type of Isopods
leads to the augmentation of the percent of the terrestrial preys, in this month the terrestrial
preys representing 22.13%. In the case of another population from Bihor County (CICORTLUCACIU et al. 2004), a similar situation was recorded, the amount of aquatic preys
increasing towards summer.
In the second study period, some differences can be observed between the two sexes,
the females consuming a greater amount of Ostracodas than the males did. The Ostracodas
are small sized so they can be eaten in high quantities, but their distribution in the habitat is
not uniform, thus being accessible only for a part of the population, the frequency of
consumption being reduced, in comparison to the amount. At the males the second place is
occupied by the aquatic Isopods, in the case of the frequency it can be observed that the
value is close, in the case of the males registering 75% while in that of the females, 77.8%.
In this case even if the amount is reduced, over 75% of the newts have access to this type of
food. The aquatic Isopods presented importance in the food composition of another
common newt population (DAVID et al. 2007), being consumed by both males and females.

Table 3. Frequency of stomachs with vegetal, shed-skin contents.. The frequency of
occurrence of the prey taxa (F – females; M – males; aq.-aquatic, t.- terrestrial, L.- larvae)
31.03.2007
F

M

15.04.2007
T

F

M

21.04.2007
T

F

M

T

%Vegetal

18.2

50

36

50

25

42.3

31.3

50

39.3

%Shed-skin

18.2

21.4

20

5.56

12.5

7.69

12.5

-

7.14

Nematoda

-

14.3

8

22.2

75

38.5

12.5

16.7

14.3
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31.03.2007

15.04.2007

21.04.2007

F

M

T

F

M

T

F

M

T

-

-

-

-

-

-

6.25

-

3.57

-

-

-

11.1

12.5

11.5

-

-

-

Crustacean - Copepoda

-

-

-

5.56

12.5

7.69

12.5

8.33

10.7

Crustacean - Gamarida

100

85.7

92

100

100

100

100

100

100

Crustacean
(t.)

63.6

42.9

52

5.56

-

3.85

-

-

-

Gasteropoda-snail (aq.)
Crustacean - Ostracoda

-Isopoda

Crustacean - Isopoda
(aq.)

-

14.3

8

77.8

75

76.9

68.8

83.3

75

Trihoptera (L)

-

-

-

5.56

-

3.85

-

-

-

Coleoptera-Dytiscida
(L)

-

-

-

5.56

-

3.85

6.25

-

3.57

Coleoptera undet.

-

7.14

4

-

-

-

6.25

-

3.57

Diptera-Nematocera
(L)

-

7.14

4

-

-

-

6.25

-

3.57

In the last period of the study, the aquatic Isopods occupied second place, after
Gamaridas, concerning the amount and frequency at both sexes, followed by the
Nematodas.

Conclusions
In all the three periods of the study, the prey taxa which constituted the basic
components of the trophic offer are the same at both males and females. Thus, the
differences that appear are given by the order in which these taxa categories were
consumed. Another difference that appeared between the two sexes is the more intense
feeding of the females. Characteristic for this habitat is the presence in large quantities of
the Gamaridas, the small sized preys with a gregarious way of life, identified in the trophic
spectrum of many common newt populations, are replaced here by the Gamaridas, thus if
given the possibility the newts feed on larger preys, reducing in this way the energy used
for hunting.
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superior al Someşului Cald
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Summary
Ecological studies regarding the snout-beetles (Coleoptera:
Curculionoidea) from the Arieş River basin and the upper course of the
Someşul Cald River

We recorded 417 species of Curculionoidea in the studied area
and we give data about the plants on which the snout-beetles were
collected, their host plants and their ecological preferences (tab. 1).
For 17 snout-beetle species the host plants are unknown. Is possible
that some of the plants on which these were observed (tab. 1) to be
really their host plants: Otiorhynchus remotegranulatus STIERL. on
Salix caprea, Fagus sylvatica and Picea abies, Otiorhynchus
cymophanus GERM. on Urtica, Otiorhynchus rufomarginatus STIERL.
on Rumex and Rubus idaeus, Otiorhynchus fussi weberi MERKL on
Corylus avellana and Liophloeus liptoviensis WEISE on Rumex and
Rubus idaeus. We present the euconstantly and constantly species and
compare their absolute abundance, relative abundance and their
frequency. In the upper Arieş River basin representative are: in spruce
forests: Otiorhynchus antennatus STIERL., Otiorhynchus scaber L. and
Leiosoma oblongulum (BOH.), in mixted deciduous and spruce forests:
Scleropterus serratus (GERM.), Otiorhynchus cymophanus GERM.,
Rhinomias maxilosus PETRI, Otiorhynchus antenntus STIERL.,
Phyllobius oblongus (L)., Donus comatus (BOH.) and Donus rubi
KRAUSS, in mixted deciduous forests: Deporaus betulae (L.),
Phyllobius argentatus (L.), Nedyus quadrimaculatus (L.), Plinthus
sturmii (GERM.), Phyllobius oblongus (L.) and Polydrusus tereticollis
(DE GEER), in coppices: Donus comatus (BOH.), Phyllobius oblongus
(L.), Isochnus foliorum (MÜLL.), Donus velutinus (BOH.) and
Tachyerges stigma (GERM.), in hayfields: Larinus jaceae (FABR.) and
Datonychus melanostictus (MARSH.) and in pastures: Larinus jaceae
(FABR.) and Phyllobius viridicollis (FABR.). In the middle Arieş River
basin representative are: in spruce forests: Polydrusus amoenus
(GERM.), in mixted deciduous and spruce forests: Otiorhynchus
raucus (FABR.), Orchestes fagi (L.), in beech forests: Orchestes fagi
(L.) and Phyllobius argentatus (L.), in mixted deciduous forests:
Orchestes fagi (L.), Nedyus quadrimaculatus (L.) and Phyllobius
argentatus (L.), in coppices: Nedyus quadrimaculatus (L.) and
Phyllobius oblongus (L.), in limestone habitats: Otiorhynchus raucus
(FABR.), Phyllobius viridicollis (FABR.) and Otiorhynchus winkleri
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winkleri SOL., in mountain neadow: Polydrusus amoenus, Orchestes
fagi and Phyllobius viridicollis, in hayfields: Polydrusus amoenus
(GERM.), Eusomus ovulum GERM., Protapion trifolii (L.), Miarus
monticola PETRI, Phyllobius pomaceus GYLL., Orchestes fagi (L.),
Larinus jaceae (FABR.), Hypera postica (GYLL.) and Chlorophanus
viridis viridis (L.), in pastures: Polydrusus amoenus (GERM.) and
Orchestes fagi (L.), in forage crops: Tychius picirostris (FABR.) and in
weed associations: Nedyus quadrimaculatus (L.) and Phyllobius
pomaceus GYLL.. In the lower Arieş River basin representative are: in
mixted deciduous forests: Protapion fulvipes (FOURCROY), Protapion
apricans (HBST.) and Deporaus betulae (L.), in catted forests:
Deporaus betulae (L.), Protapion fulvipes (FOURCROY), Protapion
nigritarse (KIRBY) and Polydrusus molis (STR.), in coppices: Isochnus
populicola SILFB., in hayfields: Omphalapion hookeri (KIRBY), in
pastures: Pseudoprotapion elegantulum (GERM.), Eusomus ovulum
GERM., Protapion assimile (KIRBY), Stenopterapion intermedium
(EPPELSHEIM), Protapion ruficrus (GERM.) and Catapion jaffense
(DESBR.), in forage crops: Protapion fulvipes (FOURCROY), P. trifolii
(L.), Phyllobius pyri (L.) and Sitona ambiguus GYLL., in orchards:
Eusomus ovulum GERM. and in weed associations: Phyllobius pyri (L.)
and Hemitrichapion pavidum (GERM.). In the upper cours of the
Someşul Cald River representative are: in spruce forests:
Otiorhynchus antennatus STIERL., Plinthus tischeri GERM., Donus
comatus (BOH.), Liophloeus liptoviensis WEISE, Scleropterus serratus
(GERM.), Notaris aterrimus (HAMPE), Phyllobius glaucus SCOP.,
Otiorhynchus scaber L. and O. gemmatus (SCOP.), in mixted
deciduous and spruce forests: Donus comatus (BOH.), Plinthus tischeri
GERM., Otiorhynchus antennatus STIERL., Plinthus illigeri GERM.,
Otiorhynchus ligneus ligneus (OLIV.) and O. rufomarginatus STIERL.,
in coppices: Plinthus tischeri GERM., Donus comatus (BOH.), Plinthus
illigeri GERM., Liparus glabrirostris (KÜST.), Otiorhynchus gemmatus
(SCOP.) and Otiorhynchus kollari (GYLL.), in limestone habitats:
Donus comatus (BOH.), D. velutinus (BOH.), Otiorhynchus opulentus
GERM., O. rufomarginatus STIERL. and Dodecastichus geniculatus
(GERM.), in hayfields: Plinthus tischeri STIERL. and Otiorhynchus
antennatus STIERLIN.
Cuvinte cheie: curculionide, ecologie, plante gazdă, preferinţe ecologice, abundenţa
absolută, abundenţa relativă, frecvenţa, specii euconstante, specii constante, tipuri de
habitate
Keywords: snout-beetles, ecology, host plants, ecological preferences, absolute
abundance, relative abundance, frequency, euconstantly species, constantly species, type of
habitats
Cercetările noastre s-au desfăşurat în perioada 1991-2002 în puncte de colecare din
56 de localităţi, 51 din bazinul Arieşului (fig. 1) şi 5 din zona cursului superior al
Someşului Cald (fig. 2).
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Fig.1

109

Fig.1 Localizarea staţiunilor cercetate din bazinul Arieşului: I = bazinul superior, II
= bazinul mijolciu, III = bazinul inferior (Location of the researched places from the Arieş
River basin: I = upper basin, II = middle basin, III = lower basin). ● = staţiuni cercetate
(researched places): 1. Pasul Vârtop, 2. Izvoarele Arieşului, 3. Arieşeni, 4. Arieşeni-Gârda
de Sus, 5. Valea Iarba Rea, 6. Gârda de Sus, 7. Casa de Piatră, 8. Valea Vulturu, 9. Valea
Fileşti, 10. Gârda Seacă-Dobreşti, 11. Scărişoara, 12. Cheile Albacului, 13. Albac, 14. Spre
izvorul Arieşului Mic, 15. Plai, 16. Avram Iancu, 17. Câmpeni, 18. Abrud, 19. Cărpiniş, 20.
Valea Bistrei, 21. Valea Dobrii, 22. Gârde, 23. Lupşa, 24. Valea Lupşii, 25. Muncelu, 26.
Brăzeşti, 27. Între Brăzeşti şi Sălciua, 28. Între Muntele Băişorii şi Scăriţa-Belioara, 29.
Rezervaţia Scăriţa-Belioara, 30. Poşaga-Valea Belioara, 31. Muntele Mare, 32. Între
Muntele Mare şi Muntele Băişorii, 33. Cheile Runcului, 34. Ocoliş, 35. Vidolm, 36.
Ocolişel, 37. Lungeşti, 38. Muntele Băişorii, 39. Muntele Filii, 40. Rimetea, 41. Buru, 42.
Moldoveneşti, 43. Rezervaţia Cheile Turzii, 44. Vâlcele, 45. Mărtineşti, 46. Cheile Turului,
47. Luna, 48. Luncani, 49. Hădăreni, 50. Gligoreşti, 51. Gura Arieşului (harta zonei, după
POPESCU ARGEŞEL 1984, modificat).

Fig. 2 Localizarea staţiunilor şi punctelor de colectare din cursul superior al
Someşului Cald (Location of the researched places from the upper course of the Someşul
Cald River). ● = puncte de colectare: 1. Cheile Someşului Cald: 1a. Izvorul Someşului
Cald- rarişti de molid, 1b. Cetăţile Rădesei- luminiş, 1c. Poiana Rădesei, 1d. luminişuri în
pădure de molid, 1e. “Belvedere”- luminiş, 1f. “Pe Horn”- stâncării abrupte, 1g. molidişofăget; 2. Cheile Someşului Cald-Valea Ponorului: 2a. molidiş cu expoziţie nord vestică,
2b. molidiş cu expoziţie sud vestică; 3. Valea Ponorului-Ic Ponor: 3a. zăvoi, 3b. făgetomolidiş, 3c. luminiş- mozaic de fitocenoze; 4. Doda Pili: 4a. molidiş “La cuptoare”; 5.
Smida: 5a. fînaţ, 5b. molidiş înmlăştinit (harta zonei, după COCEAN 1988, 1998,
modificat).
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Material şi metodă
Materialul biologic a fost colectat în perioada 1991-2002 în staţiunile din bazinul
Arieşului şi în anii 1998, 1999 în staţiunile din zona cursului superior al Someşului Cald
din următoarele tipuri de habitate: molidişuri, păduri de pin, păduri de amestec răşinoase cu
foioase (molidişo-făgete), făgete, gorunete, păduri de amestec foioase (carpino-făgete,
goruneto-cărpinete, ştejărişo-gorunete), alunişuri, tăietură de pădure amestec foioase,
zăvoaie (sălcete, arinişuri), stâncării cu ierburi sau cu ierburi şi arbuşti, pajişti naturale
situate în diferite etaje de vegetaţie (fânaţuri, păşuni, pajişti montane şi subalpine), culturi
furajere, livezi şi vegetaţie ruderală (TEODOR 2003, TEODOR şi CRIŞAN 2004, 2006).
Colectarea curculionidelor s-a făcut în principal prin cosirea vegetaţiei cu plasa
entomologică. Prin această metodă au fost efectuate atât colectări calitative cât şi colectări
cantitative: 50 cosiri/probă. Au mai fost efectuate colectări prin scuturarea coronamentului
arborilor şi arbuştilor, utilizând plasa umbrelă, iar pentru colectarea speciilor de pe sol şi
din litieră au fost utilizate capcane Barber, sau a fost cernută litiera şi stratul superficial de
sol. Am mai efectuat observaţii asupra curculionidelor pe plantele lor gazdă, unele specii
fiind colectate direct de pe aceste plante.
Materialul colectat pe teren a fost apoi preparat în laborator şi păstrat în stare uscată,
fie pe ace entomologice, fie în tuburi de sticlă sau de plastic.
Determinarea speciilor de curculionide s-a făcut pe baza caracterelor morfologice şi
biometrice specifice, iar la unele specii, pentru siguranţa determinărilor, s-a utilizat şi
studiul genitaliilor masculilor.
Am calculat şi am utilizat pentru cercetările privind ecologia curculionidelor din
zona studiată următorii indici ecologici: abundenţa absolută, abundenţa relativă, frecvenţa
şi constanţa (BALOG 1958, SOUTHWOOD 1968, STAN 1995a, b).

Rezultate şi discuţii
Am identificat în total 417 specii de curculionide (tab.1), dintre care 411 în bazinul
Arieşului şi 51 în zona cursului superior al Someşului Cald.
Tabelul 1/ Table 1 Date privind ecologia speciilor de curculionide din bazinul
Arieşului şi cursul superior al Someşului Cald. Data regarding the ecology of the snoutbeetle species from the Arieş River basin and the upper course of the Someşul Cald River

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

1

Temnocerus
nanus

2

Temnocerus
tomentosus
Lasiorhynchites a-Crataegus monogyna
olivaceus
Lasiorhynchites a-Crataegus monogyna
sericeus

3

4

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

A-Salix, Alnus, a-Salix
P
caprea, Corylus avellana Salix caprea,
S.viminalis
Alnus glutinosa, Betula
A-Salix, a-Salix caprea, i Salix, Populus
O
Quercus
Quercus
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Preferinţe
ecologice

mezohigrofilă

Mezohigrofilă
mezofilă

M
M

mezofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

5

Neocoenorrhinu a-Crataegus monogyna
s aequatus

6

Neocoenorrhinu A-Salix, i
s germanicus

7

Neocoenorrhinu A
s interpunctatus
Neocoenorrhinu a-Crataegus monogyna
s pauxillus

8

9

Involvulus
aethiops
10 Involvulus
coeruleus

11
12

13
14

15

16

i-Helianthemum
numularium
i

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

O
Crataegus, Mespilus,
Pyrus, Malus, Cydonia,
Sorbus, Prunus
Salix, Quercus,
P
Fragaria vesca, Rubus
idaeus,
Rubus idaeus, Rosa,
Geum urbanum,
Potentila
Quercus
M

Pyrus, Cotoneaster,
Cydonia vulgaris,
Malus, Sorbus,
Crataegus, Mespilus,
Rosa, Prunus
Helianthemum
numularium

mezoxerofilă

euribiontă

mezofilă

O

mezoxerofilă

M

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

Malus, Pyrus, Prunus,
Crataegus, Cydonia,
Sorbus, Rosa, Mespilus
Involvulus
a-Corylus avellana,
Pyrus, Sorbus,
O
cupreus
Crataegus monogyna
Crataegus, Malus
Rhynchites
a-Crataegus monogyna
O
bacchus
Malus, Pyrus, Prunus,
Crataegus, Cydonia,
Cotoneaster
Rhynchites
A-Pyrus pyraster
Crataegus, Pyrus
giganteus
O
Byctiscus
a-Corylus avellana,
P
betulae
Populus nigra
Betula, Carpinus,
Alnus, Salix, Populus,
Tilia, Fagus,
Corylus, Castanea,
Pyrus, Malus, Cydonia,
Vitis
Byctiscus populi A-Populus nigra, i
Populus tremula, P.
M
nigra, P. alba, P.
canadensis
Deporaus
A-Betula pendula, Alnus Betula, Alnus,
P
betulae
glutinosa, Fagus
Carpinus betulae,
sylvatica,
Corylus avellana,
a-Corylus avellana,
Quercus, Fagus
Crataegus, i
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Preferinţe
ecologice

mezoxerofilă
mezoxerofilă

mezoxerofilă
euribiontă

mezohigrofilă

mezofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

17 Attelabus nitens A-Quercus robur
18 Apoderus coryli a-Corylusavellana,
Crataegus monogina, i
19 Nanophyes
brevis
20 Nanophyes
marmoratus
21 Nanomimus
circumscriptus
22 Omphalapion
dispar
23 Omphalapion
hookeri

24 Omphalapion
laevigatum
25 Ceratapion
onopordi

26 Ceratapion
orientale
27 Ceratapion
basicorne
28 Ceratapion
penetrans
29 Ceratapion
scalptum
30 Diplapion
confluens

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Quercus, Castanea
O
sativa
Corylus avellana,
O
Alnus, Betula, Carpinus
betulus

Preferinţe
ecologice

mezofilă
mezofilă

higrofilîă
i-Lythrum salicaria,
i-Lathyrus, a-Corylus
avellana, A-Fagus
sylvatica
i-Lythrum salicaria

Lythrum salicaria

M

Lythrum salicaria,
L. hyssopifolia
Lythrum salicaria

M

higrofilă

M

higrofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O
i-Onopordon, Equisetum
Onopordon, Centaurea,
arvense
Arctium, Carduus,
Cirsium, Cnicus
i-Centaurea stoebe
Centaurea
M

mezoxerofilă

i-Centaurea, a-Corylus
avellana
I-Centaurea

i
Anthemis, Matricaria
i
Matricaria, Anthemis,
Chrysnthemum
leucanthemum
i, A-Quercus
Anthemis, Matricaria

A-Quercus
i

31 Diplapion
detritum

i-Artemisia

32 Aspidapion
radiolus

i, A-Salix, Corylus
avellana

mezoxerofilă

Centaurea, Carduus

O

mezoxerofilă

Centaurea

M

mezoxerofilă

Carduus, Cirsium,
Cynara
Chrysanthemum
leucanthemum,
Matricaria inodora,
Anthemis tinctoria

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

Chrysanthemum
leucanthemum,
Matricaria inodora,
Anthemis tinctoria

O

Malva silvestris, M.
rotundifolia, Althea
rosea, Lavathera
thuringiaca

O

mezoxerofilă

mezoxerofilă
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Specia

33 Aspidapion
validum
34 Alocentron
curvirostre
35 Kalcapion
pallipes
36 Kalcapion
semivittatum
37 Taeniapion
urticarium
38 Melanapion
minimum
39 Squamapion
atomarium
40 Squamapion
cineraceum
41 Squamapion
elongatum
42 Squamapion
vicinum

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

i-Althaea
i-Althaea

Althaea rosea, Malva
Althaea, Malva

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă
mezofilă

i
i

M
M

mezofilă

i-Urtica dioica

Mercurialis perenis
Mercurialis annua,
M. perenis
Urtica

M

mezohigrofilă

A-Salix

Salix

M

mezohigrofilă

i-Thymus

Thymus

M

euribiontă

A-Salix

Mentha

M

mezohigrofilă

i

Salvia

M

xerofilă

i-Mentha, a-Corylus
avellana

Mentha arvensis,
M.aquatica,
Calamintha acinos,
Nepeta cataria
Althaea, Malva

O

euribiontă

O

mezoxerofilă

Malva sylvestris

M

mezoxerofilă

Genista
Cytisus, Genista

M
O

mezoxerofilă

43 Pseudapion
i-Althaea
fulvirostre
44 Pseudapion
i
rufirostre
45 Exapion difficile i-Genista sagitalis
46 Exapion
i
elongatulum
47 Pseudoprotapion i-Astragalus
astragali
48 Pseudoprotapion i-Onobrychis, A-Salix
elegantulum

mezoxerofilă
mezoxerofilă

Astragalus glycyphyllus M
O
Onobrychis viciifolia,
Trifolium pratense
Trifolium pratense, T. M
Montanum

mezoxerofilă

49 Protapion
apricans

i-Trifolium pratense,
A-Quercus, Acer
campestre

50 Protapion
assimile

i-Trifolium pratense, ASalix

Trifolium pratense,
T. ochroleucum

M

mezoxerofilă

51 Protapion
filirostre

i-Medicago, A-Acer
tataricum, a-Prunus
spinosa
i-Trifolium, Urtica,
Agrostis, A-Fagus,
Carpinus, a-Corylus

Medicago

M

mezoxerofilă

Trifolium

M

mezoxerofilă

52 Protapion
fulvipes
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mezoxerofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

53 Protapion
interjectum

i-Trifolium

54 Protapin
laevicole
55 Protapion
nigritarse

i-Trifolium

56 Protapion
ononidis

i-Trifolium, a-Prunus
spinosa, Corylus
avellana, A-Acer
tataricum,
Carpinus betulus
i-Ononis, a-Corylus
avellana,
A-Fagus sylvatica

57 Protapion
ruficrus
i-Trifolium
58 Protapion
i-Trifolium, A-Salix
schoenherri
59 Protapion trifolii i-Trifolium, a-Crataegus,
Corylus, A-Salix
60 Protapion
i-Trifolium,
varipes
A-Carpinus betulus
61 Pseudostenapion i-Hypericum
simum
62 Aizobius sedi
i-Sedum

Plante gazdă*

Trifolium montanum,
Ononis repens

Trifolium arvense, T.
repens

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

O

mezoxerofilă

M

mezoxerofilă
mezoxerofilă

Trifolium

M

Ononis spinosa, O.
arvensis, O. Repens

M

Trifolium alpestre
Trifolium

M
M

mezoxerofilă

Trifolium

M

mezoxerofilă

Trifolium

M

mezoxerofilă

Hypericum

M

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

M

mezohigrofilă

mezoxerofilă

mezoxerofilă

Sedum, Sempervivum
63 Perapion affine i-Rumex acetosa
64 Perapion
i-Rumex acetosa,
curtirostre
a-Corylus avellana

65 Perapionmarchi
cum
66 Perapion
oblongum
67 Perapion
violaceum

i-Rumex

68 Apion
frumentarium
69 Apion
haematodes
70 Apion
rubiginosus

Rumex acetosa

euribiontă
Rumex acetosa, R.
acetosella, R. patientia M
mezoxerofilă
Rumex acetosella

M

i-Rumex acetosa
i-Rumex, Centaurea,
a-Corylus avellana

Rumex acetosa
Rumex

M
M

euribiontă

i-Rumex

Rumex

M

euribiontă

i-Rumex acetosa

Rumex acetosa,
R. acetosella, R.
patientia

M

euribiontă

i-Rumex

Rumex acetosella

M

mezohigrofilă

mezoxerofilă
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Specia

71 Catapion
jaffense
72 Catapion
pubescens
73 Catapion
seniculus

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i-Ononis
i-Trifolium,
a-Corylus avellana
i-Trifolium, a-Corylus
avellana

Plante gazdă*

Ononis spinosa, O.
arvensis
Trifolium, Coronilla
Trifolium, Medicago,
Vicia, Melilotus,
Ononis

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

mezoxerofilă
M
O

mezoxerofilă

O

euribiontă

M

xerofilă

M

euribiontă

74 Stenopterapion
intermedium

i-Onobrychis

75 Stenopterapion
meliloti
76 Stenopterapion
tenue

i-Melilotus

77 Ischnopterapion
loti
78 Ischnopterapion
virens
79 Holotrichapion
ononis
80 Holotrichapion
aestimatum
81 Holotrichapion
aethiops

i-Lotus corniculatus

Medicago, Trifolium
Lotus, Dorycnium

O

euribiontă

i-Trifolium

Trifolium

M

mezoxerofilă

i-Ononis

Ononis

M

mezoxerofilă

i

Medicago

M

mezoxerofilă

i-Vicia, Onobrychis,
Equisetum arvense, aCorylus avellana
82 Hemitrichapion i-Onobrychis
refelexum

Vicia

M

euribiontă

M

xerofilă

83 Hemitrichapion i-Coronilla varia,
pavidum
Medicago, a-Corylus, ACarpinus, Salix
84 Mesotrichapion i-Astragalus
punctirostre
85 Cyanapion
i-Lathyrus, l(cB), acolumbinum
Corylus avellana, ACarpinus betulus
86 Cyanapion
spencii
i
87 Cyanapion
i-Vicia, a-Corylus
gyllenhalii
avellana

Coronilla varia

88 Oxystoma cerdo i-Vicia, Urtica,

Onobrychis viciifolia,
O. arenaria
Melilotus

i-Medicago, Carex,
Juncus

mezoxerofilă
O

Onobrychis viciifolia,
O. arenaria, O.
montana
xerofilă
M
Astragalus

M

xerofilă

Lathyrus

M

mezoxerofilă

Vicia, Lathyrus

O

Vicia

M

Vicia, Lathyrus

O

euribiontă
euribiontă
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euribiontă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

Vicia, Lathyrus

O

euribiontă

Vicia, Lathyrus

O

euribiontă

Vicia, Lathyrus

O

a-Corylus avellana
89 Oxystoma
craccae

90 Oxystoma
ochropus

91 Oxystoma
pomonae

92 Oxystoma
dimidiatum
93 Oryxolaemus
flavifemoratus
94 Eutrichapion
ervi

i-Vicia, a-Corylus
avellana, A-Fagus
sylvatica,
Carpinus betulus
i-Vicia, a-Corylus
avellana, A-Fagus
sylvatica,
Carpinus betulus
a-Corylus avellana,
A-Quercus, Fagus
sylvatica, Carpinus
betulus

euribiontă

euribiontă
i

Vicia villosa, V. cracca M

i
i-Vicia, a-Corylus
avellana

Genista, Cytisus

mezoxerofilă

96 Eutrichapion
i-Lathyrus,
melancholicum a-Corylus avellana
97 Eutrichapion
i-Vicia, Urtica
punctigerum

O
euribiontă

Vicia, Lathyrus, Lotus, O
Coronilla, Lens, Pisum
Lathyrus
M

mezoxerofilă

Vicia, Onobrychis

O

euribiontă

98 Brachycerus
foveicollis

l(cB)

Ornithogalum
comosum, O.
umbellatum, O.
Tenuifolium

M

xerofilă

99 Cirrorhynchus
argenteus
100 Dodecastichus
geniculatus

A

Crataegus,
Carpinus betulus
pe lemn de foioase şi
conifere

P

mezoxerofilă

P

mezofilă

P

euribiontă

Picea, Rumex, Salix
P
caprea, Alnus, Corylus
avellana
P
sub pietre, pe diferite
specii de muşchi

euribiontă

i-Urtica dioica, l(cB)
a-Corylus avellana,
Salix caprea

101 Dodecastichus
inflatus

i, l(cB)

102 Dodecastichus
pulverulentus

i-Rubus idaeus,
a-Salix caprea

103 Otiorhynchus
antennatus

i, l(cB)

Rumex, Salix,
Alnus, Corylus,
Vitis

117

mezofilă

Specia

104 Otiorhynchus
bisulcatus
105 Otiorhynchus
ligneus ligneus
106 Otiorhynchus
multipunctatus

107 Otiorhynchus
coecus coecus
108 Otiorhynchus
perdix
109 Otiorhynchus
porcatus

110 Otiorhynchus
proximus
depauperatus
111 Otiorhynchus
raucus
112 Otiorhynchus
remotegranulatu
s
113 Otiorhynchus
scaber

114 Otiorhynchus
winkleri winkleri
115 Otiorhynchus
austriacus
116 Otiorhynchus
cymophanus
117 Otiorhynchus
dives
118 Otiorhynchus
gemmatus
119 Otiorhynchus
kollari

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i-Urtica dioica, l(cB),
a-Rumex
i, l(cB)

Plante gazdă*

Sorbus

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

M

mezofilă

P
Echium, Verbascum,
Diplotaxis, Reseda
i-Urtica dioica, l(cB), a- Picea abies, Alnus
P
Corylus avellana
incana, dar şi pe plante
ierbose

l(cB), i-Dryopteris,
a-Juniperus
i-Urtica, A-Picea abies,
Fagus sylvatica
i

pe graminee, Picea,
Pinus, Larix, Abies,
Fraxinus, Acer
Picea abies,
Fagus sylvatica

mezoxerofilă

euribiontă

euribiontă
P
P

mezohigrofilă
mezofilă

în frunzar şi în stratul P
ierbos, adesea în grădini
şi parcuri
mezofilă
l(cB)
i, l(cB)

sub pietre şi în covorul P
de muşchi
Pyrus, Prunus,
P
Rheum rhaponticum

i, l(cB), a-Salix caprea,
A-Fagus sylvatica, Picea ?
?
abies
i-Juncus, Dryopteris,
Corylus, Salix, Picea, P
l(cB)
Epilobium, Rumex,
Potentilla, Alchemilla,
Tussilago, Knautia,
Trifolium, Daucus,
Aegopodium, Primula

euribiontă
mezohigrofilă

euribiontă

mezofilă
l(cB)

?

?

l(cB)

?

?

i-Urtica, l(cB)
i-Urtica, Mentha, l(cB

?
?
Salvia glutinosa, Telekia P
speciosa, Urtica
Cirsium oleraceum
M

mezofilă
mezohigrofilă

i-Urtica dioica, Rumex,
Dryopteris, l(cB), aRubus idaeus

mezohigrofilă
mezohigrofilă

mezohigrofilă
i-Urtica, l(cB)

Picea abies
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M

Specia

120 Otyorhynchus
lepidopterus

121 Otiorhynchus
122 obtusus
Otiorhynchus
opulentus
123 Otiorhynchus
rufomarginatus
124 Otiorhynchus
schaumi
125 Otiorhynchus
fussi weberi
126 Otiorhynchus
coarctatus

127 Otiorhynchus
fullo
128 Otiorhynchus
ormayi
129 Otiorhynchus
ovatus

130 Otiorhynchus
pauxillus

131 Otiorhynchus
conspersus
132 Otiorhynchus
edentatus
133 Otiorhynchus
ligustici

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i-Dryopteris, A-Salix

Plante gazdă*

Picea abies, Salix,
Sorbus aucuparia,
Rubus idaeus,
Polygonum

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

mezohigrofilă
P

i-Rubus caesius
i-Rubus caesius, a-Rubus
idaeus, Salix caprea, APicea
i-Rumex, Rubus idaeus,
l(cB)

?
Picea abies, Salix,
Rubus

?
P

?

?

l(cB)

?

?

i, a-Corylus avellana

?
Crataegus monogina,
dar şi pe alţi arbuşti şi
pe ierburi

?

mezohigrofilă
mezohigrofilă

mezohigrofilă
mezohigrofilă
mezohigrofilă

i-Cirsium, l(cB),
a-Crataegus monogyna,
A-Betula pendula
i

mezofilă
P

Quercus, Crataegus,
Prunus spinosa,
Syringa vulgaris

P

?

?

mezoxerofilă

mezofilă
l(cB)

diferite graminee,
Fragaria vesca,
Diplotaxis tenuifolia, P
Potentilla, Reseda
i-Juncus, l(cB), a-Corylus luteola, Lathyrus
avellana, A-Salix
odoratus, Picea, Abies,
uneori şi pe foioase
Potentilla, Geum
urbanum, Rubus,
Crataegus, Prunus,
Rosa, Achillea,
Stellaria, Plantago,
Malva, Robinia
i, l(cB)
P

euribiontă

euribiontă

mezoxerofilă
i-Echium vulgare

Echium vulgare

M

i
i-Urtica dioica, l(cB), aRosa,
Crataegus monogyna

sub pietre
?
Medicago,Trifolium,
Rosa, Rumex,
P
Melilotus, Vicia, Vitis,
Cicorium, Taraxacum,
Iris, Daucus, Achilea,

mezofilă

119

euribiontă

Specia

134 Otiorhynchus
orbicularis

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i, l(cB)

135 Stomodes
gyrosicollis
l(cB)
136 Omias globulus i
137 Omias
rotundatus
i-Urtica
138 Rhinomias
maxillosus
139 Trachyphloeus
angustisetulus

l(cB)

i

140 Trachyphloeus
aristatus

i

141 Trachyphloeus
bifoveolatus
i

142 Trachyphloeus
inermis
143 Trachyphloeus
parallelus

i

144 Phyllobius
cinerascens
145 Phyllobius
viridicollis

a-Hipophaё, A-Salix

l(cB)

i-Trifolium, Juncus, aJuniperus,
Corylusavelana,AFagus
sylvatica, Betula pendula

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Beta vulgaris şi
diferite alte plante din
grădini

P

Medicago, Trifolium

O

în stratul ierbos ?
Beta vulgaris, Inula,
Atriplex Taraxacum,
Chenopodium,
în litieră şi în stratul
ierbos
Dianthus
carthusianorum,
Knautia arvensis,
Achillea milefolium,
Trifolium medium,
Rubus idaeus, Fagus
sylvatica,
Hieracium pilosella

?

Preferinţe
ecologice

mezoxerofilă

mezohigrofilă

mezoxerofilă
P
mezohigrofilă
?
euribiontă
P

Quercus robur,
P
Hieracium pilosella,
Geramium sanguineum

Dianthus
carthusianorum,
Knautia arvensis,
Achillea milefolium,
Rubus idaeus, Trifolium
medium,
Fagus sylvatica,
Hieracium pilosella
trăieşte sub tufărişuri de
foioase
Syringa vulgaris,
Ligustrum vulgare,
Prunus spinosa,
Quercus robur,
Fragaria moschata,
Hieracium pilosella,
Geranium sangiuneum
Salix, Hippophaё
rhamnoides

euribiontă

euribiontă
P

P

xerofilă
mezoxerofilă

P

P

diferite graminee, Salix, P
Betula, Lathyrus,Rubus,
Alchemilla,Potentilla,L
otus,Trifolium

120

xerofilă

mezohigrofilă
euribiontă

Specia

146 Phyllobius
scutellaris

147 Phyllobius
pilicornis
148 Phyllobius
glaucus

149 Phyllobius
pomaceus
150 Phyllobius
oblongus

151 Phyllobius
argentatus

152 Phyllobius
maculicornis

153 Phyllobius
arborator
154 Phyllobius
betulinus
155 Phyllobius pyri

156 Phyllobius
seladonius
157 Polydrusus
corruscus
158 Polydrusus
flavipes

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i-Veratrum, Dryopteris,
a- Rubus idaeus,
Juniperus

Plante gazdă*

Alopecurus pratensis,
Agropyrum repens,
Urtica dioica,
Potentilla reptans,etc

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

mezohigrofilă
P

mezohigrofilă
i, a-Corylus avelana

Corylus avellana
M
Alnus, Betula, Populus,
Acer, Alchemilla,
Epilobium,
i, a-Corylus avellana,
Ulmus, Pyrus, Prunus, P
A-Pyrus, Malus
Tilia, Rosa,
Cornus,
Trifolium
i-Urtica dioica, l(cB), A- Canabis, Fragaria,
P
Alnus, Salix
Urtica, Symphytum,
Vicia, Crataegus
Crataegus, Pyrus,
Malus, Juglans, Ulmus,
i-Urtica, A-Salix,
Populus, Fagus, Acer,
Acer, Tilia,
P
Alnus,
Populus,
Juglans, Malus, aFragaria,Rumex,
Corylus, Salix caprea
Lamium, Poa, Phleum
i, l(cB), A-Fagus
Fagus, Salix, Quercus, P
sylvatica, Betula pendula Betula, Populus, Malus,
Acer, Cornus
şi diferite graminee
Salix, Alnus, Betula,
i, a-Corylus avellana, A- Ulmus, Tilia, Acer,
Salix
Pyrus, Malus ,
P
Populus, Cataegus,
Cornus
A
Sorbus, Betula, Rubus, P
Salix, Fagaria
A-Quercus, Pyrus
Prunus, Crataegus ,
pyraster,
Rosa,
P
a-Ligustrum vulgare, i
Quercus, Sanguisorba
Quercus, Betula,
Soebus, Prunus,
i-Urtica dioica,
Crataegus, Rosa,
P
A-Betula pendula, Salix Salix, Populus, Rumex
şi diferite
graminee

euribiontă

euribiontă

euribiontă

euribiontă

euribiontă

mezohigrofilă
mezoxerofilă

euribiontă

mezofilă
a

Quercus

M

i, a-Corylus, A-Salix

Salix

O

i, A-Alnus

Quercus, Salix

P

mezohigrofilă
mezohigrofilă

121

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

159 Polydrusus
impressifrons

Grupul
Trofic

i-Urtica dioica, aSalix, Populus,
Crataegus monogyna A- Quercus, Fagus,
P
Salix
Betula, Alnus,
Carpinus, Crataegus,
Ulmus, Morus, Pyrus
160 Polydrusus
i, a-Corylus avellana,
Quercus, Fagus,
P
pterygomalis
A-Quercus, Fagus
Populus, Salix, Betula,
sylvatica,
Carpinus,
Salix
Corylus avellana
161 Polydrusus
i, a-Corylus avellana
Quercus, Betula, Alnus, P
viridicinctus
Corylus, Acer, Prunus,
Crataegus, Tilia
162 Polydrusus
Quercus, Betula,Alnus,
cervinus
i, a-Juniperus, A-Fagus, Corylus, Acer,
P
Betula
Prunus, Crataegus,
Tilia, Cornus, Rosa,
Dactylis glomerata
163 Polydrusus
i-Genista sagittalis,
Sarothamnus, Genista, O
confluens
a-Corylus, Cataegus
Ulex, Cytisus
164 Polydrusus
i, A
Betula, Alnus, Fagus, P
pilosus
Salix, Populus, Sorbus
165 Polydrusus
a-Corylus avellna
Salix, Populus, Betula, P
sericeus
Alnus, Corylus,
Quercus, Ulmus
166 Polydrusus
Quercus, Carpinus,
thalassinus
i, a-Crataegus monogyna, Corylus
Corylus avellana, AP
Quercus, Pyrus pyraster
167 Polydrusus
Rubus, Sorbus, Alnus,
amoenus
I, a-Rubus idaeus,
Betula, Alchemilla
P
Juniperus, A-Betula
vulgaris
168 Polydrusus
A-Quercus, Fagus
Fagus, Corylus,
mollis
sylvatica, Salix, aCarpinus, Tilia,
P
Crataegus monogyna, i, Cataegus, Quercus,
l(cB)
Malus domestica
169 Polydrusus
i-Juncus, l(cB), Alnus, Alnus glutinosa, A.
M
fulvicornis
Slix, Fagus, a-Corylus
incana, A. viridis
170 Polydrusus picus i, l(cB), a-Rosa,
Quercus, Fagus,
Crataegus monogyna,
Betula, Crategus , Tilia, P
Corylus avellana, APrunus, Salix, Acer,
Quercus, Salix,Viburnum Fragaria
lantana, Fagus sylvatica,
Alnus
171 Polydrusus
i-Anemone nemorosa,
tereticollis
l(cB),
a-Corylus avellana, AFagus, Quercus,
P
Fagus sylvatica, Acer
Betula, Corylus,
campestre
Populus, Salix, Alnus

122

Preferinţe
ecologice

euribiontă

mezohigrofilă

mezoxerofilă

euribiontă

mezoxerofilă
mezohigrofilă
mezohigrofilă

mezofilă

mezohigrofilă

mezofilă

mezohigrofilă
mezofilă

mezohigrofilă

Specia

172 Pachyrhynus
mustela
173 Liophloeus
tessulatus

174 Liophloeus
lentus
175 Liophloeus
liptoviensis
176 Sciaphobus
caesius
177 Sciaphobus rubi

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

mezofilă
A-Pinus
i, a, A-Betula pendula

i
i-Rumex, l(cB), a-Rubus
idaeus
i-Festuca rubra, l(cB),
a-Pyrus pyraster

Pinus, Picea, Abies
Hedera helix,
Levisticum officinale,
Archangelica
officinalis, Heracleum,
Chaeropyllum,
Carduus, Salix
Chaerophyllum
hirsutum, Petasites,
Alchemilla
?

?

mezohigrofilă

Rubus

M

mezofilă

M

mezofilă

i, a-Rubus idaeus

Rubus cesius, R. idaeus
trăieşte pe foioase:
178 Sciaphobus
squalidus
i, a-Crataegus monogyna, diferiţi arbuşti şi arbori,
Rosa, A-Acer campestre din liziera pădurilor şi
din grădini
179 Eusomus bekeri
Centaurea, Salvinia,
Trifolium, Vicia,
i
Artemisia, Rubus
idaeus, Salix fragilis,
Quercus robur,
Achillea
180 Eusomus ovulum
Centurea, Salvinia,
i-Urtica, Trifolium,
Trifolium, Vicia,
Medicago
Artemisia, Rubus
idaeus, Salix fragilis,
Quercus robus,
Achillea
181 Sciaphilus
i, l(cB), a-Corylus
Cirsium, Lotus,
asperatus
avellana
Centaurea, Salix, Rosa,
Primula, Fragaria,
Rubus
182 Paophilus
Potentilla, Geum,
afflatus
Rubus idaeus,
i-Ononis
Crataegus,
Prunus, Rosa, Achillea,
Stellaria, Plantago,
Malva, Atriplex,
Robinia
183 Parafoucartia
Taraxacum officinale,
squamulata
i-Medicago
Rosa, Potentilla,
Medicago falcata,
Lathyrus tuberosus,
Sanguisorba minor,
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O
mezohigrofilă
P

mezohigrofilă
M

mezofilă
P

xerofilă
P

xerofilă
P

mezohigrofilă
P

euribiontă
P

mezoxerofilă
P

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

184 Foucartia
liturata
i
185 Fucartia
ptochoides
a-Rosa, i, l(cB)
186 Brachysomus
i
echinatus
187 Brachysomus
villosulus
i, l(cB)
188 Barypeithes
globus
i
189 Strophosoma
melanogrammum i, l(cB), a-Rubus idaeus,
A-Betula pendula,
Fagus sylvatica

190 Barynotus
obscurus

i-Dryopteris, l(cB)

191 Sitona ambiguus
i-Trifolium
192 Sitona
cylindricollis
i-Trifolium, Medicago
193 Sitona hispidulus
i-Trifolium, Medicago
194 Sitona humeralis
i-Trifolium
195 Sitona languidus
i-Coronilla varia

196 Sitona lepidus

197 Sitona lineatus

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

xerofilă
diferite plante ierboase P
mezofilă
Achillea millefolium
Quercus robur, Salix
fragilis, Rosa, Vicia

M
P

euribiontă
xerofilă

diferite plante ierboase P
mezoxerofilă
Malva
O
Deschampsia flexuosa,
Pinus sylvestris,
Quercus robur, Q.
P
sessilis, Fagus
sylvatica, Rumex
obtusifolius
Trifolium, Medicago
sativa, Vicia faba, Beta
vulgris,
P
Primula, Rosa, Viola,
Lycopersicon
esculentum
Trifolium, Lathyrus,
Vicia
O

mezohigrofilă

euribiontă

mezoxerofilă
mezoxerofilă

Melilotus, Medicago
Trifolium , Medicago,
Vicia, Melilotus,
Ononis
Medicago,Trifolium,
Ononis, Melilotus,
Ornithopus
Coronilla varia,
Genista, Cytisus,
Ononis repens,
Astragalus
glycyphyllus, Trifolium,
Medicago, Vicia

O
mezoxerofilă
O
mezoxerofilă
O
mezoxerofilă
O

i-Trifolium, Vicia,
Medicago, Equisetum,
Trifolium, Lotus,
O
l(cB)
Medicago, Vicia, Pisum
i-Genista sagittalis,
Trifolium, Medicago,
Trifolium, Urtica, A-Salix Melilotus, Lotus,
Vicia, Lathyrus,Ononis
, Galega, Ornithopus,
Sarothamnus,
Robinia Phaseolus
O

124

euribiontă

euribiontă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

vulgaris, Pisum sativum
198 Sitona longulus
i-Medicago
199 Sitona
macularius
i-Trifolium

200 Sitona
puncticollis

i-Trifolium

Medicago falcata, M.
sativa, M. lupulina, M. M
minima
Vicia, Trifolium,
Astragalus, Coronilla,
Pisum,
O
Phaseolus, Lens,
Medicago, Lupinus,
Onobrychis
Trifolium, Melilotus,
Lotus, Genista,
Sarothamnus

xerofilă

euribiontă

euribiontă
O

201 Sitona striatellus

Ulex, Sarothamnus,
i-Genista
Genista, Cytisus,
O
Medicago,
Chamaecytisus, Pisum,
Phaseolus, Trifolium
202 Sitona sulcifrons i-Trifolium, l(cB), aTrifolium, Vicia, Pisum, O
Crataegus monogyna
Medicago, Lotus
203 Sitona
I
Lotus, Vicia, Trifolium, O
waterhousei
Medicago
204 Chlorophanus i, A-Salix, Alnus
Salix, Alnus, Hippophae P
pollinosus
ramnoides, Sinapis
arvensis
205 Chlorophanus
Salix, Populus, Alnus,
viridis viridis
i-Urtica dioica, A-Salix, Corylus avellana,
Alnus
Cerasus avium, Cirsium P
arvense, C. oleraceum,
Urtica dioica,
Potentilla verna, Rubus,
Convolvulus sepium,
Secale
Beta, Trifolium,
206 Tanymecus
palliatus
i-Cirsium, Urtica
Helianthus,
P
Chrysanthemum,
Atriplex , Pollygonum,
Convolvulus, Cirsium

mezoxerofilă

mezoxerofilă
mezoxerofilă
mezohigrofilă

mezohigrofilă

euribiontă

mezohigrofilă
207 Tropiphorus
elevatus

i

Allium ursinum,
P
Ranunculus, Clematis
vitalba, Potentilla
reptans, Aegopodium
podagraria, Traxacum
officinale, Mercurialis
perennis

125

Specia

208 Tropiphorus
micans
209 Tropiphorus
obtusus

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

mezohigrofilă
i, l(cB)
i, l(cB)

210 Tropiphorus
styriacus
i
211 Lixus
i
albomarginatus
212 Lixus angustatus
i-Onopordon
213 Lixus cardui

i-Onopordon, Carduus

214 Lixus filiformis
215 Larinus brevis

i-Onopordon

Alnus incana
M
Rumex acetosa,
Leontodon autumnalis, P
Mercurialis perennis

mezohigrofilă

mezofilă
Senecio
Reseda, Sisymbrium,
Armoracia, Erysimum,
Rorippa
Vicia, Malva, Althaea,
Lavatera, Cirsium,
Centurea
Onopordon, Carduus,
Cirsium
Carduus, Cirsium,
Silybum

M
P

euribiontă

euribiontă
P
O

mezoxerofilă
mezoxerofilă

O

Carlina
Cirsium, Carduus,
Centaurea
Cirsium, Carduus,
Centaurea, Carlina
Cirsium, Carduus,
Centaurea, Arctium
Cirsium, Carduus

M
O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

euribiontă

i-Onopordon, Carduus
nutans

Centaurea, Carduus,
Cirsium
Leontodon, Centaurea,
Taraxacum, Sonchus,
Hieracium
Cirsium, Carduus,
Silybum, Cynara,
Onopordon,
Arctium, Centaurea
Cirsium, Carduus,
Centaurea

O

i-Trifolium

Trifolium, Medicago

O

i
216 Larinus jaceae i-Onopordon, Carduus,
Centaurea
217 Larinus planus i
218 Larinus sturnus i-Carduus
219 Larinus
I-Onopordon, Cirsium,
turbinatus
Carduus
220 Larinus obtusus
i-Centaurea
221 Pseudocleonus i, l(cB)
cinereus
222 Cleonis pigra
i-Carduus nutans, l(cB)

223 Rhynocyllus
conicus
224 Brachypera
zoilus

Plante gazdă*

mezoxerofilă

euribiontă
O

euribiontă
mezoxerofilă

225 Hypera arator
i

Dianthus, Silene,
Stellaria, Cucubalus,
Lychnis, Sium,
P
Spergula, Gypsophila,
Scleranthus,
Agrostemma,
Melandryum, Berula

126

mezohigrofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

226 Hypera
carinicollis
carinicollis
i
227 Hypera fornicata i
228 Hypera meles
i-Trifolium, Urtica
229 Hypera miles
i
230 Hypera
i-Trifolim, Juncus
nigrirostris
231 Hypera ononidis i
232 Hypera
plantaginis
i-Lotus
233 Hypera postica i-Medicago, Trifolium,
Carex, Juncus
234 Hypera
rogenhoferi
i-Daucus carota
235 Hypera rumicis i-Rumex
236 Hypera striata

i

237 Hypera viciae
i-Vicia
238 Limobius
borealis
239 Donus comatus

240 Donus elegans
241 Donus
intermedius
intermedius

242 Donus
maculosus
243 Donus oxalis

244 Donus rubi

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

xerofilă
?

?

Barbaraea vulgris
Trifolium, Medicago,
Lotus, Dorycnium
Vicia cracca,
Lathyrus pratensis,
Lotus uliginosus
Trifolium, Medicgo
sativa, Ononis spinosa

M
O

mezohigrofilă
mezoxerofilă
euribiontă

O
O

Ononis
M
Lotus, Oxytropis,
Plantago
P
Medicago, Melilotus, O
Trifolium, Vicia, Lotus,
Galega

mezoxerofilă
mezoxerofilă
euribiontă
euribiontă

mezoxerofilă
Daucus carota
M
Rumex, Rheum, Oxyria, O
Polygonum
Vicia
Vicia, Lathyrus
pratensis

M

mezohigrofilă
euribiontă
euribiontă

O
mezofilă

i-Geranium
Geranium, Erodium
i-Urtica, Menta, Juncus, Chaerophyllum,
l(cB)
Anthriscus, Aruncus,
Polygonum bistorta,
Geranium
i
Knautia silvatica,
Achillea millefolium
i-Centaurea, Mentha,
Centaurea jacea,
Urtica, Lamium
Salvia verticilata,
Mentha officinalis,
M. piperita, cât şi alte
asteracee şi labiate
i-Achillea millefolium
Verbascum,
Achillea millefolium
i-Petasites, l(cB)
Petasites, Adenostyles,
Senecio,
Chaerophyllum

i-Rubus, l(cB)
245 Donus velutinus i-Rumex, l(cB), a-Salix
caprea

Rubus ideus, R. hirtus
Aconitum napellum,
Doronicum
austriacum, Rumex
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O
mezohigrofilă
P

P

mezohigrofilă

P

euribiontă

P

euribiontă

P

mezohigrofilă

M
P

mezohigrofilă
mezohigrofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

alpinus,
Saxifraga rotundifolia
246 Graptus
i-Trifolium, l(cB)
Plantago lanceolata,
P
triguttatus
Symphytum officinale,
Petasites
247 Graptus weberi
Plantago lanceolata,
P
i, a-Prunus spinosa, ARubus
Acer tataricum
caesius, Symphytum
officinale
248 Lepyrus
i-Agrostis, l(cB), A-Salix Salix, Alnus, Rumex,
P
capucinus
Fragaria moschata etc
249 Lepyrus palustris i-Rumex, A- Salix
Rumex, Salix, Populus P
250 Hylobius abietis i-Dryopteris, l(cB), APinus, Picea
251 Hylobius
transversovittatu
s
i
252 Hylobius piceus ( i-Dryopteris, l(cB), A= excavatus)
Picea
253 Liparus
glabrirostris
254 Leiosoma
bosnicum
255 Leiosoma
oblongulum

mezohigrofilă

mezohigrofilă

mezofilă
mezofilă
mezohigrofilă

higrofilă

O

i-Petasites, l(cB)

Petasites, Heracleum

P

M

i
i

pe muşchi şi pe ierburi P
Ranunculus repens,
O
Anemone nemorosa,
Aquilegia vulgaris

mezohigrofilă

higrofilă
mezohigrofilă

?

?
?

M

i-Urtica, A

Rumex
Pyrus, Prunus,
Crataegus, Rosa,
Cydonia vulgaris
Pyrus, Prunus,
Crataegus, Rosa
Prunus, Ulmus
campestris

A, a

Picea, Pinus, Larix

O

A,a

Pinus

M

A, i

Pinus sylvestris,

O

a-Crataegus

mezohigrofilă

mezofilă
mezofilă

?
Cirsium, Plantago,
Lathraea

261 Magdalis cerasi i
262 Magdalis
armigera
263 Magdalis
duplicata
264 Magdalis
memnonia
265 Magdalis

O

Lythrum salicaria
Pinus sylvestris, Pice
abies

256 Plinthus illigeri l(cB)
257 Plinthus
squalidus
i, l(cB)
258 Plinthus sturmii
i, l(cB)
259 Plinthus ticheri I-Rumex, l(cB)
260 Magdalis
ruficornis

Pinus sylvestis, P.
strobus, Picea abies

Preferinţe
ecologice

mezofilă
P
mezofilă
mezoxerofilă
O
O

mezoxerofilă
mezofilă

P
mezofilă
mezofilă

128

mezofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

violacea

i

l(cB)
273 Sphaenophorus l(cB)
abbreviatus
274 Sphaenophorus l(cB)
striatopunctatus
275 Rhinoncus
bruchoides
i
276 Rhinoncus castor l(cB)
277 Rhinoncus
inconspectus
278 Rhinoncus
pericarpius

i, l(cB), a, A
i-Rumex, Urtica

279 Rhinoncus
perpendicularis i

280 Pelenomus
waltoni
281 Rutidosoma
globulus
282 Rutidosoma
fallax
283 Scleropterus
serratus
284 Amalus
scortillum
285 Tapeinotus
sellatus

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

Picea abies

266 Trachodes
hispidus
i, l(cB)
267 Acalles camelus
i, l(cB)
268 Acalles
echinatus
l(cB)
269 Ruteria
hypocrita
i, l(cB)
270 Rhyncholus ater l(cB)
271 Phloeophagus
lignarius
272 Sitophilus
granarius

Plante gazdă*

i, a-Corylus

a

mezofilă
Quercus
Quercus, Fagus ,
Carpinus

M
mezofilă
P
mezofilă

Quercus, Fagus
Quercus, Fagus,
Carpinus
Picea abies şi diferite
alte răşinoase
Quercus, Ulmus,
Populus, Salix
Secale, Triticum,
Hordeum, Avena,
Oryza, Zea, Panicum,
Fagopyrum
Scirpus lacustris,
Phleum pratense
Scirpus lacustris,
Phleum pratense
Polygonum
lapathifolium,
P. persicaria
Rumex acetosella
Polygonum amphibium
f. terrestre
Rumex obtusifolius,
R. hydrolapathum,
R. acetosella
Polygonum amphibium
f. terrestre , P.
aviculare,
P. hydropiper
Polygonum hydropiper,
P. mite
Populus tremula,
P. alba

O
mezoxerofilă
P
P

mezofilă

P

mezohigrofilă
mezoxerofilă

P
P

higrofilă

P

higrofilă
mezohigrofilă

M
mezofilă

M
M

mezofilă

M

mezofilă

mezofilă
M

M

higrofilă
mezohigrofilă

M
mezohigrofilă

i-Oxalis
i, a-Corylus avellana
i, a-Corylus avellana
i-Lysimachia vulgaris

Oxalis acetosella
Geum rivale şi alte
rozacee
Polygonum aviculare,
Rumex obtusifolius
Lysimachia vulgaris, L.
thyrsiflora
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M
mezohigrofilă
O
O

mezofilă

M

higrofilă

Specia

286 Ceutorhynchus
atomus

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i

287 Ceutorhynchus
chalybaeus
i

288 Ceutorhynchus
chlorophanus
289 Ceutorhynchus
coarctatus
290 Ceutorhynchus
cochleariae
291 Ceutorhynchus
contractus

297 Ceutorhynchus
obstrictus
298 Ceutorhynchus

Preferinţe
ecologice

mezoxerofilă

euribiontă

mezoxerofilă

i

Cardamine pratensis
M
Arabis, Cheiranthus,
Alliaria, Erysimum,
Myagrum, Barbaraea,
Berteroa, Biscutella,
O
Brassica, Cakile,
Capsella bursapastoris, Camelina,
Cardamine,Crambe,
Cochlearia, Conringia
Dentaria, Diplotaxis,
etc,

mezofilă
mezohigrofilă

i-Capsella bursapastoris, a

i

296 Ceutorhynchus
nanus

Arabidopsis thaliana,
Rorippa, Draba,
P
Teesdalia
Siyimbrium, Lepidium,
Sinapis, Alliaria,
Brassica, Capsella
bursa-pastoris,
Crambe, Cheiranthus,
Diplotaxis, Raphanus,
Cochlearia, Thlaspi
O
arvense
Erysimum
M
Sisymbrium, Lepidium O
draba, Camelina sativa

293 Ceutorhynchus
floralis

294 Ceutorhynchus
gallorhenanus
295 Ceutorhynchus
ignitus

Grupul
Trofic

i
i

i

292 Ceutorhynchus
erysimi

Plante gazdă*

i
i

i
i, a-Corylus avellana
i, a-Salix caprea

euribiontă

mezoxerofilă
Capsella bursa-pastoris
şi alte crucufere
Capsella bursapastoris, Lepidium
draba, Rorippa
sylvestris, Cakile
maritima
Brassica elongata şi
alte specii de Brassica
Berteroa incana,
Alyssum saxatile

O
euribiontă
O

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

Alyssum montanum, A.
calycinum, A
M
maritimum
Brassica, Sinapis,
Raphanus, Sisymbrium

mezoxerofilă

Brassica, Raphanus,
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O

mezoxerofilă
euribiontă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

pallidactylus
299 Ceutorhynchus
parvulus
300 Ceutorhynchus
pleurostigma

i-Lepidium,
a-Corylus avellana
i, a-Corylus avellana

301 Ceutorhynchus
posthumus
302 Ceutorhynchus
rapae
303 Ceutorhynchus
rhenanus

i

304 Ceutorhynchus
similis

i

305 Ceutorhynchus
sulcicollis

i-Caltha palustris

306 Oprohinus
suturalis
307 Prisistus
obsoletus
308 Glocianus
distinctus

i

i

Plante gazdă*

Hesperis, Rorippa,
Alliaria, Erophila
Lepidium campestre
Alyssum, Alliaria,
Berteroa, Brassica,
Erysimum, Cakile,
Capsella bursapastoris, Lepidium,
Raphanus,
Sinapis,Thlaspi,
Sisymbrium, Bunias,
Cochlearia,
Cheiranthus
Teesdalia nudicaulis,
Lepidium campestre
Brassica oleracea,
Sisymbrium sophia
Erysimum
cheiranthoides, E.
crepidifolium
Thlaspi montanum,
Iberis sempervirens,
Draba aizoides
Sinapis, Capsella
bursa-pastoris,
Cochlearia, Brassica,
Sisymbrium, Dentaria

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

M

mezoxerofilă

O

euribiontă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă
mezoxerofilă

O
O

euribiontă
O

Allium cepa, A. Porrum
i

mezoxerofilă

mezoxerofilă
M
mezohigrofilă

i

i
309 Glocianus
brevicollis
i-Trifolium
310 Glocianus
punctiger
i-Urtica
311 Phrydiuchus
speiseri
i
312 Parethelcus
pollinarius
i-Urtica dioica, a
313 Coeliastes lamii i-Lamium

Delphinium ?
M?
Taraxacum oficinale,
Hypochoeris maculata,
Crepis virens,
O
Lactuca seriola
Taraxacum officinale
M

euribiontă

mezohigrofilă
mezohigrofilă

Taraxacum officinale

M

Salvia pratensis

M

xerofilă
mezofilă
Urtica dioica
M
Lamium maculatum, L. O
album, Galeopsis
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mezofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

tetrahit
314 Nedyus
i-Urtica dioica, Lamium,
quadrimaculatus l(cB),
a-Corylus avellana
315 Datonychus
arquata
i
316 Datonychus
i-Mentha
melanostictus
317 Datonychus
urticae
318 Mogulones
asperifoliarum
319 Mogulones
crucifer
320 Mogulones
euphorbiae
321 Mogulones
pallidicornis
322 Thamiocolus
nubeculosus
323 Microplontus
campestris
324 Trichosirocalus
barnevillei
325 Trichosirocalus
rufulus

i-Urtica dioica
i, a-Corylus vellana

euribiontă
Urtica dioica

M

Lycopus europaeus
Mentha longifolia, M.
aqutica, Lycopus
europaeus
Stachys sylvatica, S.
palustris, S. ambigua
Symphytum officinale,
Myosotis

M
O

mezohigrofilă

M

mezohigrofilă

P

mezofilă

higrofilă

mezofilă
i

Cynoglossum officinale M

i

Myosotis

i-Pulmonaria

Pulmonaria officinalis M

i
i

Phlomis tuberosa
Chrysanthemum
leucanthemum
Achillea millefolium,
Tanacetum, Anthemis
Plantago lanceolata,
P. maritima

mezofilă
M
mezofilă
mezoxerofilă

i
i-Plantago

326 Trichosirocalus i-Genista, Plantago,
troglodites
Trifolium
327 Micrelus ericae i, a-Juniperus
328 Zacladus exiguus
i-Geranium
329 Zacladus geranii
i-Geranium, a-Cornus
mas, A-Salix, Ouercus

Plantago lanceolata

M
M

mezoxerofilă

O

mezofilă

M

mezofilă

M

mezofilă

Erica tetralix,
O
Calluna vulgaris
Geranium pusillum, G.
rotundifolium, M
G. dissectum
Geranium sylvaticum,
G. pratense, G.
M
sanguineum

mezoxerofilă
euribiontă

euribiontă

330 Orobitis nigrinus i-Viola

Viola biflora

M

mezohigrofilă

331 Coryssomerus
capucinus

Achillea millefolium,
Matricaria inodora,
Chrysanthemum
leucanthemum
Artemisia vulgaris, A.
campestris, A.

O

mezofilă

M

mezoxerofilă

i-Achillea millefolium

332 Baris artemisiae i-Artemisia
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Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

absinthium
333 Aulacobaris
lepidii

i, l(cB)

334 Curculio
glandium

Rorippa, Nasturtium,
Barbarea, Lepidium,
etc.
Quercus. Castanea
sativa, Corylus
avellana
Corylus avellana

euribiontă
O

A-Quercus, Corylus
avellana, a-Rosa,
P
Euonymus, i
335 Curculio nucum i, l(cB), a-Corylus
M
avelana, Fagus sylvatica
Quercus robur, Q.
336 Curculio venosus
i
sessilis
M
337 Curculio crux
i
Salix
M
338 Curculio
pyrrhoceras
i
Quercus robur
M
339 Curculio
Salix fragilis, S. alba, S.
M
salicivorus
A-Salix
amygdalina, S.
purpurea
340 Acalyptus
Salix cinerea, S.
carpini
caprea, S. incana, S.
i, a, A-Salix
alba, S. viminalis, S.
M
purpurea, S. fragilis
341 Anthonomus
a-Rosa canina, i
Cerasus vulgaris,
M
humeralis
C. mahaleb, C. avium,
C. fruticosa
342 Anthonomus
Malus domestica, M.
pomorum
i, A
sylvestris, Pyirus
O
communis
343 Anthonomus rubi
Rubus, Fragaria, Rosa,
i-Rubus, l(cB)
Geum urbanum,
O
Potentilla
344 Bradibatus
kellneri
A
Acer
M
345 Bradybatus
tomentosus
I
Acer campestre
M
346 Bradybatus
a-Prunus spinosa, A-Acer Acer
M
fallax
tataricum
347 Ellescus
bipunctatus
a-Salix caprea, A-Salix
Salix
M
348 Ellescus infirmus A-Salix
Salix
M

349 Ligniodes
enucleator

a

350 Tychius aureolus
i

Fraxinus excelsior,
Syringa vulgaris,
Ligustrum vulgare
Medicago sativa, M.
falcata
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mezofilă

mezofilă
euribiontă
mezohigrofilă
euribiontă
mezohigrofilă

mezohigrofilă

mezoxerofilă

mezoxerofilă

mezofilă

mezofilă
mezofilă
mezofilă
mezohigrofilă
mezohigrofilă

mezofilă
O
mezoxerofilă
M

Specia

351 Tychius
breviusculus
352 Tychius flavus

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i-Melilotus

i-Medicago
353 Tychius junceus
i-Trifolium

354 Tychius kulzeri

i

355 Tychius meliloti

i-Mellilotus,
a-Corylus avellana

356 Tychius
picirostris
357 Tychius
polylineatus

i-Trifolium
i-Trifolium

358 Tychius
i-Vicia
quinquepunctatu
s
359 Tychius
schneideri
i
360 Tychius sharpi i-Trifolium
361 Tychius
squamulatus
i-Lotus
362 Tychius
i-Trifolium
stephensi
363 Sibinia pellucens i
364 Sibinia phalerata i, a-Corylus avellana

365 Sibinia
pyrrhodactyla

i

366 Sibinia
subelliptica
i
367 Sibinia unicolor
i
368 Dorytomus
longimanus

a

Plante gazdă*

Melilotus albus,
M. officinalis
Medicago sativa, M.
falcata, Melilotus
officinalis
Anthyllis vulneraria,
Lotus corniculatus,
Trifolium arvense, T.
campestre, T.
hybridum, T. pratense,
Melilotus
Dorycnium, Anthyllis
vulneraria
Melillotus albus,
M. officinalis,
M. altissimus
Trifolium repens,
T. hybridum
Trifolium pratense,
T. aureum, T. arvense,
T. alpestre
Vicia, Pisum sativum,
Phaseolus vulgaris,
Lathyrus

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

M

euribiontă
mezoxerofilă

O
euribiontă
O

M

mezoxerofilă

M

euribiontă

M

euribiontă

M

euribiontă

O

euribiontă

mezoxerofilă
Anthyllis vulneraria

M

Trifolium montanum

M

Lotus corniculatus
Trifolium arvense,
T. hybridum

M
M

Silene alba, S. rubra
Cerastium, Silene,
Dianthus, Arenaria,
Petrorhagia
Spergula, Calluna
vulgaris, Dianthus
carthusianorum
Dianthus
carthusianorum, D.
ferrugineus, D.
sylvestris
Gypsophila repens,
G. fastigiata, G.
paniculata
Populus alba, P. nigra,
P. canadensis, P.

M
O

mezoxerofilă
mezoxerofilă
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mezoxerofilă
mezoxerofilă
mezoxerofilă

mezoxerofilă
P
mezoxerofilă
M
mezoxerofilă
M
M

mezohigrofilă

Specia

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

tremula
369 Dorytomus
tortrix
A-Populus
370 Dorytomus ictor
i, l(cB)
371 Dorytomus
melanophthalmu
s
372 Dorytomus
puberulus
373 Dorytomus
rufatus
374 Orthochaetes
setiger

375 Notaris
acridulus
376 Notaris
aterrimus

M

Salix

M
O

mezohigrofilă

M

mezohigrofilă

i-Equisetum

Populus nigra, P. alba,
Salix alba
Salix caprea, S.
cinerea, S. aurita
Aster, Aposeris, Bellis,
Centaurea, Chondrilla,
Crepis, Cichorium,
Hieracium, Lactuca,
Leontodon, Picris,
Sonchus, Ajuga,
Solidago, Taraxacum,
Myosotis
Glyceria maxima şi alte
poaceee
Oxalis, Dactylis
glomerata,
Calamagrostis
Heleocharis, Juncus,
Sparganium
Equisetum palustre, E.
arvense

i-Cuscuta, Medicago

Cuscuta

M

i

l(cB)

i

l(cB)

378 Grypus equiseti

euribiontă
P

O

euribiontă
euribiontă

P
O

mezohigrofilă

M

higrofilă
euribiontă
euribiontă

384 Orchestes
testaceus

i-Cuscuta, Urtica dioica Cuscuta
i-Equisetum
Equisetum limosum şi
alte speci de Equisetum
i-Agrostis, a-Corylus, A- Betula pendula, Alnus
Alnus, Fagus
glutinosa
i-Agrostis, a-Corylus
avellana, Juniperus, A- Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, Betula,
Populus
i, a-Corylus, Crataegus, Alnus glutinosa, A.
A-Alnus, Fagus
incana, Betula pendula

385 Tachyerges
decoratus

i, a-Salix caprea, A-Salix Salix, Populus

283 Orchestes fagi

mezofilă
M
mezohigrofilă

i, A-Salix, a-Alnus,
Corylus avellana
A-Salix

377 Icaris sparganii i

379 Smicronyx
jungermanniae
380 Smicronyx
nebulosus
381 Bagous
lutulentus
382 Anoplus roboris

mezohigrofilă
Populus tremula
Populus nigra, P.
tremula, P
balsamifera

M
M

higrofilă

O

mezohigrofilă
mezohigrofilă

M

O

mezohigrofilă

mezohigrofilă
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O

Specia

386 Tachyerges
salicis
387 Tachyerges
stigma

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

Plante gazdă*

Grupul
Trofic

mezohigrofilă
i, a-Salix caprea, A-Salix
i-Agrostis, a-Salix
caprea, Corylus avellana
A-Salix lanceolata,
Fagus sylvatica

Salix, Populus

O
mezohigrofilă

Salix, Alnus glutinosa, P
Betula pendula,
Corylus avellana

388 Pseudorchestes
horioni
i-Centaurea
389 Pseudorchestes i-Centaurea
pratensis
390 Isochnus
foliorum
i-Urtica, Mentha, a-Salix
caprea, A-Salix , Alnus
391 Isochnus
i-Urtica, a-Salix caprea,
populicola
A-Salix, Populus
392 Rhamphus
pulicarius
A-Salix
393 Rhamphus
i, a-Crataegus
subaeneus
394 Mecinus collaris i

Centaurea
Centaurea jacea, C.
nigra, C. scabiosa
Salix cinerea, S.
caprea

O
M

Salix, Populus

O

395 Mecinus pyraster i-Plantago
396 Miarus ajugae

Campanula şi alte
campanulacee,
Lychnis viscaria,
Cerastium
Campanula şi alte
campanulacee
Campanula şi alte
campanulacee
Campanula şi alte
campanulacee
Campanula şi alte
campanulacee
Campanula şi alte
campanulacee,
Echium vulgare,
Betonica

i
397 Miarus
campanulae
398 Miarus
monticola
399 Cleopomiarus
distinctus
400 Cleopomiarus
graminis
401 Cleopomiarus
longirostris

Preferinţe
ecologice

i
i
i
i
I

xerofilă
mezoxerofilă
mezohigrofilă
M
mezohigrofilă
mezofilă
Salix, Populus, Betula P
Crataegus oxyacantha, M
C. monogyna

mezofilă

Plantago

M

euribiontă

Plantago lanceolata

M

euribiontă
mezoxerofilă

P
O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

O

mezoxerofilă

mezoxerofilă
P

402 Gymnetron
labile
403 Gymnetron
pirrazolii

i-Verbascum thapsus

Plantago lanceolata

M

euribiontă

i

Plantago arenaria

M

404 Gymnetron
veronicae

i

Veronica

M

xerofilă

mezofilă
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Specia

405 Gymnetron
villosulum
406 Rhinisa asellus

Straturile habitatelor şi
plantele de pe care au fost
colectate curculionidele

i-Linaria, Verbascum
i-Linaria

409 Rhinisa linariae
410 Rhinisa neta

411 Rhinisa tera

412 Cionus alauda

413 Cionus
hortulanus
414 Cionus
nigritarsis
415 Cionus olivieri

Grupul
Trofic

Preferinţe
ecologice

mezofilă
i
i-Verbascum

407 Rhinisa
bipustulata
408 Rhinisa collina

Plante gazdă*

i-Linaria
i-Verbascum blattaria,
Linaria

Veronica
Verbascum phlomoides,
V. thapsus, V.
pulverulentum
Scrophularia, Linaria
vulgaris
Linaria vulgaris,
L. genistifolia
Linaria vulgaris, L.
genistifolia

M
mezoxerofilă
M
O

mezofilă

M

mezoxerofilă
mezoxerofilă

M
mezoxerofilă

Linaria vulgaris,
O
L. genistifolia,
Anthirrhinum majus
Verbascum phlomoides,
i-Verbascum phlomoides V. thapsus,
O
Scrophularia

i

i-Verbascum blattaria
i-Verbascum
i

416 Cionus
scrophulariae

i

417 Cionus
tuberculosus

i-Verbascum

euribiontă

Verbascum blattaria, V. O
thapsus, Scrophularia

euribiontă

Verbascum,
Scrophularia
O
Verbascum nigrum,
M
V. thapsus
V. thapsus, Verbascum M
nigrum

mezofilă
mezoxerofilă
mezoxerofilă
euribiontă

Scrophularia,
Verbascum, Buddleja
Scrophularia,
Verbascum

P
mezofilă
O

Abrevieri: A = arbori; a = arbuşti; i = stratul ierbos; l(cB) = specii care se întâlnesc
în litieră, sau pe sol (colectate cu capcane Barber); M = specie monofagă; O = specie
oligofagă; P = specie polifagă; * = date bibliografice , ? = date incerte, sau nu există date.
Abbreviations: A = trees; a = shrubs; i = herbous layer; l(cB) = species which live in liter or
on soil (colected using Barber traps); M = monofagous species; O = oligofagous species; P
= polifagous species; * = bibliografical data, ? = uncertain data, or non-existent data.

Spectrul trofic al speciilor de curculionide din zonele studiate
Analiza spectrului trofic al speciilor de curculionide semnalate de noi în bazinul
Arieşului şi cursul superior al Someşului Cald arată că cele mai multe curculionide (38%)
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sunt monofage, urmate de speciile oligofage (31%) şi de cele polifage (27%). La unele
dintre specii (4%) nu se cunosc plantele sau planta gazdă
gazd (fig. 3, tab. 1).
Prezenţaa celor trei categorii trofice într
într-o pondere aproximativ egală (fig. 3) şi
numărul
rul mai mare de specii monofage, se coreleaz
corelează cu diversitatea mai mare floristică.

Fig. 3 Spectrul trofic al speciilor de Curculionoidea semnalate de noi în bazinul
Arieşului şi cursul superior al Someşului
şului Cald. The trophic spectrum of the Curculionoidea
species identified by us in the Arieşş River basin and the upper course of the Some
Someşul Cald
River.
Aşaa cum reiese din datele bibliografice: DELLA BEFFA 1961, ENDRÖDI 1961, SCHERF
1964, FREUDE, HARDE şi LOHSE 1981, 1983, DIECKMANN 1974-1988, DIECKMANN şi
BEHNE 1994, BEHNE 1994, CAMPOBASSO şi colab. 1999, MAZUR 2002, COLONNELLI 2004,
KNUTELSKI, 2005, SKUHROVEC 2003, 2009 etc (tabelul 1-Plante gazdă*), cât şi din
cercetările noastre, curculionidele trăiesc
ăiesc pe un num
număr considerabil de plante, din diverse
familii (tab. 1). Ele pot fi întâlnite atât pe plantele lor gazdă
gazd (adică pe plantele cu care se
hrănesc adulţii
ii sau larvele curculionidelor), cât şi pe alte plante (tab. 1), acesta fiind de fapt
principalul motiv pentru care la unele specii de curculionide nu se cunosc încă
înc plantele
gazdă.
În cazul speciilor de curculionide polifage constatăm
constat
că de regulă au un spectru
trofic foarte larg, consumând uneori atât conifere cât şi foioase, sau atât monocotiledonate
cât şii dicotiledonate, sau le întâlnim atât pe diferite specii de muşchi
mu
cât şi pe diferite specii
de plante ierboase (tab. 1). Speciile de curculionide oligofage de regulă au preferinţe doar
pentru plante din anumite genuri dintr--o anumită familie. Curculionidele din unele genuri
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sau chiar subfamilii, cele la care majoritatea speciilor sunt oligofage, trăiesc
tr
doar pe plante
dintr-o singură familie.
amilie. Astfel, speciile oligofage din genurile Lixus, Larinus,
Pseudocleonus, Cleonis şii Rhynocyllus (subfamilia Lixinae), trăiesc pe plante din diferite
genuri de Asteraceae, iar speciile oligofage din genul Sitona (tribul Sitonini), trăiesc pe
plante din diferite genuri de Fabaceae (tab. 1), aşa
a cum reiese şi din datele bibliografice
(SCHERF 1964, ZWÖLFER, FRICK şi ANDRES 1971, DIECKMANN 1980, 1983).
În cazul speciilor monofage constatăm
constat
de asemenea că speciile unor genuri preferă
doar plante dintr-un
un anume gen. Astfel, majoritatea speciilor genului Protapion, se hrănesc
doar cu specii de Trifolium,, speciile de Perapion şi cele de Apion, se hrănesc doar cu specii
de Rumex, unele specii de Rhinoncus se hrănesc
hr
doar cu plante din genul Polygonum, iar
altele doar cu plante din genul Rumex,, speciile de Zacladus se hrănesc doar cu plante din
genul Geranium, speciile de Bradybatus se hrănesc pe specii de Acer, cele de Ellescus pe
Salix,, etc. (tab. 1). De asemenea, unele plante pot să
s fie gazdă pentru un număr relativ mare
de specii de curculionide (tab. 1).
În relaţie cu baza troficăă a speciilor, indivizii de curculionide sunt cantonaţi
cantona în acel
strat al unei biocenoze, unde găsesc
ăsesc plantele gazdă,
gazd care reprezintă hrana lor (fig. 4).

Fig. 4 Prezenţa şii ponderea speciilor de curculionide în diferitele straturi ale
habitatelor cercetate. The presence and quantity of the Curculionoidea species in the
different layers of the researched habitats.
Un numărr de 211 specii (52%) au fost prezente doar în stratul
strat ierbos, în celelalte
straturi ale ecosistemelor fiind prezente mult mai puţine
pu
specii, dintre care se remarcă
speciile care se întâlnesc pe arbori, arbuşti,
arbuş dar şi în stratul ierbos (9%), pe arbuşti şi în
stratul ierbos (8%) şii cele care se întâlnesc în stratul ierbos, litieră şi pe sol (7%), puţine
specii (2%) întâlnindu-se
se în toate straturile ecosistemelor cercetate de noi (fig. 4; tab. 1).
S-a constatat că speciile de curculionide din anumite genuri, uneori chiar dintr-o
dintr
anumită subfamilie, sau chiar dintr-o
dintr
anumită familie preferă un numit strat al
ecosistemelor în care trăiesc, aceastăă distribuţie
distribu fiind influenţată în primul rând de factorul
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hrană.. Astfel, pe frunzele arborilor şşi arbuştilor se întâlnesc majoritatea speciilor din
familia Attelabidae şii familia Rhynchitidae, unele specii din genurile: Otiorhynchus,
Phyllobius, Polydrusus, Pachyrhynus, Curculio, Ellescus, Ligniodes, Dorytomus,
Orchestes, Tachyerges, Pseudorchestes, Isochnus şi Rhampus, iar vara unele specii din
subfamilia Apioninae (tab.
b. 1). Stratul ierbos este preferat de speciile din familia
Nanophyidae, cele din subfamiliile Apioninae, Ceutorhynchinae, Hyperinae, Lixinae,
Molytinae şii de majoritatea speciilor din triburile: Sitonini, Tychiini, Mecinini şi Cionini,
iar în stratul ierbos dar şi în litierăă şi pe sol am întâlnit pe Brachycerus foveicollis Gyll. şi
majoritatea speciilor de Otiorhynchus, Tropiphorus, Plinthus, Trachodes, Acalles,
Echinodera, Sphenophorus şi Rhyncholus (tab.1).
Preferinţele
ele ecologice ale curculionidelor de
d regulă sunt strâns legate de preferinţele
ecologice ale plantelor gazdă,, mai ales în cazul speciilor de curculionide monofage. Astfel,
dacă o parte dintre speciile polifage sunt euribionte, speciile monofage sunt de regulă
regul
stenobionte (tab. 1). Se constatăă predominanţa
predominan speciilor mezoxerofile (31%), urmate de
speciile euribionte (22%), mezohigrofile (21%) şi cele mezofile (18%), speciile xerofile
(5%) şii cele higrofile (3%) fiind mai slab reprezentate (fig.5; tab. 1).

Fig. 5 Spectrul preferinţelor ecologice al speciilor de Curculionoidea semnalate de
noi în bazinul Arieşului şii cursul superior al Someşului
Some
Cald. The ecological preferences
spectrum of the Curculionoidea species identified by us in the Arieş
Arie River basin and the
upper course of the Someşul
ul Cald River.
Deoarece curculionidele sunt în exclusivitate fitofage, răspândirea
r
lor în habitatele
pe care le populează este puternic influenţată
influen
de relaţiile cu plantele gazdă, deci de
preferinţele
ele trofice ale curculionidelor, aspect care reiese şi din cercetările efectuate de noi
în bazinul Arieşului şii zona cursului superior al Someşului
Some
Cald.
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Abundenţa absolută şi relativă, frecvenţa şi constanţa speciilor de
curculionide
Pentru a calcula indicii ecologici mai sus amintiţi, am utilizat numai datele obţinute
prin colectările cantitative.
Analizând datele cantitative despre speciile de curculionide din zona cercetată
(TEODOR 2003), rezultă că cea mai mare parte a curculionidelor au avut abundenţa
absolută, abundenţa relativă şi frecvenţa scăzute, deoarece aceste specii sunt reprezentate în
habitatele pe care le populează printr-un număr mic de indivizi. Au existat însă, în fiecare
tip de habitat, câteva specii care au avut populaţii cu efective mai mari şi ca atare au avut
abundenţa absolută, abundenţa relativă şi frecvenţa mai ridicate.
1. Comunităţi de curculionide din păduri de molid:
1a. În bazinul superior al Arieşului, Otiorhynchus antennatus STIERLIN 1861 este
specie euconstantă (frecvenţa F = 27,77), şi abundentă (abundenţa absolută X = 0,44;
abundenţa relativă A = 20,00). Comparând abundenţa absolută, relativă şi frecvenţa
speciilor de curculionide din unele păduri de molid din bazinul superior al Arieşului rezultă
că Otiorhynchus antennatus STIERL. a fost euconstantă şi abundentă în molidişul de la
Pasul Vârtop (F = 33,33; X =0,83; A = 47,67) şi în cel de la Izvoarele Arieşului (F
=42,85; X =0,50; A =25,00), Otiorhynchus scaber (LINNAEUS 1758) a fost de asemenea
euconstantă şi abundentă în molidişul de la Izvoarele Arieşului (F = 28,57; X = 0,83; A =
41,66), iar în molidişul de la Câmpeni euconstantă şi abundentă a fost Leiosoma
oblongulum (BOHEMAN 1842) (F = 40,00; X = 0,60; A = 23,08).
1b. În bazinul mijlociu al Arieşului, Polydrusus amoenus (GERMAR 1824) a fost
abundentă şi euconstantă (X = 7,90; A = 64,50; F = 55,00). Se mai remarcă speciile
Orchestes fagi (LINNAEUS 1758) (X = 0,70; A = 5,71; F = 25,00) şi Hylobius abietis
(LINAEUS 1758) (X = 1,00; A = 8,16; F = 10,00).
1c. În zona cursului superior al Someşului Cald, euconstante şi abundente au fost
speciile: Otiorhynchus antennatus STIERL. (F = 48,10; X = 4,03; A = 28,60) şi Plinthus
tischeri GERMAR 1824 (F = 43,07; X = 2,86; A = 20,20), iar constantă şi abundentă a fost
specia Donus comatus (BOH.) (F = 24,05; X = 1,84; A = 13,10). Comparând abundenţa şi
frecvenţa speciilor de curculionide din pădurile de molid din diferitele localităţi cercetate,
se observă că în pădurea de molid din Cheile Someşului Cald, euconstante şi abundente au
fost speciile: Donus comatus (BOH.) (F = 46,43; X = 2,00; A = 32,75), D. velutinus (BOH.)
(F = 28,57; X = 0,60; A = 9,94) şi Otiorhynchus gemmatus (SCOP) (F = 25,00; X = 1,21; A
= 19,88), iar constante, dar cu abundenţă mai scăzută, au fost: Dodecastichus geniculatus
(GERM.) (F = 17,86; X = 0,25; A = 4,09), O. antennatus STIERL. (F = 17,86; X = 0,21; A =
3,50), Liophloeus liptoviensis J. WEISE 1894 (F = 17,86; X = 0,25; A = 4,09) şi
Scleropterus serratus (GERM.) (F = 17, 86; X = 0,25; A = 4,09). În molidişul din sectorul
Cheile Somşului Cald-Valea Ponorului, pe ambii versanţi au fost euconstante şi abundente
speciile: Plinthus tischeri GERM. (F = 88,89; X = 8,56; A = 44,77, pe versantul cu expoziţie
nord-vestică şi F = 78,57; X = 3,86; A = 12,89, pe versantul cu expoziţie sud-vestică) şi
Otiorhynchus antennatus STIERL. (F = 66,67; X = 8,44; A = 44,19, pe versantul cu
expoziţie nord-vestică şi F = 57,14; X = 2,29; A = 7,64, pe versantul cu expoziţie sudvestică). Pe versantul cu expoziţie nord-vestică se mai remarcă Notaris aterrimus (HAMPE
1850) (F = 22,22; X = 1,06; A = 5,52), iar pe versantul cu expoziţie sud-vestică au mai fost
euconstante specile: Donus comatus (BOH.) (F = 35,71; X = 6,07; A = 20,29), D. velutinus
(BOH.) (F = 35,71; X = 1,21; A = 4,06), Otiorhynchus gemmatus (SCOP) (F = 35,31; X =
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5,93; A = 19,81), Phyllobius glaucus SCOPOLI 1763 (F = 28, 57; X = 5; A = 16,71),
Scleropterus serratus (GERM.) (F = 28,57; X = 1,00; A = 3,39), Otiorhynchus scaber L. (F
= 42,86; X = 0,86; A = 2,86) şi Dodecastichus geniculatus (GERM.) (F = 28,57; X = 0,43; A
= 1,43). În molidişul de la Doda Pilii şi în cel de la Smida, euconstantă şi cu abundenţă
ridicată a fost specia Otiorhynchus antennatus STIERL. (F = 62,50; X = 7,13 şi A = 73,08, la
Doda Pilii şi cu F = 100,00; X = 3,75; A = 55,56, la Smida).
2. În plantaţiile de pin din bazinul mijlociu al Arieşului, curculionidele au fost
prezente într-un număr mai mic de exemplare şi ca atare au avut valorile abundenţei şi
frecvenţei scăzute.
3. Comunităţi de curculionide din păduri de amestec de foioase cu răşinoase:
3a. În bazinul superior al Arieşului, Otiorhynchus antennatus STIERL. a fost
euconstantă (F = 41, 67), cu abundenţă mai scăzută (X = 1,08 şi A = 6,97), specii constante
au fost: Scleropterus serratus (GERMAR 1824) (F = 25,00; X = 1,41; A = 9,11),
Otiorhynchus cymophanus GERMAR 1817 (F = 25,00; X = 0,70; A = 4,55), Phyllobius
oblongus (LINNAEUS 1758) (F = 16, 67; X = 1,00; A = 6,43), Donus comatus (BOHEMAN
1842) (F = 16,67; X = 0,79; A = 5,09) şi Donus rubi (KRAUSS 1900) (F = 25,00; X = 0,37;
A = 2,41). Rhinomias maxilosus PETRI 1891 a avut o abundenţă ridicată (X = 5,58; A = 35,
92) şi o frecvenţă scăzută de doar 4,16. Probabil că prezenţa acestei specii într-un număr
mic de probe, dar printr-un număr mare de exemplare, este consecinţa distribuţiei gregare a
indivizilor din populaţiile de R. maxilosus PETRI. Această specie a avut o abundenţă ridicată
doar în pădurile de amestec de foiose cu răşinoase, în celelalte tipuri de habitate fiind mai
puţin abundentă şi mai puţin frecventă, iar uneori chiar poate fi considerată accidentală.
Comparând abundenţa absolută, abundenţa relativă şi frecvenţa speciilor de curculionide
din unele păduri de amestec de foioase cu răşinoase din bazinul superior al Arieşului rezultă
că la Casa de Piatră au fost euconstante, dar mai puţin abundente, speciile: Otiorhynchus
antenntus STIERL. (F = 35,71; X = 1,14; A = 5,83) şi Scleropterus serratus (GERM.) (F =
28,57; X = 1,92; A = 9,85), iar Rhynomias maxillosus PETRI a avut cea mai mare abundenţă
(X = 9,57; A = 48,90), dar a avut o frecvenţă mică (F = 7,14). La Gârda Seacă specia
euconstantă (F = 60,00) şi abundentă (X = 4,60; A = 33,33) a fost Phyllobius oblongus (L.),
iar euconstantă, dar mai puţin abundentă, fost specia Otiorhynchus cymophanus GERM. (F =
60,00; X = 0,80; A = 5,79). Otiorhynchus antenntus STIERL., a fost euconstantă (F =
100,00) şi abundentă (X = 2; A = 32,35) şi în pădurea de amestec de foioase cu răşinoase
situată spre izvorul Arieşului Mic.
3b. În bazinul mijlociu al Arieşului, Otiorhynchus raucus (FABRICIUS 1776) a fost
euconstantă (F = 35,00) şi abundentă (X = 1,60; A = 26,00), iar Orchestes fagi (L.) a fost
abundentă (X = 1,70; A = 27,60), dar cu frecvenţă mai scăzută (F = 10,00).
3c. În zona cursului superior al Someşului Cald, euconstante şi abundente au fost:
Donus comatus (BOH.) (F = 83,30; X = 0,83; A = 11,24), Plinthus tischeri GERM. (F =
37,50; X = 3,37; A = 45,51) şi Otiorhynchus antennatus STIERL. (F = 37,50; X = 1,37; A =
18,54), iar euconstante dar cu abundenţă mai scăzută au fost: Plinthus illigeri GERMAR
1824 (F = 37,50; X = 0,37; A = 5,05), Otiorhynchus ligneus ligneus (OLIVIER 1808) (F =
37,50; X = 0,37; A = 5,05) şi O. rufomarginatus STIERLIN 1861 (F = 33,33; X = 0,33; A =
4,49). Comparând abundenţa şi frecvenţa speciilor de curculionide din pădurile de amestec
de foioase cu răşinoase, din diferitele localităţi cercetate, rerultă că în molidişo-făgetul din
Cheile Someşului Cald, euconstantă şi abundentă a fost specia Donus comatus (BOH.) (F =
80,00; X = 3,40; A = 54,84), iar în molidişo-făgetul de la Valea Ponorului-Ic Ponor,
euconstante şi abundente au fost: Plinthus tischeri GERM. (F = 78,95; X = 4,26; A = 55,10)
şi Otiorhynchus antennatus STIERL. (F = 42,11; X = 1,68; A = 21,77).
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4. Comunităţi de curculionide din păduri de fag:
4a. În bazinul mijlociu al Arieşului, în făgete se remarcă ca specie euconstantă (F =
90,91) şi cu abundenţă foarte ridicată (X = 30,30; A = 89,80) Orchestes fagi (L.), care în
bazinul mijlociu al Arieşului este dăunătoare fagului. Tot în făgete, constantă dar cu
abundenţă scăzută, a fost specia Phyllobius argentatus (L.) (F = 36,36; X = 1,32; A = 3,90).
Comparând abundenţa şi frecvenţa speciilor de curculionide din făgete rezultă că Orchestes
fagi (L.) a avut cea mai mare abundenţă şi este euconstantă în făgetul din localitatea
Poşaga-Valea Belioara (X = 48,60; A = 91,10 şi F = 100,00) şi în făgetul de la Vidolm (X =
3,89; A = 70,00 şi F = 77,78). În făgetul de la Poşaga-Valea Beliora se mai remarcă prin
valorile ridicate ale frecvenţei (F = 53,80) Phyllobius argentatus (L.), care are însă o
abundenţă scăzută (X = 2,15; A = 4,03).
5. Comunităţi de curculionide din păduri de amestec de foioase:
5a. În bazinul superior al Arieşului, euconstantă a fost speciea Phyllobius argentatus
(LINNAEUS 1758) (F = 35,14; X = 0,81; A = 9,77), iar constante au fost: Nedyus
quadrimaculatus (LINNAEUS 1758) (F = 24,32; X = 0,57; A = 6,84), Plinthus sturmii
(GERMAR 1818) (F = 21,62; X = 1,14; A = 13,68), Phyllobius oblongus (L.) (F =21,62; X
=1,00; A =12,05) şi Polydrusus tereticollis (DE GEER 1775) (F = 21,62; X = 0,49; A =
5,86). Deporus betulae (LINNAEUS 1758) a fost abundentă (X = 1,81; A = 21,82) şi relativ
frecventă (F = 13,51).
5b. În bazinul mijlociu al Arieşului, Orchestes fagi (L.) a fost foarte abundentă (X =
11,40; A = 73, 99) şi euconstantă (F = 48,00), fiind urmată, la mare diferenţă, de Nedyus
quadrimaculatus (L.) (X = 0,88; A = 5,89; F = 24, 00) şi de Polydrusus tereticollis (DE
GEER 1775) (X = 0,20; A = 1,34; F = 12, 00). Comparând abundenţa şi frecvenţa speciilor
de curculionide din carpino-făgete rezultă că Orchestes fagi (L.) a fost euconstantă şi foarte
abundentă în carpino-făgetul de la Brăzeşti-Sălciua (X = 14,40; A = 80,10; F = 57,90),
urmată de Nedyus quadrimaculatus (L.) (X = 1,16; A = 6,45; F = 31, 60) şi de Polydrusus
tereticollis (DE GEER) (X = 0,26; A = 1,47; F = 15, 80), iar carpino-făgetul de la Brăzeşti se
remarcă Orchestes fagi (L.) (X = 0,60; A = 16,70; F = 40, 00), Anoplus roboris SUFFRIAN
1840 (X = 0,40; A = 11,10; F = 40, 00) şi Deporaus betulae (L.) (X = 0,40; A = 11,10; F =
40, 00), iar în cel de la Rimetea se remarcă Ischnopterapion loti (Kirby 1808) (X = 0,80; A
= 30,80; F = 60, 00), Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817) (X = 0,40; A = 15,40; F =
40, 00) şi Oxystoma cerdo (Gerstäcker 1854) (X = 0,40; A = 15,40; F = 40, 00).
5c. În bazinul inferior al Arieşului, specie euconstantă a fost Protapion fulvipes
(FOURCROY 1785) (F = 28,80; X = 0,94; A = 11,97), specii constante au fost Protapion
apricans (HERBST 1797) (F = 20,90; X = 0,48; A = 6,12) şi Deporaus betulae (L.) (F =
18,10; X = 0,67; A = 8,50).
6. Comunităţi de curculionide din tăieturi de pădure de foioase:
6a. În bazinul inferior al Arieşului se remarcă ca specii euconstante şi abundente
Deporaus betulae (L.) (F = 40,00; X = 3,35; A = 35,40) şi Protapion fulvipes (FOURCROY)
(F = 35,00; X = 0,95; A = 10,10), iar constante şi cu abundenţă scăzută speciile: Protapion
nigritarse (KIRBY 1808) (F = 25,00; X = 0,40; A = 4,23) şi Polydrusus molis (STROEM
1768) (F = 25,00; X = 0,25; A = 2,65).
7. Comunităţi de curculionide din zăvoaie (sălcete şi arinişuri):
7a. În bazinul superior al Arieşului, constante şi abundente au fost speciile: Donus
comatus (BOH.) (F = 20,59; X = 1,61; A = 13,54), Phyllobius oblongus (L.) (F = 20,59; X =
1,00; A = 8,37), Orchestes foliorum (O. F. MÜLLER 1776) (F = 17,65; X = 1,38; A = 11,57)
şi Donus velutinus (BOHEMAN 1842) (F = 17,65; X = 0,61; A = 5,17), iar Tachyerges
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stigma (GERMAR 1821) a fost constantă, dar cu abundenţă scăzută (F = 23,53; X = 0.32; A
= 2,70).
7b. În bazinul mijlociu al Arieşului, Nedyus quadrimaculatus (L.) a fost specie
euconstantă (F = 32,43) şi abundentă (X = 1,43; A= 23,20), iar Phyllobius oblongus (L.) a
fost constantă (F = 21,62), dar cu abundenţă mai scăzută (X = 0,41; A = 6,56).
7c. În bazinul inferior al Arieşului, euconstantă şi abundentă a fost specia Isochnus
populicola SILFVERBERG 1977 (F = 49,09; X = 10,13; A = 50,60), iar constante au fost
Sitona lineatus (L.) (F = 25,45; X = 0,41; A = 2,09), Polydrusus corruscus GERMAR 1824
(F = 23,64; X = 1,14; A = 5,73) şi Phyllobius pomaceus GYLLENHAL 1834 (F = 16,36; X =
1,03; A = 5,18).
7d. În zona cursului superior al Someşului Cald, euconstante şi abundente au fost:
Plinthus tischeri GERM. (F = 71,43; X = 3,29; A = 16,31), Donus comatus (BOH.) (F =
28,57; X = 2,14; A = 10,64), Plinthus illigeri GERM. (F = 57,14; X = 3,29; A = 16,31),
Liparus glabrirostris (KÜSTER 1846) (F = 57,14; X = 1,14; A = 5,67) şi Otiorhynchus
gemmatus (SCOPOLI 1763) (F = 42,86; X = 4,00; A = 19,86). Otiorhynchus kollari
GYLLENHAL 1834 a avut o frecvenţă ridicată (F = 71,43) dar o abundenţă mai scăzută (X =
0,71; A = 3,55).
8. Comunităţi de curculionide din livezi:
8a. În bazinul inferior al Arieşului constantă şi abundentă este specia Eusomus
ovulum GERM. (F = 20,83; X = 0,45; A = 10,30), urmată de Protapion assimile (KIRBY
1808) (F = 16,67; X = 0,20; A = 4,67) şi Protapin apricans (HERBST 1797) (F = 12,50; X =
0,45; A = 10,30).
9. Comunităţi de curculionide de pe stâncării:
9a. În bazinul mijlociu al Arieşului, abundente şi euconstante au fost speciile
Otiorhynchus raucus (FABR.) (X = 1,70; A= 32,70; F = 30,00) şi Phyllobius viridicollis
(FABR.) (X = 1,70; A = 32,70; F = 30,00), iar euconstantă dar cu abundentă mai scăzută a
fost specia Otiorhynchus winkleri winkleri F. SOLARI 1937 (F = 40,00; X = 0,70; A =
13,50).
9b. În zona cursului superior al Someşului Cald, a fost euconstantă şi abundentă
specia: Donus comatus (BOH.) (F = 88,89; X = 11,10; A = 65,36), euconstante şi relativ
abundente au fost: D. velutinus (BOH.) (F = 66,67; X = 2,22; A = 13,07), Otiorhynchus
opulentus GERMAR 1834 (F = 55,56; X = 1,33; A = 7,84), Otiorhynchus rufomarginatus
STIERL. (F = 44,44; X = 0,88; A = 5,23) şi Dodecastichus geniculatus (GERMAR 1817) (F =
33,33; X = 0,44; A = 2,61).
10. Comunităţi de curculionide din pajişti montane:
10a. În bazinul mijlociu al Arieşului, abundente şi euconstante au fost speciile:
Polydrusus amoenus (GERM.) (X = 6,77; A = 55,00; F = 55,56) şi Orchestes fagi (L.) (X =
3,11; A = 25,20; F = 38,89), iar euconstantă, dar cu abundenţă scăzută, a fost specia
Phyllobius viridicollis (FABR.) (F = 27,78; X = 0,38; A = 3,15).
11. Comunităţi de curculionide din fânaţuri:
11a. În bazinul superior al Arieşului, Larinus jaceae (FABRICIUS 1775) a fost
euconstantă şi abundentă (F = 34,78; X = 2,26; A = 18,71), iar Datonychus melanostictus
(MARSHAM 1802) a fost constantă (F = 17,39; X = 0,47; A = 3,95).
11b. În bazinul mijlociu al Arieşului, abundentă a fost Polydrusus amoenus (GERM.)
(X = 1,64; A = 21,70), dar cu frecvenţă mai scăzută (F = 8,24). Constantă a fost specia
Eusomus ovulum GERMAR 1824 (F = 18,56), dar puţin abundentă (X = 0,36; A = 4,78).
Comparând abundenţa şi frecvenţa speciilor de curculionude din fânaţurile cercetate de noi
în diferite localităţi din bazinul mijlociu al Arieşului observăm că la Brăzeşti-Sălciua, pe
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versantul cu expoziţie sud-vestică, abundente şi euconstante au fost: Protapion trifolii
(LINNAEUS 1768) (X = 0,93; A = 15,29; F = 57,10), Miarus monticola Petri 1912 (X =
0,71; A = 11,76; F = 50,00) şi Orchestes fagi (L.) (X = 0,50; A = 8,23; F = 28,60), în timp
ce în fânaţul de pe malul stâng al Arieşului, abundentă şi euconstantă a fost Phyllobius
pomaceus GYLL. (X = 1,31; A = 24,00; F = 45,50), euconstantă, dar cu abundenţă mai
scăzută a fost Eusomus ovulum GERM. (F = 31,80; X = 0,50; A = 9,09), iar constantă şi cu
abundenţă mai scăzută a fost specia Larinus jaceae (FABR.) (F = 18,20; X = 0,36; A =
6,61). În fânaţurile situate între Muntele Băişorii şi Scăriţa Belioara, am semnalat doar 5
specii de curculionide, dar 4 dintre ele au avut o frecvenţă ridicată. Dintre aceste 4 specii,
cea mai abundentă şi mai frecventă a fost Polydrusus amoenus (GERM.) (X = 22,83; A =
75,70; F = 100,00). În fânaţul de la Lungeşti, euconstante şi abundente au fost: Eusomus
ovulum GERM. (F = 50,00; X = 1,25; A = 13,70) şi Hypera postica (GYLLENHAL 1813) (F =
38,00; X = 1,00; A = 11,00), iar constantă şi abundentă a fost Chlorophanus viridis viridis
(LINNAEUS 1758) (X = 1,25; A = 13,70; F = 25,00). Eusomus ovulum GERM. a fost
euconstantă şi abundentă şi în fânaţul de la Rimetea (F = 50,00; X = 1,50; A = 21,95), iar în
fânaţul la Buru, speciile de curculionide au avut valori scăzute ale frecvenţei şi abundenţei,
fiind reprezentate printr-un număr mic de exemplare.
11c. În bazinul inferior al Arieşului, euconstantă şi relativ abundentă, a fost specia
Omphalapion hookeri (KIRBY 1808) (F = 26,09; X = 0,72; A = 14,16), urmată de Protapin
apricans (HBST) (F = 13,04; X = 0,22; A = 4,29), Sitona lineatus (LINAEUS, 1758) (F =
13,04; X = 0,20; A = 3,86) şi Hemitrichapion pavidum (Germ.) (F = 13,04; X = 0,17; A =
3,43).
11d. În zona cursului superior al Someşului Cald, în fânaţul de la Smida, a fost
euconstantă şi abundentă specia Plinthus tischeri GERM. (F = 50,00; X = 2,60; A = 38,81),
iar abundentă şi constantă specia Otiorhynchus antennatus STIERL. (X = 2,20; A = 32,84; F
= 10,00).
12. Comunităţi de curculionide din păşuni:
12a. În bazinul superior al Arieşului se remarcă ca fiind euconstante speciile:
Larinus jaceae (FAB.) (F = 38,10; X = 1,61; A = 21,38) şi Phyllobius viridicollis
(FABRICIUS 1792) (F = 28,57; X = 0,47; A = 6,28).
12b. În bazinul mijlociu al Arieşului, Polydrusus amoenus (GERM.) a avut o
abundenţă ridicată (X = 6,86; A = 70,30), fiind constantă (F = 16,30). Comparând
abundenţa şi frecvenţa speciilor de curculionide din păşunile cercetate de noi în bazinul
mijlociu al Arieşului observăm că majoritatea speciilor au abundenţa şi frecvenţa scăzute,
deoarece fiecare dintre aceste specii a fost reprezentată în aceste păşuni printr-un număr
mic de indivizi. Doar în păşunea de pe traseul Muntele Băişorii – Scăriţa Belioara specia
Polydrusus amoenus (GERM.) a fost foarte abundentă şi foarte frecventă (X = 22,67; A =
97,09; F = 100,00), tot aici o frecvenţă ridicată (F = 66,67) având şi Orchestes fagi (L.). De
asemenea, Eusomus ovulum GERM. a avut abundenţa şi frecvenţa ridicate, cu X = 2,50; A =
65,20 şi F = 66,67 în păşunea de la Ocolişel şi cu X = 0,88; A = 22,60 şi F = 37,50 în
păşunea de la Rimetea.
12c. În bazinul inferior al Arieşului, constantă şi relativ abundentă a fost specia
Polydrusus confluens STEPHENS 1831 (F = 19,23; X = 0,96; A = 17,48). Tot în păşuni,
constante dar cu abundenţă scăzută au fost: Pseudoprotapion elegantulum (GERMAR 1818)
(F = 19,23; X = 0,30; A = 5,59), Eusomus ovulum GERM. (F = 19,23; X = 0,26; A = 4,89),
Protapion assimile (KIRBY 1808) (F = 15,38; X = 0,46; A = 8,39), Stenopterapion
intermedium (EPPELSHEIM 1875) (F = 15,38; X = 0,34; A = 6,29), Protapion ruficrus

145

(GERMAR 1817) (F = 15,38; X = 0,15; A = 2,79) şi Catapion jaffense (DESBROCHERS DES
LOGES 1895) (F = 15,30; X = 0,53; A = 9,79).
13. Comunităţi de curculionide din culturi furajere:
13a. În bazinul mijlociu al Arieşului, euconstntă şi abundentă a fost specia Tychius
picirostris (FABRICIUS 1787) (F = 80,00; X = 2,80; A = 33,30), urmată de Protapion
fulvipes (FOURCROY) (F = 60,00; X = 1,40; A = 16,70).
13b. În bazinul inferior al Arieşului euconstante şi abundente au fost speciile:
Protapion fulvipes (FOURCROY) (F = 40,00; X = 2,40; A = 12,50), P. trifolii (LINNAEUS
1768) (F = 40,00; X = 2,20; A = 11,46), Phyllobius pyri (LINNAEUS 1758) (F = 40,00; X =
1,60; A = 8,33) şi Sitona ambiguus GYLLENHAL 1834 (F = 40,00; X = 1,00; A = 5,20)
14. Comunităţi de curculionide de pe vegetaţia ruderală:
14a. În bazinul mijlociu al Arieşului, au avut o abundenţă ridicată: Nedyus
quadrimaculatus (L.) (X = 3,24; A = 35,48) fiind euconstantă (F = 41,18) şi Phyllobius
pomaceus GYLL. (X = 1,06; A = 11,61) care este constantă (F = 17, 65).
14b. În bazinul inferior al Arieşului, euconstante şi abundente au fost: Phyllobius
pyri (L.) (F = 60,00; X = 2,10; A = 19,63) şi Hemitrichapion pavidum (GERM.) (F = 30,00;
X = 1,10; A = 10,28)

Concluzii
În cele 56 localităţi cercetate din întreaga zonă, am identificat în total 417 specii din
suprafamilia Curculionoidea, dintre care 411 specii în bazinul Arieşului şi 51 specii în zona
cursului superior al Someşului Cald.
O proporţie de 38% dintre speciile de curculionide sunt monofage, 31% sunt
oligofage şi 27% sunt polifage, această pondere aproximativ egală a celor trei categorii
trofice fiind consecinţa marii diversităţi floristice a zonei cercetate de noi.
La un număr de 17 specii (4%) nu li se cunosc plantele gazdă, principalul motiv
fiind acela că adulţii pot fi întâlniţi şi pe alte plante, decât pe cele gazdă (tab. 1). Este
posibil ca unele dintre plantele de pe care noi am colectat aceste specii să fie plantele lor
gazdă: Otiorhynchus remotegranulatus (Stierlin 1861) pe Salix caprea, Fagus sylvatica şi
Picea abies, Otiorhynchus cymophanus Germ. pe Urtica, Otiorhynchus rufomarginatus
Stierl. pe Rumex şi Rubus idaeus, Otiorhynchus fussi weberi Merkl 1897 pe Corylus
avellana şi Liophloeus liptoviensis Weise pe Rumex şi Rubus idaeus.
Zăvoaiele sunt cele mai bogate ca număr de specii de curculionide dar şi ca număr
de indivizi, urmate de pajiştile naturale şi de păduri. Cel mai mare număr de specii s-a
înregistrat în zăvoaiele din bazinul inferior al Arieşului (186 specii), urmând bazinul
mijlociu (119 specii), bazinul superior (58 specii) şi zona cursului superior al Someşului
Cald (22 specii). Dintre păduri se evidenţiază pădurile de amestec de foioase din bazinul
inferior al Arieşului (150 specii).
Unele specii au avut populaţii cu efective ridicate în unele habitate, în care au avut o
abundenţă şi o frecvenţă ridicată, dar au fost prezente într-un număr mic de exemplare în
celelalte habitate în care au avut o abundenţă şi o frecvenţă redusă. Aceste specii pot fi
considerate fără rezerve, euconstante sau constante în habitatele unde aceşti indici ecologici
au valori ridicate, respectiv accesorii sau accidentale în habitatele unde indicii au valori
scăzute.
Unele specii au avut abundenţa absolută şi relativă ridicate, dar o frecvenţă mică sau
foarte mică, datorită distribuţiei gregare a indivizilor din populaţiile repective. Această
distribuţie gregară este influenţată de dispunerea neuniformă a plantelor gazdă, cât şi de
anumite condiţii specifice de microhabitat.
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Selectarea locului de cuibărit la corcodelul mic
(Tachybaptus ruficollis), pe heleşteele de la
Câmpeneşti (România)
A.N. STERMIN, A. DAVID, I. COROIU
Abstract
Little grebe is spread across Europe, although it is poorly studied.
Tachybaptus ruficollis is a protected species and the studies regarding habitat
use may have a conservative role in wetlands management where this species
nests.
The study was conducted between 2005 and 2007 at Feiurdenilor
Valley ponds, Cluj county (NW Romania). The located nests were studied,
recording the parameters around each one (water depth, vegetation density
and type). A 31 cm difference was found between the average water depth
around the nest located in 2007 and 2006. This difference was due to
vegetation cutting, in the autumn of 2006, which change the habitat
environmental conditions. A period of six weeks differences was found
between the first data of egg laying in 2006 and 2007. Difference was due to
the high temperature from 2006’s winter.
In the local conditions of Câmpeneşti ponds the nest site selection of
little grebe is directly influenced by the human activity and the temperature.

Key words: little grebe, nest site selection, vegetation, temperature.

Introducere
Corcodelul mic (Tacybaptus ruficollis) este raspândit în toată Europa (CRAMP &
SIMMSON, 1977; GORBAM, 1997; FJELDSA & LAMMI, 1997). Studiile efectuate în ceea ce
priveşte biologia reproducerii şi ecologia acestei specii nu au un caracter exhaustiv
(VOGRIN, 2001), referindu-se în special la populaţiile din vestul şi nordul Europei (CRAMP
& SIMMSON, 1977; LAWNICZAK 1982; STANEVIĆIUS, 1994).
Corcodelul mic îşi alege habitatul specific dintr-o gama larga de habitate (Patridge
1978). Pentru ca un anumit habitata să fie ocupat de indivizii acestei specii, habitatul
respectiv trebuie sa indeplinească anumite condiţii care să ofere protecţie pontei împotriva
soarelui, a valurilor şi a prădătorilor (BURGER 1974, 1985). Prezenţa speciei într-un habitat
este condiţionată de caracteristicile locului de cuibărit din acel habitat.
Studiu urmăreşte caracterizarea locului de cuibărit la această specie, aflarea
valorilor optime, variabilitatea parametrilor implicaţi în alegerea locului de cuibări şi
evidenţierea modului în care complexul de parametrii ai habitatului influenţează selectarea
locului de cuibărit. Datele vor putea fi folosite la implementarea unor măsuri de conservare
a speciei în contextul în care T. ruficollis este prezent în anexa 2 a Conventiei de la Berna
(Specii de faună strict protejate) şi în anexa 4B a OUG 57/ 2007 (Specii de animale şi de
plante care necesită o protecţie strictă).
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Zona de studiu
Zona studiată este situată pe Valea Feiurdenilor, între două unităţi geografice:
Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan. Zona umedă cuprinde 6 heleştee cu o suprafaţă
de 120 ha, aceste heleştee sunt folosite pentru piscicultură, datând din anul 1984.
Studiul a fost efectuat pe heleşteul numărul 5 (heleşteele fiind numerotate
descrescător de la E la V), heleşteu acoperit în proporţie de70 % de vegetaţie palustră
(edificată de Typha angustifolia şi Phragmites australis), submersă şi natantă (edificată de
Ranunculus aquatilis, Lemna minor şi Bolboschoenus maritimus). Pe dealurile din jurul
heleşteelor predomină pajiştile xerofile şi tufărişurile de Rosa canina şi Crataegus
monogyna.
Zona este foarte mult influenţată antopic, din anul 2003 şi pâna în prezent numărul
caselor a crescut de aproximativ 8 ori, unele fiind construite chiar pe malul heleşteelor.

Materiale şi metode
Studiul a fost efectuat între anii 2005 şi 2007, în perioada aprilie-iulie. Zona studiată
a fost împărţită în transecte cu o lăţime de 2 m şi s-au notat toate cuiburile găsite la
parcurgerea transectelor (BIBBY et al, 2000). Doar cuiburile cu ouă, coji de ouă sau pui au
fost înregistrate (Goc, 1986). Numărul perechilor a fost estimat pe baza cuiburilor gasite.
La fiecare cuib s-au efectuat observaţii cu privire la date biometrice care să
caracterizeze habitatul, măsurându-se adâncimea apei, densitatea şi tipul vegetaţiei (1 x 1
m2), diametrul platformei şi al cuibului propriu-zis (STANEVIĆIUS, 2002). S-a notat de
asemenea data la care a fost depus primul ou şi numărul de ouă din fiacare cuib. Ţinând
cont de faptul că această specie depune un ou la două zile (CĂTUNEANUI., et al. 1978) data
depunerii primului ou s-a calculat in funcţie de numărul ouălor din cuib.
Interpretarea statistică a datelor s-a realizat cu ajutorul programului Microsoft Office
Excel 2003.

Rezultate
Distribuţia cuiburilor în funcţie de caracteristicile habitatului: în anul 2006 am gasit
şi măsurat 3 cuiburi, în anul 2007 numărul perechilor care cuibăreau pe heleşteu s-a pastrat,
cuiburile fiind de asemenea 3. Ne permitem să facem o interpretare a acestor date ţinând
cont de faptul că aceste perechi ce au cuibărit pe heleşteul numărul 5, reprezintă toată
populaţia de Tachybaptus ruficollis din zona umeda de pe valea Feiurdenilor.
În ceea ce priveşte adâncimea apei aceasta este relativ scăzută, nu variază foarte
mult de la un cuib la altul, diferenţe semnifictive înregistrându-se de la un an la altul (F=
85,63; p= 0.001) (Tabelul I).
Tabelul I.
Media
Minim
Maxim
SD

2006
44.66
40
48
4.16

2007
75.66
72
75
4.04

Densitatea vegetaţiei pe unitatea de suprafaţă, nu variază mult de la un cuib la altul
sau de la un an la altul, fiind ridicată (Tabelul II). Specia de plante care predomină în zona
de cuibărit este Phragmites australis în anul 2006 şi Typha angustifolia în anul 2007.
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Dimensiunile cuibului şi ale platformei: nu există diferenţe mari între diametrul
cuibului propriu-zis (F= 4,5; p= 0,101) şi al platformei (F=0,088; p= 0,782), nici de la un
cuib la altul sau de la un an la altul. La această specie cuibul propriu-zis acoperă aproape
toată platforma.(Tabelul III.)
Tabelul II.
2006
36.66
36
37
0.57

Media
Minim
Maxim
SD

2007
41.66
40
45
2.88

Tabelul III.

Media
Minim
Maxim
SD

2006
Diametrul
platformă
39.66
31
46
10.06

Diametrul
cuib
14.33
14
15
0

2007
Diametrul
platformă
38.33
38
39
0.7

Diametrul
cuib
15.33
15
16
0

Media
Diametrul
platformă
38.95
34.5
42.4
5.56

Diametrul
cuib
14.83
14.5
15.5
0

Data depunerii primului ou şi numărul total de ouă din fiecare cuib: s-au
numărat în total 11 ouă în anul 2006 şi 12 în anul 2007, media ouălor pe cuib fiind de 3.66
în anul 2006 şi de 4 în anul 2007. În ceea ce priveşte data la care au fost depuse primele
ouă, în anul 2006 primul ou a fost depus în 15 iunie iar în 2007 pe 22 aprilie, înregistrânduse o diferenţă de 6 săptămîni între data depunerii primului ou în 2007 şi data din 2006.

Discuţii
Specia este descrisă cuibărind în zona lacurilor unde vegetaţia are o densitate
ridicată şi apa nu este foarte adâncă (VOGRIN 2001; CĂTUNEANU et al., 1978), acest fapt a
fost confirmat şi de obsetrvaţiile efectuate în 2006. Dar în anul 2007, cuiburile au fost
găsite în zona lacului unde adâncimea apei era ridicată (în medie 75.66 cm) şi densitatea
vegetaţiei mare (în medie de 41.66 ) (Tebelul I şi II).
Cauza acestui fapt este dată de tăierea vegetaţiei palustre, de către îngrijitorii lacului,
în toamna anului 2006. Când au sosit din migraţie, în primăvara anului 2007, păsările au
găsit două tipuri de habitate ce îndeplineau o parte din condiţiile caracteristice locului de
cuibărit: unul în care adâncimea apei era scăzută iar densitatea vegetaţiei mică, edificat de
Phragmites australis, şi unul în care adancimea apei ere ridicată şi densitatea vegetaţiei
mare edificat de Typha angustifolia . Din cele două două microhabitate disponibile pentru
cuibărit acestia au selectat habitatul în care adâncimea apei şi densitatea vegetatiei erau
relativ mari.
Deci dintre cei doi factori de referinţă în alegerea locului de cuibărit la aceasta
specie cel mai important este densitatea vegetaţiei. O explicatie în prioritatea unui factor în
faţa celuilalt este faptul ca locul pentru cuibărit trebuie mai întâi sa ofere siguranta pontei
(BURGER 1974, 1985) şi după aceea accesibilitatea la hrana. Căci motivul pentru care aceste
păsări cuibăresc în zone cu apă puţin adâncă este regimul lor trofic format din crustacei şi
moluşte mici care trăiesc în nămolul balţilor putin adanci (CĂTUNEANU et al. 1978) şi aleg
locurile cu vegetaţie deasă pentru a proteja ponta şi puii.
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Deşi în 2007 s-au modificat parametrii de la locul de cuibărit, T. ruficollis şi-a
păstrat dimensiunile cuibului (Tabelul III), dat fiind faptul că stabilitatea acestuia este dată
de densitatea vegetaţiei şi nu de dimensiunea platformei, cum este cazul la speciile de
Podiceps cristatus şi P. grisegena (VOGRIN, 1999).
Perioada de depunere a pontei la această specie este cuprinsă în general în intervalul
mai- iulie (VOGRIN, 2001). Un caz aparte în acest studiu este depunerea primului ou din
anul 2007 la data de 22 aprilie, situaţie similară întâlnită pe bălţile din Delta Dunării, când
în anul 1960 primul ou a fost depus la data de 9 aprilie (VASILIU, 1967).
Explicaţi este dată de faptul că iarna dintre 2006 şi 2007 a fost o iarnă foarte blândă,
a nins de două ori (la mijlocul lui decembriei şi la jumătatea lui ianuarie) şi temperaturile au
fost relativ ridicate (atingâdu-se valori de +6°C). În aceste condiţii T. ruficollis fiind parţial
migratoare (CĂTUNEANU et al. 1978) nu a efectuat un zbor de migraţie lung, fiind aproape
de zona de cuibărit, iar temperaturile ridicate au permis dezvoltatrea vegetaţiei palustre
mult mai devreme dacât în 2006, creând condiţii prielnice cuibăritului.
În concluzie factorul principal în alegerea locului de cuibărit la aceasta specie este
densitatea vegetaţiei, factor influenţat în această zonă de activitatea umană, şi de
temperatură. Structura cuibului nu este modificată odată cu modificarea parametrilor
locului de cuibărit. Temperatura este un factor care influenţează indirect perioada de
depunere a pontei, ţinând cont că acest factor este implicat direct în dezvoltarea vegetaţiei.
Dezvoltarea vegetaţiei este un factor care influenţează şi el perioada de depunere a pontei.
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Postfaţă
Profesorul Bogdan Stugren a reprezentat şi reprezintă prin personalitatea şi prin
opera sa ştiinţifică un punct de referinţă, o importantă piatră de temelie pentru mulţi zoologi
şi ecologi din România şi Europa.
Colegii şi unii dintre foştii lui studenţi, au ţinut să-l comemoreze pe cel care a scris
prima carte de ecologie din România şi pe cel datorită căruia, România, a fost prima ţară
din Europa în care ecologia s-a predat şi în şcoala generală.
Simpozionul comemorativ „Ecologia în România - Tradiţii şi perspective”a avut loc
la 29 noiembrie 2008 la Catedra de Taxonomie şi Ecologie a Universităţii Babeş-Bolyai din
Cluj, în prezenţa a numeroşi studenţi, cadre didactice, cercetători, membri ai familiei
Stugren şi prieteni ai acestuia.
Din volumul tiparit lipsesc alocuţiunile lui Viorel Soran şi Iosif Viehmann precum şi
intervenţiile unor membri ai familiei şi prieteni.
Prin acest volum, editorii şi autorii doresc să atragă atenţia asupra tendinţei de
reducere până la excludere a ştiinţelor biologice din învăţământul preuniversitar, cu
consecinţe grave asupra personalităţii şi mentalităţii tinerilor, indepărtaţi de armonia,
filozofia şi realitatea naturii.
Ecologia prin predilecţie se bazează pe echilibru dinamic, care, conferă stabilitate
sistemului. Excluderea sau minimalizarea ecologiei şi a biologiei în general din
învaţământul preuniversitar (şi universitar non-biologic), educaţia şi cultura tinerilor se
dezechilibrează, cu consecinţe previzibile şi deja vizibile. Procesul educaţional de scurtă şi
lungă durată nu trebuie privat de educaţia biologică, care, crează şi modelează într-o
direcţie esenţială personalitatea umană.
Eruditul profesor şi om de ştiinţă Bogdan Stugren, în modestia care-l caracteriza ar
spune poate „Natura instrumentum tempus, nos autem transimus”.
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